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TESTA Knowledge Center
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?
จาก e-newsletter ฉบับก่อน ๆ เราทราบกันแล้วว่า ระบบกักเก็บพลังงาน
ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี แ บตเตอรี่เ ป็ น หลั ก (Battery Energy Storage
System, BESS) แต่เราทราบหรือไม่ว่า BESS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ไหน
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ทส
ี่ ุ ดในโลก คือ Moss Landing Energy
Storage Facility ตั้งอยู่ที่ Monterey Bay, California, USA ซึ่งเป็นของ
Vistra Corp. of Texas โดยมีขนาดเริ่มต้นใน Phase 1 (ธ.ค. ปี 2020) อยู่
ที่ 1,200 MWh, 300MW และเพิ่มอีก 100 MW เป็น 400 MW ใน Phase
2 (ส.ค.ปี 2021) รวมเป็นขนาด 1,200 MWh, 400MW ในปั จจุบัน
BESS นี้ถูกใช้งานในรูปแบบ Renewable energy time shift คือ ย้าย
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมากในช่วงกลางวัน แล้วมาจ่ายพลังงานเข้าระบบในช่วง
กลางคืน เมื่อไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์

TESTA HIGHLIGHT
ทริปแรกของ TESTA member
ประเดิมทริปแรกของปีนี้สาหรับ TESTA Member ด้วยการทัศนศึ กษา
โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้ าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ SCADA เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค และโครงการ Smart Campus และ แพลตฟอร์ม P2P Energy
Trading มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 17-18
มีนาคม 2565 ซึ่ง การทัศนศึ กษาครั้งนี้ ทาง TESTA ได้จัด ร่วมกับ ทีม New
Initiatives & Outreach IEEE PES Thailand
โครงการระบบสมาร์ทไมโครกริดบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รศ. ดร. สุ ทธิ ชั ย เปรมฤดี ป รี ช าชาญ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับคณะผู้
เยี่ ย มชมโครงการที่ กฟผ. ร่ ว มมื อ กั บ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ม.เชี ย งใหม่
ดาเนินการวิจัยในด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ าระหว่างโรงไฟฟ้ าบ้านขุน
กลางของ กฟผ. กับโครงการดอยหลวงอินทนนท์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยจ่าย
ไฟฟ้ าให้กับโครงการหลวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่การจ่ายไฟฟ้ า
จาก กฟภ. ขัดข้อง ได้มีการพัฒนาระบบสมาร์ทไมโครกริ ดที่มีความสามารถใน
การควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ นอกจากนี้โรงไฟฟ้ าบ้านขุนกลางมีแหล่ง
กักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ที่ช่วยบริหารจัดการ
พลังงานไฟฟ้ าจากพลังงาน
น้าและพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนในการจ่ายไฟฟ้ าให้กับ
โครงการ นอกจากนี้ยังได้นาเยี่ยมชมโครงการ
Smart Campus ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

TESTA TECH NEWS
เฮ! ครม. เคาะ แพ็คเกจรถ EV ลดราคา 70,000 - 150,000 บาท
ต่อคัน
แพ็คเกจสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้ า (EV) ในประเทศ ลดราคารถ EV
ครอบคลุมทัง้ รถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ 70,000 - 150,000
บาทต่อคัน มาตรการแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2565-2568 ส่ งเสริมให้เกิด
การใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้ า 3 กลุ่ม คือ
1. เงินอุดหนุน รถยนต์และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน
และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน
2. ลดภาษี สรรพสามิต รถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%
3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและนาเข้าทั้งคัน (CBU) สู งสุด
40% ถึงปี 2566
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ฉบับที่ 4

MESSAGE FROM EDITOR
สวัสดีค่ะ TESTA e-newsletter ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 4 แล้วนะคะ ใน
ฉบับนี้ทีมบรรณาธิการจะพาทุกท่านไปพบกับ TESTA Highlight ในฉบับนี้
จะนาเสนอเกี่ยวกับ ทริปแรกของ TESTA member ที่ได้ไปเยี่ยมชมโครงการ
ต่าง TESTA Knowledge Center ได้นาเกร็ดความรู้เรื่อง แบตเตอรี่
ลิ เ ที ย มไอออนที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกมาเล่ า ให้ ฟั ง และเช่ น เคยส าหรั บ TESTA
TECH NEWS เราได้ร วบรวมข้อ มูล อัพ เดตชองเทคโนโลยี ระบบกัก เก็ บ
พลัง งานที่น่าสนใจจากทั่วโลก รวมถึงสรุปกิจ กรรมที่ผ่านมา ปฏิทินกิจ กรรม
ช่องทางการติอต่อสื่ อสาร และ ช่องทางการสมัครเข้าร่วมสมาคมฯ
ทีมบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของ
TESTA และได้พบกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
ทีมบรรณาธิการ TESTA e-newsletter
โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร. สุ ทธิ ชัย เปรมฤดี ปรี ชาชาญ นาคณะเข้าเยี่ย มชมศู นย์ บริ หารจั ด
การเมื อ งอัจ ฉริ ยะมหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ Smart Campus Management
Center: SCMC ซึ่ง เป็น ศู นย์กลางบริหารและประสานงานการดาเนิน งานด้าน
พลังงาน สิ่ งแวดล้อม การสั ญจร และชุมชน เพื่อ
ขยายผลสู่ การพัฒนาท้องถิ่นและสั งคมอย่างยั่งยืน
ได้แก่
• พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
• สิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
• ระบบสั ญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
• ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) เขต1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
คุณสุ พจน์ คาเหลือง ผู้อานวยการ ฝ่ ายปฏิบัติการและบารุงรักษา ให้การ
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ า เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ซึ่งควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าสาหรับสถานีไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค 61 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานีไฟฟ้ าถาวร 45 แห่ง และสถานีไฟฟ้ า
ชั่วคราว 9 แห่ง ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพู น ลาปาง
พะเยา และ แม่ฮ่องสอน มีสายส่ งรวม 1,286 วงจร-กม. แหล่งผลิตที่ติดตั้งรวม
189 MW โดยมีสัดส่ วนแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 95.9 MW และ
พลังงานน้า 54.9 MW ในปี พ.ศ. 2564 มีอัตราการจ่ายโหลดสู งสุด 1,545 MW
นอกจากนี้ ภายในเชียงใหม่มีการดาเนินการจ่ายไฟแบบ Closed loop ระบบ
115 kV โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ าได้ 2 ทาง หากเกิดเหตุขัดข้องจากการส่ งไฟฟ้ า
ทางหนึ่ง สามารถเปลี่ยนไปส่ ง
กระแสไฟฟ้ าอีกทางหนึ่งได้ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบ
ไฟฟ้ า
4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จานวน 9 รายการ
ทั้งนีค
้ ่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ ผลิตชดเชยให้เท่ากับจานวนที่นาเข้า
CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี 2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิต
ในอัตราส่ วน 1.5 เท่า ผู้ใช้สิทธิ์จะผลิต BEV รุ่นใดก็ได้เพื่อชดเชย ยกเว้นรถที่มี
ราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาทต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่นาเข้ามา เป็นต้น
ประธานาธิบดี ไบเดน ประกาศการเงินสนับสนุน 3.16 พันล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและจัดการแบตเตอรี่
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม National Blueprint for
Lithium ion battery ที่ได้ออกมาในเดือน มิ.ย. 2021
ที่มา
MG ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2022 เตรียมรุก EV
พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ปี 2021
ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตที่ 9.5% สาหรับแผนดาเนินการ ปี
2022 MG เน้นบุก MG EV พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ ที่ จ.ชลบุรี รองรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้ า 100%

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน้า 1

ACTIVITIES (ธันวาคม ถึง เมษายน 2565)
1

24 มกราคม 2565 ได้รับเชิญจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าร่วม
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบต
ั ิการด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ
และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570)

2

3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงานและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมให้ความเห็นในการจัดทา (ร่าง) แผนการ
ปฏิบัติการส่ งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่ของไทย ครั้งที่ 2

3

9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงานเข้าร่วม
หารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่ งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใน
ประเทศไทย

4

18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมประชุมคณะทางานขับเคลือ
่ นนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่ ครั้งที่ 1

5

21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากสานักงานนโยบายและแผน กรมขนส่ งและ
จราจร เข้าร่วมประชุมรับฟั งความเห็น ครั้งที่ 1 สาหรับโครงการศึ กษา
มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าสาหรับระบบขนส่ ง
มวลชนใน กทม.

6

22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 สาหรับ “การศึ กษาผลกระทบ
และแนวทางการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัตใิ นระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยาน
ยนต์ไร้มลพิษต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สั งคม ภาคการเกษตรและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย” เพื่อเร่งรัดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้ าและชิน
้ ส่ วนที่สาคัญ

7

25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมประชุมหารือคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่ ครั้งที่ 2 กับคณะกรรมธิการความ
มั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรม
สรรพสามิต เข้าร่วมด้วย

8

25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจาก สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้
ความคิดเห็นในการประชุมหารือ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ กลุ่มย่อยผู้ประกอบการ” เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การนาเสนอในคณะอนุกรรมการยานยนต์ไฟฟ้ าในส่ วนโครงสร้างพื้นฐาน
“แบตเตอรี่”

9

4 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมคณะทางานขับเคลือ
่ นนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่ ครั้งที่ 3 กับคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
สภาผู้แทนราษฎร โดยมีรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
(BOI) มาร่วมให้ข้อมูล เรื่อง EV conversion

10

7 มีนาคม 2565 ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้าง

11

11 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทางานขับเคลือ
่ นนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่ เพื่อพิจารณาแนวทางการกากับดูแล
มาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและ
แบตเตอรี่ โดยมีผู้แทนกรมการขนส่ งทางบก, ผู้แทนกรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, ผู้แทนสานัก
งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมด้วย
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17-18 มีนาคม 2565 สมาคม IEEE – PES NIO
และ TESTA จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ
Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศู นย์
ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus
และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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8 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมคณะทางานขับเคลือ
่ นนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่ ครั้งที่ 6 เรื่องแนวนโยบายและแนวทาง
เกี่ยวกับการประกันภัยและแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมี
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, ผู้แทนการไฟฟ้ านครหลวง,
ผู้แทนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, ผู้แทนการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, ผู้แทน
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) และ ผู้แทนบริษัทพลังงาน
บริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย
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29 เมษายน 2565 TESTA Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “แบตเตอรี่รถไฟฟ้าใช้
อย่างไรจึงปลอดภัย” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤศกร ไกรจินดา บริษัท
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด, คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสุ ธนกุล บริษัท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด, คุณสุ โรจน์ แสงสนิท บริษัท เอสเอไอซี
มอเตอร์-ซีพี จากัด, และผศ.ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิ งห์ บริษัท เกรท วอลล์
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เข้าร่วมเสวนา โดยมี ศ.ดร. นิสัย เฟื่ องเวโรจน์
สกุล เป็นผู้ดาเนินการเสวนา และคุณเกษียร สุ ขีโมกข์ เป็นผู้เปิดงานเสวนา

พื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้ า สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 3)

15 มีนาคม 2565 ได้รับเชิญจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่อผลการ
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึ กษาในหัวข้อ “ผลกระทบ
ของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) และแนวทางการขับเคลือ
่ นนโยบาย
ของไทย”
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