
ประธานาธิบดี ไบเดน ประกาศการเงินสนับสนุน 3.16 พันล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตและจัดการแบตเตอรี่

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม National Blueprint for
Lithium ion battery ที่ได้ออกมาในเดือน ม.ิย. 2021
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สวัสดีค่ะ TESTA e-newsletter ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 4 แล้วนะคะ ใน
ฉบับนี้ทีมบรรณาธิการจะพาทุกท่านไปพบกับ TESTA Highlight ในฉบับนี้ 
จะน าเสนอเก่ียวกับทริปแรกของ TESTA member ที่ได้ไปเย่ียมชมโครงการ
ต่าง TESTA Knowledge Center ได้น าเกร็ดความรู้เรื่อง แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเล่าให้ฟัง และเช่นเคยส าหรับ TESTA 
TECH NEWS เราได้รวบรวมข้อมูลอัพเดตชองเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานที่น่าสนใจจากทั่วโลก รวมถึงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ปฏิทินกิจกรรม 
ช่องทางการติอต่อส่ือสาร และ ช่องทางการสมัครเข้าร่วมสมาคมฯ 

ทีมบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของ 
TESTA และได้พบกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

ทีมบรรณาธิการ TESTA e-newsletter

ทริปแรกของ TESTA member

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?
จาก e-newsletter ฉบับก่อน ๆ เราทราบกันแล้วว่า ระบบกักเก็บพลังงาน

ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นหลัก (Battery Energy Storage 
System, BESS) แต่เราทราบหรือไม่ว่า BESS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ไหน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก คือ Moss Landing Energy
Storage Facility ต้ังอยู่ที่ Monterey Bay, California, USA ซ่ึงเป็นของ
Vistra Corp. of Texas โดยมีขนาดเริ่มต้นใน Phase 1 (ธ.ค. ปี 2020) อยู่
ที่ 1,200 MWh, 300MW และเพ่ิมอีก 100 MW เป็น 400 MW ใน Phase
2 (ส.ค.ปี 2021) รวมเป็นขนาด 1,200 MWh, 400MW ในปัจจุบัน

BESS นี้ถูกใช้งานในรูปแบบ Renewable energy time shift คือ ย้าย
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมากในช่วงกลางวัน แลว้มาจ่ายพลังงานเข้าระบบในช่วง
กลางคืน เมื่อไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์

MG ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2022 เตรียมรุก EV

พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ปี 2021

ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตที่ 9.5% ส าหรับแผนด าเนินการ ปี

2022 MG เน้นบุก MG EV พรอ้มเดินหน้าสร้างโรงงานผลิต

แบตเตอรี่ ที่ จ.ชลบุรี รองรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า 100%

เฮ! ครม. เคาะ แพ็คเกจรถ EV ลดราคา 70,000 - 150,000 บาท

ต่อคัน

TESTA TECH NEWS 

แพ็คเกจสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ ลดราคารถ EV

ครอบคลมุทัง้รถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ 70,000 - 150,000

บาทต่อคัน มาตรการแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2565-2568 ส่งเสริมให้เกิด

การใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ

1. เงินอุดหนุน รถยนต์และรถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน

และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน

2. ลดภาษีสรรพสามิต รถยนต์จาก 8% เป็น 2% และรถกระบะเป็น 0%

3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศและน าเข้าทั้งคัน (CBU) สูงสุด

40% ถึงปี 2566

ที่มา

ประเดิมทริปแรกของปีนี้ส าหรับ TESTA Member ด้วยการทัศนศึกษา 

โครงการ Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ SCADA เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และโครงการ Smart Campus และ แพลตฟอร์ม P2P Energy 

Trading มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 

มีนาคม 2565 ซ่ึงการทัศนศึกษาครั้งนี้ ทาง TESTA ได้จัดร่วมกับ ทีม New 

Initiatives & Outreach IEEE PES Thailand

โครงการระบบสมาร์ทไมโครกริดบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รศ. ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับคณะผู้

เย่ียมชมโครงการที่ กฟผ. ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 

ด าเนินการวิจัยในด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าบ้านขุน

กลางของ กฟผ. กับโครงการดอยหลวงอินทนนท์ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยจ่าย

ไฟฟ้าให้กับโครงการหลวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่การจ่ายไฟฟ้า

จาก กฟภ. ขัดข้อง ได้มีการพัฒนาระบบสมาร์ทไมโครกริดที่มีความสามารถใน

การควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางมีแหล่ง

กักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ที่ช่วยบริหารจัดการ

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน

น ้าและพลังงานแสงอาทิตย์

ที่เป็นพลังงานหมุนเวียนในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ

โครงการ นอกจากนี้ยังได้น าเย่ียมชมโครงการ 

Smart Campus ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย 

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) เขต1 ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการ Smart Campus และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ น าคณะเข้าเย่ียมชมศูนย์บริหารจัด

การเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Smart Campus Management 

Center: SCMC ซ่ึงเป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการด าเนินงานด้าน

พลังงาน ส่ิงแวดล้อม การสัญจร และชุมชน เพ่ือ

ขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน 

ได้แก่

• พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 

• ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

• ระบบสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

• ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)

4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ (CKD) จ านวน 9 รายการ

ทั้งนีค้่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไข ได้แก่ ผลิตชดเชยให้เท่ากับจ านวนที่น าเข้า

CBU ช่วงปี 2565-2566 ในปี 2567 แต่ขยายเวลาได้ ถึงปี 2568 จะต้องผลิต

ในอัตราส่วน 1.5 เท่า ผู้ใช้สิทธิ์จะผลติ BEV รุ่นใดก็ได้เพ่ือชดเชย ยกเว้นรถที่มี

ราคาขายปลีกราคา 2-7 ล้านบาทต้องผลิตรุ่นเดียวกับที่น าเข้ามา เป็นต้น

คุณสุพจน์ ค าเหลือง ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา ให้การ
ต้อนรับคณะผู้เย่ียมชม ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 61 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานีไฟฟ้าถาวร 45 แห่ง และสถานีไฟฟ้า
ช่ัวคราว 9 แห่ง ครอบคลมุ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง
พะเยา และ แม่ฮ่องสอน มีสายส่งรวม 1,286 วงจร-กม. แหล่งผลิตที่ติดต้ังรวม
189 MW โดยมีสัดส่วนแหล่งผลิตพลงังานแสงอาทิตย์มากถึง 95.9 MW และ
พลังงานน ้า 54.9 MW ในปี พ.ศ. 2564 มีอัตราการจ่ายโหลดสูงสุด 1,545 MW
นอกจากนี้ ภายในเชียงใหม่มีการด าเนินการจ่ายไฟแบบ Closed loop ระบบ
115 kV โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 2 ทาง หากเกิดเหตุขัดข้องจากการส่งไฟฟ้า
ทางหนึ่ง สามารถเปลี่ยนไปส่ง
กระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่งได้ ซ่ึง
ช่วยเพ่ิมความมั่นคงให้กับระบบ
ไฟฟ้า



17-18 มีนาคม 2565 สมาคม IEEE – PES NIO 
และ TESTA จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชม โครงการ 
Smart Micro Grid โรงไฟฟ้าบา้นขุนกลาง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย, ศูนย์
ควบคุมการจ่ายไฟ เขต 1 ภาคเหนือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ โครงการ Smart Campus 
และแพลตฟอร์ม P2P Energy Trading 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอร่ี คร้ังท่ี 6 เร่ืองแนวนโยบายและแนวทาง
เก่ียวกับการประกันภัยและแผนการติดต้ังสถานอีัดประจุไฟฟ้า โดยมี
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน, ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง, 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ผู้แทน
บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) และ ผู้แทนบริษัทพลังงาน
บริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย

29 เมษายน 2565 TESTA Forum คร้ังท่ี 6 หัวข้อ “แบตเตอร่ีรถไฟฟ้าใช้
อย่างไรจึงปลอดภัย” ซ่ึงได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤศกร ไกรจินดา บริษัท 
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด, คุณพิพัฒน์ เอี่ยมสุธนกุล บริษัท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด, คุณสุโรจน์ แสงสนิท บริษัท เอสเอไอซี 
มอเตอร์-ซีพี จ ากัด, และผศ.ดร. ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ บริษัท เกรท วอลล์
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าร่วมเสวนา โดยมี ศ.ดร. นิสัย เฟื่ องเวโรจน์
สกุล เปน็ผู้ด าเนินการเสวนา และคุณเกษียร สุขีโมกข์ เปน็ผู้เปดิงานเสวนา

24 มกราคม 2565 ได้รับเชิญจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าร่วม
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบติัการด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตวัตถุดิบ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ
และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570) 

3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงานและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมให้ความเหน็ในการจัดท า (ร่าง) แผนการ
ปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอร่ีของไทย คร้ังท่ี 2

9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเข้าร่วม
หารือเก่ียวกับแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรมแบตเตอร่ี 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีใน
ประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอร่ี คร้ังท่ี 1

21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากส านักงานนโยบายและแผน กรมขนส่งและ
จราจร เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น คร้ังท่ี 1 ส าหรับโครงการศึกษา
มาตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าส าหรับระบบขนส่ง
มวลชนใน กทม. 

22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2 ส าหรับ “การศึกษาผลกระทบ
และแนวทางการขับเคลื่อนเชงิปฏบิัตใินระยะเปลี่ยนผ่านของนโยบายยาน
ยนต์ไร้มลพิษต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม ภาคการเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย” เพ่ือเร่งรัดให้ประเทศไทยเปน็ฐานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนท่ีส าคัญ

25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมประชุมหารือคณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอร่ี คร้ังท่ี 2 กับคณะกรรมธิการความ
มั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรม
สรรพสามิต เข้าร่วมด้วย

25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจาก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้
ความคิดเห็นในการประชุมหารือ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี กลุ่มย่อยผู้ประกอบการ” เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การน าเสนอในคณะอนุกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
“แบตเตอรี่”

4 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลือ่นนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอร่ี คร้ังท่ี 3 กับคณะกรรมธกิารความมั่นคงแห่งรัฐ 
สภาผู้แทนราษฎร โดยมีรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) มาร่วมให้ข้อมูล เรื่อง EV conversion

7 มีนาคม 2565 ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแบตเตอรี่เพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2565 (คร้ังท่ี 3) 

11 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะท างานขับเคลือ่นนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอร่ี เพ่ือพิจารณาแนวทางการก ากับดูแล
มาตรฐานด้านความปลอดภัยเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและ
แบตเตอร่ี โดยมีผู้แทนกรมการขนส่งทางบก, ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน, ผู้แทนส านัก
งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมด้วย

15 มีนาคม 2565 ได้รับเชิญจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อผลการ
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาในหัวข้อ “ผลกระทบ
ของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) และแนวทางการขบัเคลือ่นนโยบาย
ของไทย” 
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TESTA CONTACT
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TESTA Membership 
สนใจร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับเรา
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ACTIVITIES (ธันวาคม ถึง เมษายน 2565)
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UPCOMING EVENTS

ก.ค. 2565     เย่ียมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ Energy Absolute (EA) 
20-22 ก.ค.2565 Future Energy Asia Exhibition & SUMMIT, BITEC
ส.ค. 2565          7th TESTA FORUM 
3-4 ส.ค.2565 เย่ียมชมโครงการ BESS สฟ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

***special discounts for TESTA members (i) exhibitor (~15% discount)
and (ii) conference delegate (25% discount]

www.testa.or.th

email: contact@testa.or.th

http://www.testa.or.th/
mailto:contact@testa.or.th

