
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) กับบทบาทที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

โดย ณรลั ลีลามานิตย์  

พลงังานทดแทน (Renewable Energy) ซึง่ตามค านิยามหมายถึงแหลง่พลงังานที่ไมไ่ด้มาจากฟอสซิล (Non-fossil source) และใช้ได้ไมมี่วนั

หมด เชน่ พลงังานจากลม (Wind) แสงอาทิตย์ (Solar), hydropower, biomass เป็นต้น  ซึง่ผู้ เขียนเช่ือวา่ผู้อา่นคงคุ้นเคยกบัค าวา่พลงังาน

ทดแทนเป็นอยา่งดี และหลายๆทา่นอาจจะมีคามรู้สกึวา่พลงังานทดแทนแม้จะเป็นพลงังานสะอาด แตก็่มีต้นทนุในการผลิตพลงังานที่แพงกวา่

พลงังานจากฟอสซิลเชน่ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ ซึง่ก็ไมใ่ช่ข้อมลูที่ผิดแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดีด้วยเทคโนโลยีที่พฒันาขึน้ ต้นทนุในการผลิตที่

ต ่าลง รวมถึงการผสมผสานเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาและการได้รับผลกระทบเชิงบวกจากอตุสาหกรรมอ่ืนๆ จะท าให้บทบาทของพลงังาน

ทดแทน โดยเฉพาะพลงังานจากลม (Wind) และแสงอาทิตย์ (Solar) เปลี่ยนไปอยา่งสิน้เชิงในอนาคต 

ปัจจัยที่จะท าให้พลังงานทดแทนกลายเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าหลักในอนาคตของโลก 

1. ต้นทนุในการผลิตแผง Solar บวก module และ Wind Turbine ที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

ต้นทนุในการผลิตแผง Solar บวก module และ Wind Turbine ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองมาจากสิ่งที่ผู้ เขียนเรียกวา่ Experience curve ซึ่งหมายถึง

ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหรือบริการติดตัง้ตา่งๆที่เพ่ิมขึน้และท าให้ต้นทนุในการผลิตลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 1976 ต้นทนุในการ

ผลิต Solar PV module อยูท่ี่ 79 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยขณะทีส่ิน้ปี 2017 Solar PV module อยูท่ี่ 0.37 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี ้

ทกุๆครัง้ที่มีการผลติและติดตัง้ Solar Farm เพ่ิมขึน้เป็น 2 เทา่ จะท าให้ต้นทนุในการสร้าง Solar farm ลดลงถึง 28.5%    

ทางต้นทนุในการผลิต Wind Turbine ก็มีการลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเชน่กนัแม้จะยงัลดลงไมเ่ร็วเทา่กบัทาง Solar PV module แตก็่มีอตัราการ

ลดลงที่ระดบั 32% ในชว่งปี 2010 – 2017 และ experience curve สง่ผลให้ผู้ผลติและผู้ติดตัง้มีความเชี่ยวชาญมากขึน้ท าให้ประสิทธิภาพ

ของ Wind turbine ในการแปลงพลงังานลมให้กลายเป็นพลงังานไฟฟา้สงูขึน้  

จากปัจจยัที่กลา่วมาท าให้ต้นทนุในการผลิตไฟฟา้ (Levelized Cost of Energy : LCOE) ของทัง้ Solar และ Wind โดยเฉลี่ยได้มีการลดลง

อยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งปี2009  - 2018 โดย LCOE ของ Solar ลดลงถึง 77% และ LCOE ของ Wind ลดลง 51% และนัน่ท าให้ LCOE ของ

พลงังานทดแทนในหลายๆประเทศในปัจจบุนัมีต้นทนุในการผลิตไฟฟา้ตอ่ megawatt ตอ่ชัว่โมง (MwH)  ถกูกวา่พลงังานจากฟอสซิลเชน่ถ่าน

หินรวมถึงก๊าซธรรมชาติ โดยในปี 2017 LCOE ของ Solar PV Farm อยูท่ี่ระดบั 43 – 53 USD/MwH และ LCOE ของ Wind Farm ทัง้ 

offshore และ on shore อยูท่ี่ระดบั 30 – 60 USD/MwHและยงัคงมีโอกาสที่จะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะที่ต้นทนุในการผลิตไฟฟา้ LCOE 

จากถ่านหินอยูท่ี่ระดบั 60 – 143 USD/MwH และ LCOE ของก๊าซธรรมชาติ (Gas combine Cycle) อยูท่ี่ระดบั 42 – 78 USD/MwH และยาก

ที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาชว่ยลดต้นทนุในการผลิตไฟฟา้ของจากทัง้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ 

ทัง้นีพ้ลงังานทดแทนทัง้ Solar และ Wind ที่แม้ต้นทนุในการผลติไฟฟา้จะถกูลงอยา่งตอ่เน่ืองแตก็่มกัจะประสบกบัปัญหาเร่ืองความไม่

สม ่าเสมอของแหลง่พลงังานซึง่ในที่นีก็้คือแสงแดดและลมซึง่เป็นปัจจยัที่มนษุย์ไมส่ามารถจะควบคมุได้ โดยในบางวนัอาจจะมีฝนตกตลอดใน

ที่ที่ solar farm ตัง้อยู ่และท าให้ไมมี่แสงแดดเลยตลอดทัง้วนั เชน่เดียวกบัทีบ่างวนัอาจจะไมมี่ลมที่แรงพอที่จะให้ Wind Turbine ผลิตไฟฟา้ได้

และปัจจยัที่กลา่วมานีท้ าให้ในหลายครัง้ผู้ผลิตไฟฟา้เลือกที่จะไมส่นใจใช้พลงังานทดแทนเพราะผู้ผลิตไฟฟา้และขายไฟฟา้ไมส่ามารถค านวน

ก าลงัการผลิตที่ชดัเจนได้ ซึง่การเข้ามาของ technology อนัหนึ่งจะท าให้การบริหารจดัการการผลิตไฟฟา้จากทัง้ Solar และ Wind มี

ประสิทธิภาพมากขึน้โดย technology นัน้คือ Energy Storage System (ESS) 

 



 

2. Energy Storage System (ESS) ที่เอามาติดตัง้ควบคูไ่ปกบั Solar Farm และ Wind Farm มีต้นทนุที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

แผนภาพข้างลา่งจะเห็นวา่ต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับรถไฟฟา้ คิดเป็น USD/KwH ลดลงอยา่งรวดเร็วจากระดบั 1000 USD/KwH ในปี 

2010 ลงมาอยูท่ี่ระดบั 170-200 USD/KwH หรือลดลงกวา่ 70% ขึน้อยูก่บัเทคโนโลยีของแตล่ะผู้ผลิตในปี 2017 และมีแนวโน้มที่จะลดลง

ตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆที่ระดบัต ่ากวา่ 100 USD/KwH ภายในปี 2030 ซึง่การที่ราคาแบตเตอร่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ืองนีแ้ม้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในแบตเตอร่ี

ส าหรับรถไฟฟา้และ Energy Storage System (ESS) อาจจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเภทของแบตเตอร่ีไมว่า่จะเป็น LFP, NCA, NMC ซึง่

ผู้ เขียนจะขออนญุาตอธิบายถึงความแตกตา่งและเทคโนโลยีของแบตเตอร่ี Li-On แตล่ะประเภทในครัง้ตอ่ไป แตก่ารที่ต้นทนุในการผลิต

แบตเตอร่ีส าหรับรถไฟฟา้ถกูลง ได้สง่ผลให้ต้นทนุของการผลติ ESS เพ่ือมาใช้ในการเก็บไฟฟา้ในเวลาที่ Solar Farm หรือ Wind Farm  มีไฟฟา้

สว่นเกินกวา่ที่ grid ต้องการจะรับไปเก็บไว้ และใช้จา่ยไฟออกมาในวนัที่ Solar Farm และ Wind  Farmไมส่ามารถผลิตไฟฟา้ได้เน่ืองจากไมมี่

แสงแดด หรือไมมี่ลม โดยการติด ESS เข้ากบั Solar Farm หรือ Wind Farm จะชว่ยเปลี่ยนบทบาทของพลงังานทดแทนจากที่เม่ือก่อนเป็นแค่

สว่นที่ใช้ส าหรับผลิตไฟฟา้เพื่มเสริมก าลงัการผลติไฟฟา้อื่นๆเชน่ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน รวมถึงพลงังานไฟฟา้จากนิวเคลียร์  

โดยการที่รถไฟฟา้ (Electric Vehicle) ได้รับการสนบัสนนุจากทัง้ภาครัฐในหลายประเทศและก าลงัการผลิตแบตเตอร่ี (Battery Capacity) ของ

ทัง้โลกจะเพิ่มขึน้จาก 131 GwH ในปี 2018 เพิ่มเป็น 400 GwH ในปี 2021 โดยได้มีการคาดการร์วา่จากก าลงัการผลิตแบตเตอร่ีทีส่ าหรับใช้ใน

รถไฟฟา้จะท าให้ราคาของแบตเตอร่ีใน ESS ลดลงกวา่ 66% ในปี 2030 

 

ซึง่แม้วา่ในวนันีต้้นทนุในการผลิตไฟฟา้ LCOE ของ Solar Farm ผ่วงด้วย ESS ยงัมีราคาที่สงูกวา่ LCOE ของก๊าซธรรมชาติ แตด้่วยอตัราการ

ลดลงของต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ีซึง่เป็นสว่นส าคญัของ ESS ที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองผนวกเข้ากบัเทคโนโลยีด้าน ESS ใหม่ๆ ไมว่า่จะเป็น

แบตเตอร่ีแบบ Li-On หรือ Flow battery จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้LCOE ในการผลติไฟฟา้จาก Solar Farm และ Wind Farm พว่งด้วยESS 

ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและมีต้นทนุในการผลิตไฟฟา้ที่ถกูกวา่ก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

LCOE ในการผลิตไฟฟ้าของทัง้ Solar และ Wind ที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองผนวกเข้ากับ Energy Storage System (ESS)จะเปลี่ยน

บทบาทของพลังงานทดแทน 

1. ไฟฟา้จาก Solar Farm และ Wind Farm เป็น supply ในการผลิตไฟฟา้แบบ Bulk Generation 

จากการที่ LCOE ของ Solar และ Wind ที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองด้วยเงินลงทนุที่ลดลง (Reduction in capital cost) การพฒันาประสิทธิภาพที่

สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในการแปลงพลงังานจากแสงอาทิตย์และลมมาเป็นไฟฟา้และการเปิดประมลูสมัปทานด้านการผลิตไฟฟา้จากพลงังาน

ทดแทนที่เกิดขึน้ทัว่โลกอยา่งตอ่เน่ืองจะท าให้การผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทนกลายเป็นแหลง่ผลติไฟฟา้หลกัของหลายๆประเทศแทนที่การ



ผลิตไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน โดยได้มีการคาดการณ์วา่ก าลงัการผลิตไฟฟา้จากฟอสซิลของทัง้โลกจะลดลงจาก 63% ใน 2018 ลง

มาเหลือแค ่29% ในปี 2050  

2. ไฟฟา้จาก Solar Farm และ Wind Farm จะกลายเป็น Supply ส าหรับ Dispatchable Generation 

โดยปกติผู้ผลิตไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้จะมีการประมาณการความต้องการไฟฟา้ในแตล่ะชว่งเวลาวา่จะมีการใช้ไฟเทา่ไหร่และจะต้องผลติไฟฟา้

เทา่ไหร่ให้เพียงพอกบัความต้องการ และหากมีชว่งไหนที่มีความต้องการไฟฟา้สงูขึน้มากจากปกตทิางผู้ผลิตไฟฟา้ก็จะใช้โรงไฟฟา้จากก๊าซ

ธรรมชาติที่ส ารองไว้ให้ผลิตไฟฟา้เพิ่มเติมขึน้มาเพื่อจา่ยเข้ามาในระบบตามแตล่ะชว่งเวลานัน้ๆ โดยในอดีตไฟฟา้จากพลงังานทดแทนไมว่า่จะ

เป็น Solar Farm หรือ Wind Farm ไม่สามารถที่ใช้เป็น dispatchable generation ได้เน่ืองจากไมส่ามารถที่จะรู้ได้วา่ ณ เวลาทีต้่องการไฟจะมี

แสงแดดหรือลมเพียงพอหรือไมท่ี่จะผลิตไฟให้เพียงพอตอ่ความต้องการ ณ ชว่งเวลานัน้ๆ แตด้่วยเทคโนโลยีที่มีการเอา Solar Farm และ Wind 

Farm มาพว่งเข้ากบั ESS ในการเก็บไฟสว่นเกินเม่ือถึงเวลาที่มีความต้องการ ระบบก็จะสามารถดงึไฟจาก ESS  ออกมาจา่ยเข้าไปใน grid ได้

อยา่งรวดเร็วและยงัชว่ยท าให้เส้น supply การผลิตไฟฟา้ตลอดทัง้วนัมีเสถียรภาพมากขึน้ 

3. ESS จะเปลี่ยนบทบาทตวัเองกลายเป็น generation ที่เพ่ิมความยืดหยุน่ในกบั grid 

จากที่ผู้ เขียนได้กลา่วไปวา่ต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ีที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและท าให้ ESS ที่พว่งอยูก่บั Solar และ wind Farm มีต้นทนุในการ

เก็บและจา่ยไฟเข้าไปในระบบถกูลงท าให้มีการคาดการณ์วา่ ESS สามารถทีจ่ะแข่งขนัในด้านต้นทนุในการผลิตไฟกบั Open cycle Gas plant 

ในการจา่ยไฟเข้าไปในระบบเวลา 4 ชัว่โมงได้ภายในปี 2025 เป็นต้นไป 

นอกจากบทบาทของ Solar Farm และ Wind Farm ที่ได้กลา่วไปแล้วนัน้ จากต้นทนุในการผลิตแผง Solar PV module ที่ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง

ผนวกเข้ากบัต้นทนุในการผลิต Battery ส าหรับ ESS ที่ลดลงนัน้ นอกจากจะสง่ผลให้ Solar Farm พว่งด้วย ESS เปลี่ยนบทบาทของตวัเองใน

ระดบั Grid Utility scale แล้วนัน้ ยงัจะเป็นสว่นส าคญัที่จะชว่ยให้เกิด Microgrid และ Behind the meter storage system โดยน า Solar 

panel ไปติดที่หลงัคาบ้านเพ่ือผลิตไฟในชว่งกลางวนัและน ามาเก็บไว้ใน ESS เพ่ือใช้จา่ยไฟกลบัเข้าไปในตวับ้านชว่งกลางคืนหรือจา่ยไฟ

สว่นเกินคืนเข้าไปในระบบและชว่ยเพ่ิมโอกาสในการคืนทนุจากการติดตัง้ระบบดงักลา่วในบ้าน 

ในบริบทของประเทศไทยหรือประเทศก าลงัพฒันาหลายๆประเทศที่ยงัพึง่พาพลงังานไฟฟา้จากฟอสซิล นัน้สิ่งส าคญัที่ผู้ผลิตไฟฟา้ต้องค านึงถึง

ก็คือไมช้่าก็เร็วพลงังานทดแทนจะมีราคาถกูลงอยา่งตอ่เน่ืองและท าให้ต้นทนุในการบริหารจดัการโรงไฟฟา้ที่ใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

แข่งขนัได้ล าบากขึน้ นอกจากนีแ้รงกดดนัเร่ืองการลดปริมาณ Co2 รวมถึงก๊าซเรือนกระจกเพ่ือชว่ยลดลงโลกร้อนก็จะเป็นปัจจยัเร่งที่ส าคญัที่

สง่ผลให้การผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทนได้รับการสนบัสนนุมากขึน้ อยา่งไรก็ดีการที่พลงังานทดแทนจาก Solar Farm และ Wind Farm 

หรือ Microgrid และ Behind the meter storage system จะเกิดขึน้ได้นัน้ผู้ก าหนดนโยบาย (Regulator) ก็มีสว่นส าคญัที่จะชว่ยผลกัดนัให้

เกิดการลงทนุสร้างโรงผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนรวมถึงนโยบายที่อนญุาตให้ ESS สามารถขายไฟคนืเข้าสู ่grid ได้ด้วยซึง่ถ้าหาก

ปราศจากการสนบัสนนุเชิงนโยบายดงักลา่วแล้วก็คงเป็นการยากที่เกิดการลงทนุในการน าพลงังานทดแทนมาใช้อยา่งตอ่เน่ืองเฉกเชน่ใน

ประเทศอยา่งสหรัฐอเมริกา ทวีปยโุรปหรือประเทศอื่นๆ 

Source of data: Bloomberg New Energy Finance, EIA, SMC analysis 
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