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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   
 
 
1. บทนำ 

 

1.1 ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 

จากสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่า การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่
จะอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและมีเหลืออยู่อย่างจำกัด  ดังนั้น 
ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น  โดยมีการกำหนด
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมดในปี 2579  

ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง เพื่อที่จะลดผลกระทบดังกล่าว การไฟฟ้าทั้งสามแห่งจึงได้
จัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยได้กำหนดค่าขีดจำกัดสูงสุดของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้  เพ่ือ
ป้องกันการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้า  ปริมาณกำลังไฟฟ้า
สูญเสีย รวมไปถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าในสายจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นได้  หากพิจารณาด้านนโยบายจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงมีความจำเป็นต้องมีการ
ทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ค่าขีดจำกัดสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท เพื่อที่จะทำให้ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
และมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม กรอบการกำกับแผนการ
ลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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1.2.5 เพื ่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
1.3 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

 

1.3.1 ศึกษาและทบทวนแนวโน้มการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน 
จากปัจจัยต่างๆ เพ่ือกำหนดกรอบของผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.3.2 ศึกษารูปแบบของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมการพิจารณาการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้ง ระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

1.3.3 ศึกษาและทบทวนแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และรวมถึงมาตรการการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย  

1.3.4 วิเคราะห์นโยบาย และข้อมูล/สมมุติฐานข้อมูลของระบบไฟฟ้าที ่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและ
มีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว  

1.3.5 วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม เพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

1.3.6 วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

1.3.7 ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื ่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

1.3.8 เพื ่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

1.3.9 ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  
1.3.10 สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

 
ภายใต้ภารกิจหลักของการดำเนินโครงการ คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่ (1) งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ (ขอบเขตงานข้อ 1.3.1-1.3.4) 
และ (2) งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล (ขอบเขตงานข้อ 1.3.5-1.3.8) ทั้งนี้งานทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจะ
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ (ขอบเขตงานข้อ 1.3.9-1.3.10) เพื่อนำข้อมูลและความ
คิดเห็นมาประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษาของโครงการต่อไป  
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2. การศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  โดยการ
ทบทวนสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของโลกและของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโลก
และของไทยในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
สำหรับประเทศไทย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

2.1 การทบทวนสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียน 
 

2.1.1 สถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของโลก 
 

ในปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อภาคพลังงานเป็นอย่างมากส่งผล
ให้ในภาพรวมบริบทของพลังงานหมุนเวียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่
ของบทบาท ทิศทางของการเติบโต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนในมิติของต้นทุนราคา 

ณ ปี 2018 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลกมีปริมาณ
รวมกันกว่า 2,456 กิกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจากปี 2010 ประมาณเกือบ 2 เท่าตัว โดยใน
ปัจจุบันทวีปเอเชีย-แปซิฟิกนั้น เป็นพื้นที่ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดด้วยการครองสัดส่วนสูงถึง  
50% ของกำลังการผลิตติดตั้งสะสมโดยรวมจากทั่วโลกหรือเป็นกำลังการผลิตติดตั้งสะสมประมาณ 
1,180,000 เมกะวัตต์ ตามมาด้วยทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา ที่ครองสัดส่วน
กำลังการผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 23% 16% 9% และ 2% ตามลำดับ 

 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมของกำลังการผลิตตั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค (IRENA, 2018) 
 

โดยในทวีปเอเชีย-แปซิฟิกพบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับที่ 1 ทั้งของภูมิภาคและของโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับปี 2018 นั้น 
กำลังการผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวของประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 30% ของกำลังการผลิตติดตั้ง
สะสมรวมจากท่ัวโลก หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 696 กิกะวัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ภาพรวมของประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนสะสมสูงที่สุดในปี 2018 
(IRENA, 2018) 

จากข้อมูลของ IRENA พบว่าในปัจจุบันกำลังการผลิตติดตั ้งของพลังงานหมุนเวียนกว่า
2,456 กิกะวัตต์ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นยังคงมีสัดส่วนมาจากพลังงานน้ำเป็นหลัก โดย ณ  
ปี 2018 มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงานน้ำอยู่ประมาณ 1,297 กิกะวัตต์ แต่อย่างไรก็
ตามจะเห็นได้ว่าทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนพลังงานจากชีวมวล ซึ่งถูกนิยามรวมกัน
ให้เป็นพลังงานหมุนเวียนสมัยใหม่ (Modern Renewable Energy) ก็มีทิศทางของการเติบโตอย่างมี
นัยสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน 

 

รูปที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยีจากทั่วโลก (IRENA, 2018) 

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE จะเห็นได้ว่าการ
เติบโตของพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นหลัก โดยตั้งแต่ช่วงปี 2010-2018 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนที่มีการ
เติบโตที่เด่นชัดมากที่สุด ซึ่งมีการครองสัดส่วนเพิ่มขึ ้นจาก 14% ไปเป็น 41% หรือคิดเป็นการ
ขยายตัวราว 3 เท่าตัว ในช่วงเวลาเพียง 8 ปี 
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รูปที่ 4 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งรายเทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE 
(IRENA, 2018) 

สำหรับสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) 
พบว่าในปี 2018 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมใน 10 กลุ ่มประเทศสมาชิกมีปริมาณรวมกันอยู่ราว 
62,509 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 2.6% จากกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนจาก
ทั่วโลก โดยประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวสูงที่สุดคิดเป็นปริมาณกว่ า 
18,521 เมกะวัตต์ ซึ่งสัดส่วนกว่า 97% มาจากพลังงานน้ำ  

 

รูปที่ 5 ภาพรวมของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน 

  ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของการเติบโตของพลังงานเวียนของโลกแล้วนั้น ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีกำลังการผลิต
ติดตั้งในมิติดังกล่าวสูงที่สุดในภูมิภาค ASEAN ซึ่งมีปริมาณอยู่กว่า 7,833 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น
พลังงานลม 1,018 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 2,720 เมกะวัตต์ และพลังงานชีวมวลอีกกว่า 
4,095 เมกะวัตต์  
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รูปที่ 6 ภาพรวมของกำลังการผลิตติดตั้งเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE  
ในภูมิภาค ASEAN 

นอกจากนี้แล้ว ณ ปี 2018 มีการลงทุนในส่วนของ Modern RE จากทั่วโลกอยู่ราวๆ 2.9 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.7 ล้านล้านบาท ถึงแม้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยรวมจะมีการ
ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่เล็กน้อยแต่ทิศทางของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมก็
ยังคงมีสัญญาณของเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2010 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวน (VRE) ที่ ณ ปี 2018 มีมูลค่าของการลงทุนอยู่กว่า 2.7 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.1 ล้านล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท/USD)  

 

รูปที่ 7 ภาพรวมของมูลค่าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยี (IRENA, 2019) 
 

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ในภาพรวมตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นในมิติ
ของกำลังการผลิตติดตั้ง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังานหมุนเวียน ตลอนจนมูลค่าของการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาล้วนสะท้อนให้เห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนได้มีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในปัจจุบัน
ได้ถูกนิยามและเรียกรวมกันว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทที ่มีความผันผวน (Variable 
Renewable Energy, VRE) ซึ่งเป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่น
อย่างมากในช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมา ตรงข้ามกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กำลังถูกลดทอน
บทบาทลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในช่วงระหว่างปี 2010-2018 พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน
เพิ ่มขึ ้นจาก 20% ไปเป็น 25% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทุกประเภทซึ่ง
คาดการณ์ว่าการเติบโตดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน  
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โดยในปี 2018 นั้นสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง 25% ตามที่กล่าวไป
แล้วในข้างต้นนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นพลังงานน้ำ  16% พลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผัน
ผวน (VRE) 7% และพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE ชนิดอื่นๆ อีก 2%  

 

รูปที่ 8 ภาพรวมของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทุกประเภท (IRENA, 2019) 
 

2.1.2 สถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 
 

จากการรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยนั้น พบว่า ทางสำนักงาน กกพ. ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งของ
เชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้มีการ
รวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากเว็บไซต์ดังกล่าว และยังได้มีการรวบรวม
ข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยกำลังผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  แยกตามรายชนิด
เชื้อเพลิง แสดงดังรูป 9 

 

 
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 

รูปที่ 9 กำลังผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
แยกตามรายชนิดเชื้อเพลิง 
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นอกจากนี ้ จากข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที ่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 
(พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) ที่ได้มีการเก็บ
รวมรวมข้อมูลโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) นั้น พบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555-
2561 มาจากชีวมวลมากกว่า 50% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด และ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น 
อันเป็นผลมาจากกำลังการผลิตติดตั้งที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเอง โดยสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 10 
 

 
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และขอ้มูลพลังงานน้ำขนาดใหญ่, สนพ. 

รูปที่ 10 สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
 

อย่างไรก็ดี ทิศทางเพ่ิมข้ึนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยที่ผ่านมา 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากนโยบายของภาครัฐ ที่ ได้มีการประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมา
ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื ่อง 
รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผ่านนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 11 
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รูปที่ 11 นโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยที่ผ่านมา 

 
ซึ่งจากนโยบายของภาครัฐดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งจากการ
เก็บรวบรวมเงินลงทุนด้านพลังงาน ตั้งแต่ปี 2552-2560 ของ พพ. และคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) พบว่ามีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที ่ส ุด โดยมีการลงทุนสูงถึง 
237,582.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.11% ของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รองลงมาคือ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 26.81% โรงไฟฟ้าพลังงานลม 19.96% โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 8.28% โรงไฟฟ้าขยะ 
4.40% และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 0.45% ตามลำดับ  

 

 
   ที่มา : รายงานพลังงานทดแทน 2554-2560, พพ. 

รูปที่ 12 มูลค่าการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปี 
 
2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

 

การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนื่องในระบบ
ไฟฟ้ากำลังนั้นเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลก
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของ IRENA ปี 2019 พบว่าในปี 2018 ทั่วโลกมีปริมาณการ
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ผลิตไฟฟ้าในส่วนของพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ  25% ของกำลังการผลิตติดตั้ง
จากแหล่งพลังงานประเภทโดยกว่า 7% มาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผันผวน
(Variable Renewable Energy, VRE) ซึ่งคาดการณ์ว่าพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวจะ
ยังคงมีสัญญานของการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงขับเคลื่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ข้อตกลง/ข้อผูกพันด้านสิ่งแวดล้อม 

 

เพื ่อมุ ่งรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี ่ยโลกให้สูงขึ ้นไม่เกิน  2 องศาเซลเซียสตามกรอบของ
“ข้อตกลงปารีส” หรือ Paris Agreement ส่งผลทำให้แต่ละประเทศท่ัวโลก มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคความร้อน ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การขนส่ง และภาคการผลิตไฟฟ้า ดังสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของนโยบายของแต่ละประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานของ IRENA ปี 2018 เมื่อพิจารณาตามกรอบของ
นโยบายในภาพรวมของแต่ละประเทศทั่วโลกในปัจจุบันแล้วนั้น (Reference Case หรือ Planned 
Energy Scenario) ก็ยังคงพบว่าเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ ้นเกิน 2 องศา
เซลเซียสให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามกรอบท่ี IRENA ได้ทำการศึกษาและประเมินเอาไว้ภายใต้แผน 
Remap 2050 (Transforming Energy Scenario) นั้นยังคงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าผลักดันเพ่ือ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้จากแผนการดำเนินงานในปัจจุบันอีกว่า 470 กิกะตัน ซึ่ง
ปริมาณดังกล่าวนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่าน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ 
1) การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภาคความร้อนและการขนส่ง 
2) การเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3) การใช้พลังงานงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
อื ่นๆ ซึ ่งจากบริบทดังกล่าวนี ้เองจะทำให้เห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่มี
ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานและการบรรลุข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก โดยสำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าเองนั้นพบว่าในภาพรวมทั่วโลกมีความจำเป็นต้องผลักดันให้เกิด
การใช้งานพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนถึง 86% ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 

 

รูปที่ 13 แนวทางภายใต้เป้าหมายการรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสของ IRENA 
(REmap) 

 
2.2.2 แนวโน้มการลดลงของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 

ในปี 2018 ต้นทุนการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและแสงอาทิตย์
ได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับพลังงานประเภทฟอสซิลได้อย่างแพร่หลายแล้ว กล่าวคือ 
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ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้เข้ามาเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อการเติบโตของการ
ใช้งานพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนประเภท
ดังกล่าวยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 - 30 ปีข้างหน้าอีกมากกว่า 60% ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่า
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดการคาดการณ์
ว่าปัจจัยด้านต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างมากนั้น ก็จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ต่อการเติบโตด้านการใช้งานพลังานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

 

รูปที่ 14 ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ (IRENA, 2019) 
 

นอกจากต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนั้น ระบบกักเก็บพลังงานก็
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจากข้อมูลของ  Bloomberg NEF 
พบว่า ตั้งแต่ปี  2010-2018 ต้นทุนของแบตเตอรี่ประเภท Li-ion มีมูลค่าลดลงจาก 1200 USD/kWh 
เหลือ 200 USD/kWh หรือคิดเป็นเป็นสัดส่วนมูลค่าที่ลดลงกว่า 80% และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอีกกว่า 65% จึงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ประเภท          
Li-ion จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไป
แล้วในข้างต้นด้วยนั่นเอง 

 

 

รูปที่ 15 ต้นทุนของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานประเภท Li-ion (Bloomberg NEF, 2019) 
 
2.2.3 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนๆ  

 

การเพ่ิมข้ึนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ที ่ถูกนิยามรวมกันให้เป็นพลังงานงานหมุนเวียนที ่มีความผันผวน 
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(Variable Renewable Energy, VRE) ในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนื่องในระบบไฟฟ้ากำลัง เนื่องจากแรง
ขับเคลื่อนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจากการปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และมีความผันแปร (Variability) ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สามารถคาดการณ์
อย่างแน่นอนได้ ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้สร้างความท้าทายสำหรับภาครัฐและผู้ดูแลระบบไฟฟ้า
ในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องอาศัยกระบวนการจัดการแบบพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนกับระบบไฟฟ้ากำลังในอนาคต 

การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (Power System 
Flexibility) เพื่อรองรับกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนนั้นจึงเป็นบริบทหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแล
ระบบไฟฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าในมิติดังกล่าวนั้น  
ก็คือการมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้รับมือกับความไม่แน่นอน และความ
ผันแปรในระบบไฟฟ้าเนื่องจากสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผล
ให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด (Smartgrid) 
ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางด้าน การพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลังงานหมุนเวียน การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความต้องการทางไฟฟ้า  การใช้
งานระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีในฝั่ง Behind-the-meter 
ออกมาใช้งานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสุดด้วยเช่นเดียวกัน 

 

รูปที่ 16 ภาพรวมของเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเพ่ิมข้ึนของพลังงานที่มีความผันผวน (VRE) 
 

2.2.4 ปัจจัยเสริมอ่ืนๆ  
 

1) ข้อจำกัดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ในปัจจุบันนั้นหลายประเทศทั่วโลกกำลังต้องเผชิญกับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับความต้องการทางไฟฟ้าปริมาณมหาศาลเหล่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันภาค
ประชาชนเองได้มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้ง



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

13 
 

 

จากโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วย ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผลให้ภาคประชาชนมีความรู้สึกต่อต้านและมี
ความคิดในแง่ลบกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ในปัจจุบันการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้งานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม จึงกลายเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งกับ
ทิศทางของข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวไปข้างต้นไปโดยปริยาย 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริบทด้านความต้องการทางไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่
ดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนนั้นได้กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่
สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาคการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นเอง 

2) แนวโน้มการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจากฝั่งผู้บริโภค 
ต้นทุนของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างมากตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้น

นอกจากจะเป็นแรงขับเคลื ่อนให้เกิดการใช้งานในระดับ Up To The Meter แล้วก็ยังเป็นแรง
ขับเคลื่อนส่งต่อไปถึงในระดับ Behind-The-Meter ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากรายงานของ Navigant 
Research ณ ปี 2019 พบว่า การเติบโตของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ 
หรือ Distributed Energy Resources (DER) โดยเฉพาะจากพลังงานหมุนเวียนนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างมากในอนาคต ซึ่งการเติบโตดังกล่าวนอกจากจะทำให้มีปริมาณไฟฟ้าจำนวนมากถูกผลิตขึ้นเพ่ือ
ใช้รองรับความต้องการทางไฟฟ้าของตนเองเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดผู้เล่นราย
ใหม่ซึ่งจะผันตัวจาก ผู้ใช้ไฟฟ้า มาทำหน้าที่เป็น ผู้ขายไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่มีปริมาณไฟฟ้าในมือเหลือ
ใช้หรือท่ีในปัจจุบันรู้จักกันในฐานะเป็น “Prosumer” นั่นเอง ซึ่งจากบริบทท้ังหมดตามที่กล่าวแล้วใน
ข้างต้นนั้นจึงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าตัวผู้บริโภคหรือผู้ไฟฟ้าเองก็จะเข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ
การเพ่ิมข้ึนของพลังงานหมุนเวียนอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ในภาพรวมของแรงขับเคลื่อนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก ข้อตกลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวโน้มของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงเป็นอย่าง
มากก็ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าด้วยกัน
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในมิติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อภาคผู้ใช้
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ทำให้ทั้งผู้ผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้าต้องรับภาระในการ
แก้ไขปัญหาด้านความผันผวนและไม่แน่นอนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือ  การมุ่งเน้นพัฒนา
และเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด ตลอดจนการจับคู่ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นในระบบไฟฟ้า ก่อนจะก้าวไปสู่การใช้งานพลังงานหมุนเวียน
ร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างไร้ข้อจำกัดนั่นเอง 
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รูปที่ 17 ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อเกิดการเพิ่มข้ึนของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
 

2.3 แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโลกในอนาคต 
 

 

2.3.1 แนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของโลก 
 

จากการคาดการณ์ของ IRENA พบว่าเมื่อถึงปี 2050 นั้นความต้องการทางไฟฟ้าในส่วนของ 
End-Use จะขยายตัวสูงขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับปริมาณในปี 2016 มากไปกว่านั้นปริมาณดังกล่าว
ถูกคาดว่าจะต้องถูกตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้ามาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานงาน
หมุนเวียนให้ได้ในสัดส่วนถึง 86% เพื่อให้เกิดความสอดรับกับนโยบายและพันธสัญญาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังการ
ผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนอีกกว่า 14,333 กิกะวัตต์  

 

รูปที่ 18 คาดการณ์ความต้องการทางไฟฟ้าและเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในปี 2050 

ซึ่งสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ 
หรือเรียกโดยรวมว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน (VRE) เป็นหลัก เนื่องจากได้รับ
แรงหนุนจากปัจจัยทางด้านต้นทุนราคาตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ซึ่งโดยรวมแล้วจะทำให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าออกมาได้คิดเป็นสัดส่วน 35 % และ 61% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทุก
ประเภทในปี 2030 และ 2050  
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รูปที่ 19 เป้าหมายและการคาดการณ์ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) ในปี 2030 
และ 2050 (IRENA, 2020) 

นอกจากนี้ยังคาดกาณ์ว่าต้นทุนของแบตเตอรี่ประเภท Li-ion จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ทำให้ระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที ่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นด้วย และบริบทดังกล่าวก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 

 

รูปที่ 20 เป้าหมายและการคาดการณ์ปริมาณระบบกักเก็บพลังงาน ในปี 2030 และ 2050 
(IRENA, 2020) 

 
2.3.2 แนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 

 

แนวโน้มทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบัน มีการกำหนดเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั ้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ ่งหากนั ้นรวมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในปัจจุบันจะส่งผลให้ ณ ปี 2580 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 
25,086 เมกะวัตต์ โดยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เป้าหมายพลังงานหมุนเวียนตาม (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 

ประเภท 
กำลังผลิตไฟฟ้า ที่มีข้อ
ผูกพันกับภาครัฐแล้ว  

(MW) 

เป้าหมายตาม  
(ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 

(MW) 

รวมกำลังผลิต  
ณ สิ้นปี 2580  

(MW) 
Solar 2,727  12,015   14,754  
Wind 1,488  1,485   2,989  

Small hydro 152  69   256  
Biomass 2,008  3,500   4,694*  
Biogas 366  1,183   1,565  
Waste 325  444   828  
Other 0.3  -   0.3  

รวมท้ังสิ้น 
(MW) 

7,486  18,696   25,086  

หมายเหตุ * โรงไฟฟ้าชีวมวลมีโรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ จำนวน 1,096 MW 

  
ซึ่งจากแนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย พบว่า ในอนาคตประเทศไทย

ได้มีนโยบายที่จะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนของกำลังการผลิตมากถึง  30% 
ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศและมีสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนถึง 
20% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ  

 
2.4 การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย 

 

จากแรงขับเคลื่อนทั้งทางด้านข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อม และต้นทุนราคาของเทคโนโลยีที่
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่ความจำเป็นในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า
และรับมือกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียนประเภทมี
ความผันผวน (VRE) ซึ่งคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการผลิตไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมากดังที่
กล่าวไปแล้วในข้างต้น ส่งผลให้บริบทดังกล่าว เป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายให้กับภาครัฐและ
ผู ้ด ูแลระบบไฟฟ้าทั ่วโลก เช่นเดียวกับในส่วนของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนพลังงานของประเทศ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 
(PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตลอดจนแผนพลังงานในด้านอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องกับศักยภาพและปริมาณของพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทยที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในอนาคต  

เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้จากรูปแบบสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยแล้วจึงพบว่าในอนาคตทั่วโลกมีสัญญาณของการเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียนอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยได้ดังตอ่ไปนี้  

• ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev 1) ที่มีการกำหนดเป้าหมายของปริมาณการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 75,257 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถกำหนดเป็น
กรอบสัดส่วนของกรณีฐานได้ดังนี้ 

กรณีฐาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน   20 % 
 

• ตามเป้าหมายของ IRENA : Global RE map ณ ปี 2050 ทั่วโลกควรจะมีสัดส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 86% แต่ในกรอบแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
จะสิ้นสุดในปี 2037 ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะทำการกำหนดกรณีสถานการณ์ที่มีโอกาส
และคาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ณ ปี 2037 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่ระดับ 20% 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่มีสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
สัดส่วน 25-35% เพื่อเป็นกรณีที่จะมุ่งไปสู่กรอบเป้าหมายของโลกที่ระดับ 86% ต่อไป 
สามารถสรุปการกำหนดกรณีสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยได้ดังนี้  

กรณีที่ 1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน   25 % 
กรณีที่ 2 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน   30 % 
กรณีที่ 3 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน   35 % 

 

โดยส่วนต่างของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกรณีดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดประเภท
พลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาเป็นพลังงานลมและแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมมีแนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าอยากมาก
ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่นกลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้ถูก
นำมาใช้งานอย่างเต็มศักยภาพแล้ว รวมถึงพลังงานน้ำก็จะเกิดขึ้นได้แค่เพียงในบางพ้ืนที่เท่านั้น ส่งผล
ให้ในภาพรวมตามกรอบสถานการณ์ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีสัดส่วน
ของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20-35% หรือคิดเป็นสัดส่วนเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน (VRE) ในช่วงตั้งแต่ 7-21.5% ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2580 
ประเทศไทยจะมีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจาก
ปริมาณที่ระบุไว้ในแผน PDP2018 Rev.1 สูงสุดถึง 33,900 เมกะวัตต์  ซึ่งสามารถแยกตามกรณีและปี
เป้าหมายได้ดังตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 เป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนแยกตามกรณี ปี 2580 
กรณี / สถานการณ ์ กรณีฐาน กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

RE 20 % 25 % 30 % 35 % 

VRE 
7 % 11.5 % 16.5 % 21.5 % 

ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ 
สถานการณ์ที่ 1  

 (ส่วนเพิ่มมาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสัดส่วน 100 %) 

1.8 % 5.2 % 1.8 % 9.7 % 1.8 % 14.7 % 1.8 % 19.7 % 
 

2,989 
(เมกะวตัต์) 

 
12,029* 
(เมกะวตัต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน  
+ 10,600 
(เมกะวตัต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 22,200 
(เมกะวตัต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 33,900 
(เมกะวตัต์) 

สถานการณ์ที่ 2 
 (ส่วนเพิ่มมาจากพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ในสัดส่วน 50 : 50) 

1.8 % 5.2 % 4 % 7.5 % 6.5 % 10 % 9.1 % 12.4 % 
2,989 

 
(เมกะวตัต์) 

12,029* 
 

(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 3,800 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 5,300 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 8,000 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 11,100 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 12,200 
(เมกะวตัต์) 

กรณีฐาน 
+ 16,900 
(เมกะวตัต์) 

* ยังไม่ได้คิดรวมกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยนำ้ (Floating Solar PV) อกี 2,725 เมกะวัตต์ 
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โดยกรอบสถานการณ์ที่ 1 จะอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่า ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่ต้องการเพิ ่มเติมจากแผน PDP2018 Rev.1 ตามกรณีที่ 1-3 นั้นจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งหมด เนื่องจากคณะผู้วิจัยฯ เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวน
มาก ประกอบกับต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบ
ดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรก็ตามพลังงานลมก็ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีทิศทางของการเติบโต
อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงต้นทุนก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าสามารถ
แข่งขันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆได้ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้กำหนดเป็นกรอบสถานการณ์ที่ 2 ภายใต้
สมมุติฐานที่ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ ่มเติมมาจากทั ้งพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสัดส่วน 50 ต่อ 50   

 

อย่างไรก็ดี ทิศทางสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จะมี
ความสอดคล้องกับทิศทางตามกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีเป้าหมายในการนำประเทศไทยมุ่งสู่ “การ
ใช้พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon 
Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070” โดยมีการกำหนดแนวนโยบายของแผนพลังงานชาติ 
(Policy Direction) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคพลังงานสามารถบรรลุเป้าหมายการมุ่งสู ่เศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวในภาคพลังงาน อาทิ  

 

(1) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
พิจารณาร่วมกับต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว 

(2) ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)  

(3) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การพลังงาน  

(4) ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี ่ยนผ่านพลังงาน (Energy 
Transition) 

  
3. การศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในปัจจุบันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความแพร่หลายมากขึ้น แต่การ
นำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้าในสัดส่วนสูงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า  จึงต้องมี
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม  
โดยจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  ซึ่งจะศึกษาในส่วนของ
ผลกระทบทางด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า ด้านความเชื่อถือได้ รวมถึงด้านการ
รักษาสมดุลระบบต้องการความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านความเชื่อถือได้ 
ด้านระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
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3.1 รูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2 ประเภท ได้แก่ การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ ส่วนอีก
แหล่งที่มาที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ
ขยะ เป็นต้น เนื่องจากพลังงานที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์นั้น เป็น
พลังงานที่มีความผันผวน ไม่คงที ่ไม่แน่นอน และไม่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ระบบได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Variable Renewable Energy; 
VRE) ที่มีแนวโน้มและทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยปัญหาที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้สามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่  

 

1) การไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)  
2) การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability) 
3) การคำนึงถึงศักยภาพการผลิตจำเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ (Location dependence)  

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคที่เกี ่ยวข้องกับนโยบายของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้องกับกรอบของกฎหมาย/กฎระเบียบ ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของภาครัฐ  

 

ทั้งนี้ ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหาด้านการวางแผนในระยะยาว 

ปัญหาด้านความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือ ปัญหาด้านการพยากรณ์อากาศ และปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายและการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 

2) ประเทศเยอรมัน 
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในประเทศเยอรมัน ได้แก่ ปัญหากำลังผลิตที ่พึ ่งพาได้ (Reliable 

available capacity) ไม่เพียงพอ ปัญหากำลังผลิตเกิน (Surplus generation) ปัญหาเสถียรภาพ
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ปัญหาการไหลอ้อมของกำลังไฟฟ้าในประเทศข้างเคียง (Loop flow) และ
ปัญหาด้านนโยบายของภาครัฐและผลกระทบต่อชุมชน 

3) ประเทศจีน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศจนี ได้แก่ ปัญหาด้านความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า ปัญหาด้าน

กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ปัญหาด้านแนวโน้มการติดตั้ง และปัญหา
ด้านข้อจำกัดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ 

 

4) ประเทศญี่ปุ่น 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ปัญหากำลังการผลิตเกิน (Surplus Generation) 

และความผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากสภาพอากาศ 
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5) ประเทศออสเตรเลีย 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ปัญหาด้านความ

น่าเชื่อถือของพลังงานหมุนเวียน และปัญหาจากนโยบายและความเชื่อม่ันพลังงานหมุนเวียน 
 

6) ประเทศไทย 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาการกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน ปัญหาที่เกิดเฉพาะพื้นที่ติดตั้ง ปัญหาในภาพรวมของระบบไฟฟ้า ปัญหาในการ
วางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผน PDP2018 ยังไม่คำนึงถึงการรองรับปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนที่สูงขึ้นในอนาคต ความผันผวนที่เกิดจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
3.2 ศึกษารูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

โดยส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนของกำลังผลิตจาก VRE 
จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่จะขึ้นกับระบบไฟฟ้านั้นๆ เป็นรายกรณีไป ซึ่งความยากง่ายในการเพ่ิม
สัดส่วนของกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก ของ 1) คุณลักษณะของกำลังผลิต
จาก VRE และ 2) ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
 

1) คุณลักษณะของกำลังผลิตจาก VRE 
คุณลักษณะของกำลังผลิตจาก VRE ซึ่งแตกต่างจากกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าดั้งเดิม มี          

5 ข้อ ได้แก่ 
• กำลังผลิตของ VRE จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ตามศักยภาพของความเร็วลม 

และความเข้มแสงแดด ใน ณ เวลานั้นๆ 
• กำลังผลิตซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามเวลาดังกล่าวนั้นสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำ

พอควรเพียงแค่ไม่ก่ีวันล่วงหน้า และจะแม่นยำเพ่ิมข้ึนสำหรับไม่ก่ีชั่วโมงล่วงหน้า 
• กำลังผลิตจาก VRE เชื ่อมต่อกับระบบไฟฟ้าผ่านวงจรแปลงผันไฟฟ้า ซึ่งอาจ

กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น โรงไฟฟ้า
ดั้งเดิมหลุดออกจากระบบ 

• กำลังผลิตจาก VRE มีขนาดที่เล็ก แต่ในจำนวนที่มาก 
• เทียบกับเชื ้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) ซึ ่งขนส่งได้ แหล่ง

พลังงานของ VRE (ความเข้มแสงอาทิตย์ พลังลม) ไม่สามารถขนส่งได้ อีกทั้ง
ตำแหน่งติดตั้งของ VRE ซึ่งมีศักยภาพ (เช่น ที่ราบ แนวชายฝั่ง) ก็มักห่างไกลจาก
จุดศูนย์กลางความต้องการใช้ไฟฟ้า (เช่นในตัวเมือง ในชุมชน) 
 

2) ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าคือความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปริมาณกำลังผลิตและ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า ภายใต้ระยะเวลาในหน่วยนาทีจนถึงชั่วโมง เพื่อรักษาสมดุลในระบบอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าอาจอาศัย ดังเช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
(ซึ่งสามารถปรับเพิ่ม/ลดกำลังผลิตได้อย่างรวดเร็ว) ระบบกักเก็บพลังงาน (เช่นจากเครือข่ายของ     
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ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งอัดประจุเฉพาะเมื่อมีกำลังผลิตส่วนเกินจาก VRE) สายส่งเชื่อมโยงกับประเทศ
ข้างเคียง หรือโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซร่วมกับการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า 

 

ทั้งนี้ คุณลักษณะของระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก
VRE แสดงได้ดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 คุณลักษณะของระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE 
ด้าน/ปัจจยั จะรองรับการเพิ่มขึ้นของ VRE ไดด้ี กต็่อเมื่อ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 การกระจายตำแหน่งเช่ือมต่อของ VRE กระจายตัวมาก (ไม่กระจุกตัว) 
1.2 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า มีปริมาณมาก 
1.3 ทิศทางของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ยังคงเพิ่มสูงขึ้น (กำลังผลิตจาก VRE ไมไ่ด้แทนที่

โรงไฟฟ้าดั้งเดิม) 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลัง

ผลิตของ VRE  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงที่สอดคล้องกัน ทั้งในรายวันและ
ฤดูกาล 

1.5 จำนวนโรงไฟฟ้าในระบบซ่ึงมีความยืดหยุ่นต่อการผันแปรของ
กำลังผลิต (เริ่มเดินเครื่องได้เร็ว, กำลังผลิตขั้นต่ำค่าน้อย, 
ตอบสนองต่อการปรับเพิ่ม/ลดกำลังผลิตได้เร็ว) 

มีจำนวนและกำลังผลิตที่มาก 

1.6 อื่นๆ (การเชื่อมโยงกับเครือข่ายข้างเคียง, ระบบสะสมพลังงาน
, การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า) 

มีจำนวนและปริมาณที่มาก 

2. การควบคุมระบบไฟฟ้า โครงสร้างอุตสาหกรรม การกำกบัดแูล  
2.1) การควบคุมระบบไฟฟา้ : (สั่งการกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า, ปรับ

เพิ่ม/ลดกำลังส่งจ่ายผ่านสายส่งเช่ือมโยงระหว่างโครงข่าย) 
ควบคุมใกล้กับเวลาดำเนินการจริง 

2.2) โครงสร้างอุตสาหกรรม : กลไกตลาดกลงซ้ือขายไฟฟ้า มีปริมาณซ้ือขายไฟฟา้ในตลาดที่ใกล้กับเวลาดำเนินการ
จริงที่สูง 

2.3) การกำกับดูแล : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟา้ (ซ่ึง
ยังคงเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลงทุนด้าน VRE) 

มีประเด็นด้านการช่วยรักษาสมดุลของระบบ 

 
นอกจากนี้ รูปแบบของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถจำแนกตามระยะการเพิ่มขึ้นของ

สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า IEA ได้จัดแบ่งระยะการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก 
VRE ในระบบไฟฟ้า ออกเป็น 6 ระยะ  

ระยะที่ 1 VRE น้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า  
ระยะที่ 2 VRE เริ่มส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบไฟฟ้าเล็กน้อย-ปานกลาง  
ระยะที่ 3 VRE เริ่มกำหนดรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟ้า 
ระยะที่ 4 VRE เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเป็นบางช่วง 
ระยะที่ 5 มีการเพิ่มสูงขึ้นของระดับไฟฟ้าส่วนเกินจาก VRE 
ระยะที่ 6 มีระดับการ Surplus มากจนต้องมีการบริหารจัดการเป็นระยะ 

 

สำหรับในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลปี พ.ศ. 2563 กำลังผลิตติดตั้งจาก VRE 
เท่ากับ 4,465.04 MW คิดเป็นสัดส่วน 8.7% และที่สำคัญ เมื่ออ้างอิงจากตารางที่ 1.4 ข้อมูลปี พ.ศ. 
2562 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE เท่ากับ 8,229.72 GWh คิดเป็นสัดส่วน 3.88% (อยู่ในเกณฑ์ 
3% - 15%) ดังนั้น เมื่ออิงตามเกณฑ์ในตารางก่อนหน้า จึงจำแนกระยะการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลัง
ผลิตจาก VRE ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไว้เป็นระยะที่ 2 แล้ว 
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ตารางท่ี 5 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า 
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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ตารางท่ี 5 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า (ต่อ) 
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3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 
 

ในหัวข้อนี้ จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  โดยการ
จำลองเหตุการณ์ที่มีการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง  ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมเข้ามาในระบบมากขึ้น เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ต่อระบบที่อาจส่งผลต่อการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้
ของระบบ รวมถึงผลกระทบต่อการรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
3.3.1 ผลกระทบทางด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟา้ 

 

ในการพิจารณาผลกระทบทางด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า เป็นการจำลอง
และวิเคราะห์ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ร่วมกับลักษณะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE Profile) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง
พลังงานหมุนเวียนเป็นรายชั่วโมงโดยการหาความลาดเอียงของกำลังไฟฟ้า (Ramp Rate) และท้ายสุด
จะนำผลทั้งหมดที่ได้มาประเมินผลกระทบต่อการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้าที่เกิดจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยใช้สมมติฐานข้อมูลปริมาณและลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ 
(Load Forecast & Load Profile) ที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบ จะอ้างอิง
จากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ของประเทศไทยและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ตามแผน PDP2018 Rev.1 ร่วมกับข้อมูลปริมาณและลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ตามแผน PDP2018 Rev.1 โดยจะทำการวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบจากพลังงาน
หมุนเวียนแบบแยกพิจารณาตามประเภทของพลังงานหมุนเวียน โดยจะพิจาณาแนวโน้มลักษณะ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายหลังหักปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และ Ramp rate  
ของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังนี ้

 

 
              (ก) พลังงานแสงอาทิตย์            (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

 
              (ก) พลังงานแสงอาทิตย์            (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 22 Ramp rate ของความต้องการใช้ไฟฟ้า 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจำลองเหตุการณ์
ตามความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวยีน
จากเหตุการณ์ที่ใช้ในการจำลองเบื้องต้น เนื่องจาก ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า คือ 
ความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ที่จะส่งผลต่อความผันผวนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่ง
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) การพิจารณา Ramp Rate เฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load) 
2) การพิจารณา Ramp Rate ของความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใน

ระบบ (Load - VRE) 
3) การพิจารณา Ramp Rate ของความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใน

ระบบ (Load – VRE) แต่มคีวามผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมเติม 
โดยกำหนดความผันผวนอยู่ที่ 5%, 10%, 20% และ 30% 

 

โดยจะทำการวิเคราะห์ระบบที่มีการเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามสถานการณ์ที ่ได้
กำหนดร่วมกับปริมาณและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผลการวิเคราะห์ Ramp Rate ในระบบ
ไฟฟ้าแต่ละสถานการณ์ แสดงได้ดังนี้ 

 

1) สถานการณ์ที่ 1 จะมี Ramp rate สูงสุดประมาณ 7,120 – 23,133 MW/hr ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก Ramp rate ในกรณีปกติจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 6,061 MW/hr แสดง
ผลได้ดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 

กรณี 
พลังงานหมุนเวียน  Max Ramp Rate (MW/hr) 
Solar 
(MW) 

Wind 
(MW) 

Load 
Load-
Gen 

Load-Gen 
(5%) 

Load-Gen 
(10%) 

Load-Gen 
(20%) 

Load-Gen 
(30%) 

ฐาน 12,029 2,989 6,061 7,120 7,334 7,548 7,976 9,171 
1 22,629 2,989 6,061 8,784 9,154 9,523 10,632 13,422 
2 34,229 2,989 6,061 10,606 11,145 11,684 13,886 18,075 
3 45,929 2,989 6,061 12,444 13,154 13,864 17,169 23,133 

 
2) สถานการณ์ที่ 2 จะมี Ramp rate สูงสุดประมาณ 7,120 – 17,929 MW/hr ซึ่งเพิ่มขึ้น

จาก Ramp rate ในกรณีปกติจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 6,061 MW/hr แสดง
ผลได้ดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 

กรณี 
พลังงานหมุนเวียน  Max Ramp Rate (MW/hr) 
Solar 
(MW) 

Wind 
(MW) 

Load 
Load-
Gen 

Load-Gen 
(5%) 

Load-Gen 
(10%) 

Load-Gen 
(20%) 

Load-Gen 
(30%) 

ฐาน 12,029 2,989 6,061 7,120 7,334 7,548 7,976 9,171 
1 17,329 6,789 6,061 7,948 8,288 8,629 9,389 11,810 
2 23,129 10,989 6,061 8,855 9,334 9,813 11,541 14,870 
3 28,929 15,189 6,061 9,761 10,379 10,996 13,693 17,929 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 23 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 
 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 2 สถานการณ ์จะเห็นว่าสถานการณ์ที่ 1 ที่มีการเพ่ิมพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนั้น จะมีแนวโน้มของ Ramp Rate ที่สูงกว่า 
สถานการณ์ที่ 2 ที่มีการเพิ่มพลังงานจากพลังงานลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  เนื่องจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มีลักษณะการผลิตไฟฟ้ามีลักษณะการผลิตไฟฟ้าเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น  จึง
ส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของระบบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิด 
Ramp Rate สูงนั้นจะสัมพันธ์กับลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก  ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเช้าและสิ้นสุดในช่วงเย็น แตกต่างจากพลังงานลมที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ดี ในกรณีปกติจะมีช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิด Ramp rate สูงสุดอยู่
ในช่วงหัวค่ำ แต่หากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้า
จำนวนมาก เกิดความผันผวนขึ้นจะส่งผลให้ Ramp rate สูงสุดจะเกิดในช่วงกลางวัน  

 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นแนวทางที่บ่งบอกถึงความต้องการของผู้ดูแลระบบไฟฟ้าในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือและรองรับการเพ่ิมขึ้นของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มี
ความผันผวนที่มีแนวโน้มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

นอกจากนี ้ทางคณะผู ้ว ิจ ัยได้ทำการวิเคราะห์เพิ ่มเติม  โดยการจำลองหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชันที่เกิดขึ้นในจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อลักษณะ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะทำการจำลองทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2580 จากการจำลองแนวโน้ม
สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 24 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ 1 คือการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์
เพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มการเติบโตของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันสูงมากกว่า สถานการณ์ที่ 2  
ที่มาจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะ
ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันมากกว่าพลังงานลม 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 24 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ในปี 2565 – 2580 
 

อย่างไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงทั้งพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการวางแผนเดินเครื ่องโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลด 
นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวแล้ว ยังมีพลังงานหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่ง เช่น ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบสัญญา Non-firm ซึ่งสามารถผลิตและจ่ายเข้าระบบ
ในเวลาใดก็ได้ ส่งผลให้อาจเกิดเหตุการณ์หยุดการผลิตไฟฟ้าพร้อมกันทั้งระบบอย่างฉับพลัน ก็อาจ
ส่งผลกระทบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และจากการจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าควบคู่กับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเพิ่มเติมกลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะตามแผน PDP2018 (Rev.1) หรือแผน AEDP2018 กำหนดสมมติฐานในการ
วิเคราะห์ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) ที่กลุ่มพลังงาน
ชีวภาพจะหยุดผลิตไฟฟ้าพร้อมกันทั้งระบบ เนื่องจากลักษณะการผลิตไฟฟ้าของพลังงานกลุ่มดังกล่าว
มีรูปแบบคงท่ีและต่อเนื่อง ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 25 
    

  

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 25 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 
 

จากผลการวิเคราะห์ในแบบจำลอง พบว่า การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ชีวภาพ และขยะ จะ
ส่งผลให้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 3,022 - 3,853 
MW/hr อย่างไรก็ดี ในการกำหนดสมมติฐานให้ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานกลุ่มดังกล่าว
หายไปอย่างฉับพลันทั้งระบบ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากในความเป็นจริง
โรงไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวจะต้องพยายามเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาตาม
ศักยภาพเชื้อเพลิงที่จัดหาได้ ไม่ได้มีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูงในแต่ละช่วงเวลาเหมือนกับ
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและมักมีการผลิตไฟฟ้าที่คงท่ี 
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นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานเริ่มได้รับความสนใจอย่างมากและคาด
ว่าจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต โดยเฉพาะการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar+ESS) และจากการจำลองโดยกำหนดสมมติฐานเพ่ือทำการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบหาอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี  
ประกอบด้วย (1) กรณีไม่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (2) กรณีติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 50 และ (3) กรณีติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด (ร้อยละ 100) โดยผลการวิเคราะห์หาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) แสดงได้ดังนี้  

 

 

              (ก) สถานการณ์ที่ 1                        (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 26 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 

จากผลการวิเคราะห์ในแบบจำลอง พบว่า การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar+ESS) ที่เพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความ
ชันของความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบกักเก็บพลังงานจะ
เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในปริมาณมากได้ 
 
3.3.2 ผลกระทบทางด้านความเชื่อถือได้ 

 

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าคือ  สัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพของแหล่งพลังงานทำให้ไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำการประเมินกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) 
ที่เหมาะสมในการรักษาระดับโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation) ให้มีค่าเท่ากับการ
วางแผน PDP2018 Rev.1 โดยมีการเพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นจากเดิม 

จากการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง  อันได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทีละประเภทจากสัดส่วนตั้งต้นที่มีตามแผน PDP2018 Rev.1 
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า  
ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูปที่ 27 
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รูปที่ 27 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเมื่อปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง 

 
ซึ่งจะเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงขึ้นในการรักษาระดับความเชื่อถือได้
ให้มีค่าเท่าเดิม กล่าวคือ เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีระดับความเชื่อถือได้เท่าเดิมได้  ในขณะที่การเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้น สามารถทำได้ด้วยเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเดิม 
ซึ่งการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปริมาณมากจะต้องมีการลดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้า
สำรอง เพ่ือไม่ให้มีพลังงานเหลือในระบบมากเกินความจำเป็น 

สำหรับการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้า ที่มีการเพิ่มปริมาณสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสถานการณ์ที่ได้กำหนด 
ร่วมกับปริมาณและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยจะทำการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง 
กำลังผลิตพึ่งได้และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
จากโอกาสเกิดไฟฟ้าดับให้มีค่าเท่าเดิมเมื่อมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบไฟฟ้า โดยผลการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตตามสัญญา กำลังผลิตพึ่งได้ และ
เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถแสดงได้ดังนี้  
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รูปที่ 28 กำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพ่ึงได้ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้              

ของระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ท่ี 1 
 

 
รูปที่ 29 กำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพ่ึงได้ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้                

ของระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ท่ี 2 

 

 
รูปที่ 30 เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพ่ือการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
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จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า หากระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่สูงขึ้นจะต้องเพิ่มปริมาณกำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพึ่งได้เพื่อรักษาระดับความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า และจะต้องกำหนดระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองให้สูงขึ้นเช่นกัน โดยสถานการณ์ที่มี
การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะต้อง
เพ่ิมปริมาณกำลังผลิตตามสัญญา กำลังผลิตพ่ึงได้ และระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพ่ิมจากกรณีฐาน
ที่ระดับ ร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 25.5 36.4 และ 46.8 ตามลำดับ ซึ่งจะสูงกว่าสถานการณ์ที่มี
การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร่วมกับแสงอาทิตย์  ที่ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองจะ
เพิ่มจากกรณีฐานที่ระดับร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 19.9 24.6 และ 29.3 ตามลำดับ ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความ
เชื่อถือได้ที่ต่ำกว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  ซึ่ง
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าว ให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ในระดับที่กำหนดไว้ 

 

จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า หากระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่สูงขึ้นจะต้องเพิ่มปริมาณกำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพึ่งได้เพื่อรักษาระดับความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า และจะต้องกำหนดระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองให้สูงขึ้นเช่นกัน โดยสถานการณ์ที่มี
การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะต้อง
เพ่ิมปริมาณกำลังผลิตตามสัญญา กำลังผลิตพ่ึงได้ และระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพ่ิมจากกรณีฐาน
ที่ระดับ ร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 25.5 36.4 และ 46.8 ตามลำดับ ซึ่งจะสูงกว่าสถานการณ์ที่มี
การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร่วมกับแสงอาทิตย์ ที่ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองจะ
เพิ่มจากกรณีฐานที่ระดับร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 19.9 24.6 และ 29.3 ตามลำดับ ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความ
เชื่อถือได้ที่ต่ำกว่าการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ในขณะที่
พลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความ
ผันผวนต่ำ และมีลักษณะการเดินเครื่องค่อนข้างคงที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความ
ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงมีเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษา
โอกาสเกิดไฟฟ้าดับใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและส่งผลน้อยมากต่อความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า และยังมีข้อจำกัดในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ใน
ประเทศ ต่างจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่มีความผันผวนสูงและสามารถเพิ่มศักยภาพได้อย่าง
รวดเร็วตามแนวโน้มต้นทุนที่ลดลง ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงนี้ ให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือ
ได้ในระดับท่ีกำหนดไว้ 

นอกจากนี้ การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
หนึ่งในวิธีการเพ่ิมความเชื่อถือได้ให้กับระบบไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยหาก
มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้นจะส่งผล
ให้เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
เปรียบเสมือนการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิมที่ผลิตไฟฟ้าได้ใน
ปริมาณมาก ณ ช่วงเวลากลางวันและไม่สามารถผลิตได้เลยเมื่อไม่มีแสงแดดให้มีกำลั งผลิตไฟฟ้า ณ 
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ช่วงเวลากลางวันลดลง แต่เพิ่มระยะเวลาการผลิตให้ยาวนานมากขึ้นครอบคลุมช่วงเวลาที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมาก ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานมี
ความเชื่อถือได้ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมากข้ึน แสดงได้ดังรูปที่ 31-32 

 
รูปที่ 31 เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานการณ์ท่ี 1 
 

 
รูปที่ 32 เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานการณ์ท่ี 2 
 

3.3.3 การรักษาสมดุลระบบต้องการความยืดหยุ่น 
 

1) ทางเลือกด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ในการรองรับการเชื่อมโยงของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) กับระบบไฟฟ้ากำลัง 
จำนวนของมาตรการด้านความยืดหยุ่นที่มีอยู่สามารถช่วยในด้านการเชื่อมโยงของแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) กับระบบไฟฟ้าได้ ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะถูก
พิจารณาเป็นทางเลือกทางด้านเทคนิคหรือเชิงสัญญาก็ได้ ทางเลือกความยืดหยุ่นเชิงสัญญาต่างๆ จะ
รวมไปถึง เชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นการป้องกันการส่งจ่ายการผลิตไฟฟ้าบนเงื่อนไขการ
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ดำเนินการที่ดีที่สุด สำหรับทางเลือกทางด้านเทคนิคต่างๆ จะประกอบไปด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่น
ของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะคุณลักษณะเชิงปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า ส่วนทางเลือกความยืดหยุ่นด้าน
เทคนิคอ่ืนๆ คือระบบไฟฟ้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความชาญฉลาดที่มากกว่า เทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรทางด้านการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า 

 

ในแบบจำลองนี้ ทางเลือกด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ที่ได้มีการประเมินไว้มีดังต่อไปนี้  
• ความยืดหยุ่นทางด้านสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง (กรณี RE2 - สัญญาเชื้อเพลิง) 
• ความยืดหยุ่นที่เพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญา

การจัดหาเชื้อเพลิงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ (กรณี RE2 - สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
สัญญาเชื้อเพลิง) 

2) ความยืดหยุ่นทางด้านสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง 
การเพิ่มความยืดหยุ่นในเชิงระบบถือเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินการที่สำคัญสำหรับการ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้ากำลัง ผลประโยชน์ที่เป็นกุญแจสำคัญของการผลิต
ไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) คือความสามารถในการลดการใช้เชื้อเพลิงที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงซึ่งในกรณีของประเทศไทยคือก๊าซธรรมชาติ สัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มี
เงื่อนไขข้อกำหนด Take-or-pay ขั้น สามารถที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีความยืดหยุ่น 
โดยจะเป็นการลดศักยภาพทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจหาได้จากการแทนที่การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร  (VRE) ที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ำ  

ในการสำรวจความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวของกับสัญญาที่ไม่มีความยืดหยุ่น  
เงื่อนไข Take-or-pay สำหรับก๊าซธรรมชาติจะถูกบรรจุเพิ่มเติมไว้ในแต่ละแบบจำลองสถานการณ์
กรณี RE1 และ RE2 บนพื้นฐานของการการผูกพันการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในระยะยาวกับบริษัทผู้
จัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว ที่เกี่ยวข้อง ต่อมาค่าใช้จ่ายทางด้านการปฏิบัติการได้ถูกนำมา
เปรียบเทียบกับแบบจำลองสถานการณ์หลักกรณี RE1 และ RE2  

 

 

รูปที่ 33 การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการในแบบจำลองสถานการณ์กรณี RE1 และ RE2  
อันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นของสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
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3) การปรับปรุงความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าผ่านการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
การวิเคราะห์ในรายละเอียดของการสั่งจ่ายการผลิตไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มีโหลดการ

ใช้ไฟฟ้าสุทธิในระดับต่ำที่สุดที่สอดคล้องกับอัตราการเร่งการผลิตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
สูงสุด ได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำที่ถูกทำให้ลดลงได้ยินยอมให้ปริมาณที่มากกว่ าของการ
ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) สามารถที่จะถูกสั่งจ่ายได้ โดยจะหลีกเลี่ยง
ไม่ให้มีการตัดการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

 

 
 

รูปที่ 34 ผลกระทบของความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติม (รูปขวา) สำหรับแบบจำลอง
สถานการณ์กรณี RE2 ที่มีความสัมพันธ์กันกับแบบจำลองสถานการณ์กรณีพ้ืนฐาน (รูปซ้าย) ในช่วง

เวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิต่ำที่สุด 
 

4) ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ 
แต่ละทางเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ ที่ได้จำลองขึ้นจะมีผลกระทบที่แตกต่างบนปริมาณ

ของผลประหยัดทางด้านการปฏิบัติการส่วนเพิ ่มเติมที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในแบบจำลอง
สถานการณ์ที่มีปริมาณพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง (รูปที่ 35) ในขณะที่การปรับปรุงเพิ่มเติมความ
ยืดหยุ่นให้กับโรงไฟฟ้าจะเป็นการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด จะเป็นการคุ้มค่าที่จะ
กล่าวว่าผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นภายในบริบทของรายละเอียดที่ได้มีการรวมไว้ใน
แบบจำลองนี้ ดังนั้น ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการรวม
รูปแบบต่างๆ ไว้ อาทิเช่น กรอบเวลาการวางแผนการดำเนินการที่หลากหลาย (ยกตัวอย่าง การ
วางแผนการดำเนินการล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมง (hour-ahead) การวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าหนึ่ง
วัน (day-ahead) และการดำเนินการในเวลาจริง (Real-time)) ที่ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเริ่มเดินเครื่องได้
กลายเป็นค่าใช้จ่ายผูกพันเนื่องจากความไม่ยืดหยุ่นที่เป็นการยับยั้งการปรับตัวในการพยากรณ์ให้มี
ความแมน่ยำมากข้ึนดังที่ได้มีการเข้าถึงการสั่งจ่ายในเวลาจริง 
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รูปที่ 35 ผลประหยัดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นที่เพ่ิมขึ้น                                     
ในแบบจำลองสถานการณ์กรณี RE2 

 
5) เสถียรภาพทางด้านความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลัง 

ค่าความถี่ทางไฟฟ้ากำลังของการเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้ากำลังจะต้องได้รับการ
รักษาระดับให้อยู่ใกล้กับค่าในระดับปกติ เมื่อเกิดการรบกวนต่อระบบไฟฟ้ากำลัง (ยกตัวอย่างเช่น 
การสูญเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังจะเริ่มลดลง อัตราการลดเบื้องต้นของ
ความถี่หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความถ่ี (Rate of change of frequency: ROCOF) จะมีความ
เกี่ยวข้องกับค่าของความเฉื่อยที่ปรากฏในระบบไฟฟ้ากำลัง สัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผันแปร (VRE) ในระดับสูงจะนำไปสู ่การเกิดความเฉื่อยในระดับที ่ต่ำในระบบไฟฟ้ากำลังซึ ่งจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่  (ROCOF) เมื่อเกิดความไม่สมดุลของ
กำลังไฟฟ้าขึ้น 

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นการเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
ในระดับสูงนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าขีดจำกัดที่
กำหนดไว้ได้ ดังนั้น การนำระบบไฟฟ้ากำลังกลับคืนสู่สภาวะปกติจากเหตุการณ์ที่ระบบไฟฟ้ากำลังมี
สัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในความท้า
ทายของพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งรองรับสัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

6) ความไม่ต่อเนื่องของการรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้า (ความสามารถในการเร่งอัตรา
การผลิตไฟฟ้า) 
ความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลังอาจทำให้ผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังต้องทำการ

ลดพลังงงานการผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ถึงแม้การลดการผลิตไฟฟ้าในระดับต่ำ
อาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นที่มีความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ ปริมาณการลดการผลิต
ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นการลดรายได้ของโครงการและคุณค่าทางด้านสัญญา 
ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้ลงทุนในด้านรายได้จากพลังงานหมุนเวียน  และอาจทำให้เกิด
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายทางด้านการลดการปลดปล่อยมลสารที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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3.4 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 

3.4.1 ผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย   
 

ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้ 
 

1) ผลกระทบเนื่องจากขนาดกำลังของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
การติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวและมีการปรับขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า  ดัง

รูปที่ 33 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว มีค่า 0.232 
MW คงท่ีและในกรณีท่ีมีการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวและมีการปรับขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ้าจะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าลดลง คล้ายกับเส้นทางรูปตัวยู (U-
Shaped Trajectory) โดยค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียลดลงต่ำสุดที่ 0.048 MW ขนาดการผลิตกำลังไฟฟ้ามี
ค่าเท่ากับ 11 MW ในกรณีที่ติดตั้งขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 24 MW จะสังเกตเห็นกำลังไฟฟ้าสูญเสีย
มีค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแส
ในสายป้อนมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 

 
รูปที่ 36 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาดต่างๆ 

 
2) ผลกระทบเนื่องจากตำแหน่งการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแหล่งผลิตไฟฟ้าจากรูปที่  37 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจากบัสที่ 1 ถึงบัสที่ 8 จะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับ
กรณีศึกษาที่ไม่มีการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  โดยตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวติดตั้งที่บัส 8 มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำที่สุดเท่ากับ 0.032 MW กำลังไฟฟ้าสูญเสียเพ่ิมขึ้นจะ
แปรผันตามระยะทางระหว่างตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวกับตำแหน่งที่เป็นจุดรับ
กำลังไฟฟ้า 
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รูปที่ 37 แบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในตำแหน่งต่างๆ 

 
3.4.2 ผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้า 

 

1) ผลกระทบที่ทางด้านการปรับตั้ง Tap  
รูปที่ 38 แสดงลักษณะของแรงดันที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีและไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขนาดเล็กจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะเห็นได้ว่าระดับแรงดันบนสายป้อนจะ
ต่ำลงในกรณีที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อเชื่อมเข้าสู่ระบบ เนื่องจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด
เล็กจะลดภาระความต้องการกำลังไฟฟ้าที่สังเกตได้จากอุปกรณ์ชดเชยแรงดันตกคร่อมสายส่ง  จึงทำ
ให้อุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันปรับตั้งค่าแรงดันต่ำเกินไป โดยจุดรับกำลังไฟฟ้าที่อยู่ปลายสายป้อน
ได้รับผลกระทบมากที่สุดดังจะเห็นได้จาก เส้นประแสดงระดับแรงดันที่ต่ำกว่า 95% การแก้ปัญหานี้
สามารถทำได้โดยการย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไปไว้ก่อนอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดัน  หรือ 
เพ่ิมอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน เพ่ือชดเชยกำลังไฟฟ้าขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 
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รูปที่ 38 การรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันบนสายป้อนของระบบ

จำหน่ายไฟฟ้า เมื่อมีการติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ต่อจากหม้อแปลงปรับแท็ปได้ 
 

2) ผลกระทบด้านแรงดันเกินในพื้นที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ 
ลักษณะของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ในกรณีที่ ระบบจำหน่าย

กำลังไฟฟ้า (เช่นสายของระบบ MV หรือ LV มีขนาดยาวในชนบทหรือในเมืองที่มีอัตราส่วน R / X 
สูง) ทำให้เกิดปัญหาการควบคุมการรักษาระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามที่มาตรฐาน
กำหนด ทำให้เกิดความผิดพลาดของระบบรีเลย์หลักและการตัดการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ผลกระทบ
ของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจำนวนมากซ่ึงส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของแรงดันไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบจำหน่ายซึ่งเป็นรูปแบบ weak system ที่มีลักษณะ
ของสายป้อนที่ยาว (อัตราส่วน R/X สูง) 
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3) ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ส่งผลต่อการปรับ On-
Load Tap Chager หม้อแปลงในระบบจำหน่าย 
การผ ันผวนของแรงดัน จะสามารถส่งผลต่อการทำงานของหม้อแปลงเพื ่อให้

แรงดันไฟฟ้ามีค่ากลับสู่ปกติ การศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบของเมฆเคลื่อนผ่านซึ่งส่งผลต่อ
กำลังผลิตของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ ่งส่งผลต่อ OLTC ยังไม่มากพอ ซึ่งใน
การศึกษาก่อนหน้านี้นั้นระบุว่า บ่งชี้ว่าการที่เมฆเคลื่อนผ่านอาจทำให้อุปกรณ์ควบคุมทำงานบ่อยขึ้น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ OLTC ลดลง อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลสรุปต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลง OLTC จะส่งผลกระทบอย่างไร ในแง่นี้จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องตรวจสอบการทำงานของ Tap-Charger ในการรักษาระดับแรงดันควบคุมเช ่น  OLTC 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ 
 

  
  

รูปที่ 39 แสดงกำลังผลิตของ Solar 
Photovoltaic ในวันที่มีแดดและมีเมฆมาก 

รูปที่ 40 แสดงตำแหน่งของ แท็ปหม้อแปลง 
ในวันที่มีแดดและมีเมฆมาก 

 

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบด้านสภาพอากาศ ผลกระทบของการตั้งค่า 
Time Delay (TD) ผลกระทบของ อัตราการเพ่ิมข้ึนของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ผลกระทบของตำแหน่งที่ติดตั้ง Solar Photovoltaic สรุปได้ดังนี้  

 

- ผลกระทบด้านสภาพอากาศ 
โดยมีการใช้ระบบ Solar Photovoltaic เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศ

ส่งผลต่อการปรับแท็ปหม้อแปลง เพ่ือให้สามารถรักษาระดับแรงดันในวันที่มีแดดและมีเมฆมากโดยค่า
ของการปรับแท็ปในวันที่มีแดดจัดและมีเมฆมากคือ 33 และ 53 ตามลำดับ สำหรับข้อมูลนี้จำนวน
การปรับแท็ปหม้อแปลงเพิ่มขึ้น 60%  ในช่วงวันที่มีเมฆมากเมื่อเทียบกับวันที่มีแดดจัดเพื่อรักษา
ระดับแรงดัน 

 

- ผลกระทบของการตั้งค่า Time Delay (TD) 
การตั้งค่า Time Delay เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อจำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง 

แสดงในรูปที่ 38 แสดงถึงการปรับแท็ปหม้อแปลงโดยแสดงให้เห็นว่าจำนวนการปรับแท็ปของหม้อ
แปลงจะมีค่าเท่ากันในตอนเริ่มต้น จนกระทั่ง Time Delay เพิ่มขึ้นเป็น 300 วินาที เนื่องจากความ
ต้องการโหลดความละเอียด 5 นาที เมื่อมีการตั้งค่า Time Delay ที่นานขึ้น สำหรับ OLTC จะมีการ
ควบคุมเวลานานขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นก่อนที่  OLTC จะทำงานดังนั้น
ยิ่งตั ้งค่า Time Delay นานเท่าใดการปรับแท็ปหม้อแปลงก็จะน้อยลง อย่างไรก็ตามจำนวนการ
ปรับแท็ปในวันที่มีเมฆมากจะน้อยกว่าในวันที่มีแดด การตั้งค่า Time Delay ที่ยาวนานขึ้น อาจเป็น
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เพราะช่วงเวลาของความผันผวนที่เกิดขึ้นในวันที่มีเมฆมากอาจส่งผลกับค่า  Time Delay เนื่องจาก
การเคลื่อนที่ของเมฆและสภาพแวดล้อม 
 

- ผลกระทบของ อัตราการเพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
อัตราการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่าย

อาจทำให้กำลังไฟฟ้ามีความผันผวนสูงซึ่งจะทำให้เกิดการข้อผิดพลาดทางด้านแรงดันไฟฟ้ามากขึ้น  
จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลงเป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของ อัตราการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่าย ความผันผวนในวันที่มีเมฆมากแสดงให้เห็นความแตกต่าง
อย่างมากสำหรับการทำงานของ OLTC เมื่อเทียบกับวันที่มีแดด  

 

 
รูปที่ 41 ความแตกต่างระหว่างการตั้งค่า Time delay กับ จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง และ 
แสดง อัตราส่วนระหว่างร้อยละของอัตราการเพ่ิมข้ึน ของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

เทียบกับ จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง 
 

- ผลกระทบของตำแหน่งที่ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
สำหรับผลกระทบของตำแหน่งได้ดำเนินการโดยจำลองการติดตั้งระบบ แหล่งผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สายป้อน D และติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบสุ ่มระหว่างสายป้อนสี ่สายที ่ด ้านแรงต่ำ  ดังรูปที่ 42 โดยตารางที่ 8 แสดงจำนวนการ
เปลี่ยนแปลงของแท็ปหม้อแปลงทั้งสองกรณีในวันที่มีแดดและวันที่มีเมฆมาก ปริมาณการใช้โหลด
ทั้งหมดบนสายป้อน D คือ 133kW เมื่อมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่สายป้อน
เฉพาะจำนวนของแท็ปหม้อแปลงเปลี่ยนแปลงในวันที่มีเมฆมากจะสูงกว่าวันที่มีแดด อย่างไรก็ตาม
เมื่อติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสุ่มระหว่างสายป้อน A, B, C และ D ที่มี
โหลดรวม 102.6 kW แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของแท็ปหม้อแปลงลดลงในวันที่มีแดด แต่จะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันที่มีเมฆมากซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าจำนวนมากใน
วันที่มีเมฆมาก 
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รูปที่ 42 ระบบจำหน่ายที่ใช้ในการทดสอบ 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงของแท็ปหม้อแปลงในวันที่มีแดดและวันที่มีเมฆมาก 

 
ทั้งนี้ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีต่อการทำงานแท็ปหม้อแปลงทั้งในวันที่มีและมี

เมฆมาก การตั้งค่า Time Delay อัตราการเพ่ิมขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ตำแหน่งที่ติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้รับการส่งผลกระทบ 
นอกจากนี้ OLTC ยังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสภาพอากาศโดยเฉพาะในวันที่มีเมฆมากและมี
ความแปรปรวนของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูง 
 
3.4.3 ผลกระทบทางด้านความเชื่อถือได้ 

 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  ดังรูปที่ 43 จะมี 2 หัวข้อ
หลักคือ 1) เมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถทำงานอย่างอิสระแยกจากโครงข่ายไฟฟ้า
หลักได้ และ 2) เมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต้องทริปตามโครงข่ายไฟฟ้า  

 
รูปที่ 43 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  
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1) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่สามารถทำงานอย่างอิสระของ BSP (Bulk 
Supply Point) 
พลังงานที่จ่ายจาก BSP ลดลงจาก 65.7 GWh เหลือ 39.4 GWh ซึ่งพลังงานที่ลดลงเกิด

จากพลังงานที่จ่ายมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว อีกทั้งยังช่วยให้ความสูญเสียในโครงข่าย
ไฟฟ้าลดลงด้วย เป็นตัวอย่างที่ไม่สมจริงด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น ประการแรกกำหนดให้แหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด ประการที่สองแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
สามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือของโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 
2) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถทำงานอย่างอิสระของ BSP 

ถ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถจ่ายไฟได้อย่างอิสระและจ่ายได้ต่อเนื่องทั้ง
โครงข่ายไฟฟ้าหรือบางความต้องการกำลังไฟฟ้า เมื่อโอกาสเกิดความล้มเหลวระหว่าง BSP และความ
ต้องการกำลังไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้หมายความว่าโครงข่ายไฟฟ้ามีความน่าถือเชื่อเพ่ิมขึ้นดัง 3 กรณีศึกษา 

- แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้และกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่าความ
ต้องการสูงสุด 

- แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้ แต่กำลังการผลิตเท่ากับ 3000 kW 
ซึ่งน้อยกว่าความต้องการสูงสุด 

- แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้ 25 % และ กำลังการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 3000 kWh 

 

จากกรณีศึกษาทุกกรณีพบว่าอัตราความล้มเหลว ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่า
เมื่อเกิดความผิดพร่อง ระบบป้องกันเช่น เบรกเกอร์ทั้ง BSP และแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
สามารถ ทริปได ้การปรับปรุงอัตราความล้มเหลวและความม่ันคงโดยใช้เบรกเกอร์ติดตั้ง 

อย่างไรก็ตามยังสังเกตได้ว่ามีการลดลงของไฟฟ้าดับ การไม่มีไฟฟ้าและมีไฟฟ้าใช้ 
สาเหตุที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ในจ่ายไฟให้ความต้องการกำลังไฟฟ้า โดยแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัวสามารถจ่ายไฟได้เมื่อโครงข่ายไฟฟ้ามีไฟฟ้ากลับมา ประโยชน์ที่สำคัญคือเมื่อกำลังการผลิตไฟฟ้า
ลดลงเท่ากับ 3,000 kW และลดลงเมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถจ่ายไฟได้  25% ซึ่ง
หมายถึง ความพร้อมจ่ายของแหล่งจ่ายแบบกระจายตัว อันเนื่องจาก เช่น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
เช่น ดีเซล หรือ แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติที่อาจจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวันนั่นเอง เช่น
ลม แสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยอนุญาตให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าอิสระจ่ายไฟฟ้าเป็นอิสระจากโครงข่ายไฟฟ้า
หลักได้ 
 
3.4.4 ผลกระทบของระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า 

 

1) ผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้า 
 

- ผลกระทบด้านฮาร์มอนิกซึ่งเกิดจาก VRE ซึ่งเป็น Inverter Based 
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวอาจเป็นสาเหตุที ่ทำให้เกิดฮาร์มอนิกขึ ้นใน

โครงข่ายไฟฟ้าได้ ซึ่งชนิดและความรุนแรงของฮาร์มอนิกจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของเพาเวอร์คอนเวอร์
เตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบและลักษณะการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวกับระบบ
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จำหน่ายไฟฟ้า ในกรณีของอินเวอร์เตอร์แบบเก่าชนิด  SCR ซึ ่งใช ้ว ิธ ีไลน์คอมมิวเตท (Line 
Commutated) ในการสร้างรูปคลื่นไซน์ จะมีกระแสฮาร์มอนิกปะปนสูง แต่ในยุคปัจจุบันเกือบ
ทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์แบบใหม่ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของ IGBTs ซึ่งใช้วิธีพัลส์วิดธ์มอดูเลชัน 
(Pulse Width Modulation) ในการสร้างรูปคลื ่นไซน์ที ่มีกระแสฮาร์มอนิกปะปนน้อยมาก และ
สอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 1547 

 

- ผลกระทบที่เกิดจาก VRE ซึ่งเป็น Synchronous Machine Based  
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีส่วนประกอบที่หมุนได้  เช่นระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานลมซึ่งเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามารถเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกได้อีกทางหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กับการออกแบบขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความไม่เป็นเชิงเส้นของแกนเหล็ก การต่อลงดิน
และปจัจัยอ่ืนๆ การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงยกระดับแรงดันจะมีบทบาทสำคัญ
ในการจำกัดกระแสฮาร์มอนิกอันดับที่สามที่จะเกิดขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้า  

 

- ผลกระทบด้านฮาร์มอนิกที่เกิดจากปรากฎการณ์ Resonance  
อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว นั้นสามารถส่งผลกระทบทางด้านฮาร์มอนิกต่อระบบโครงข่ายได้
อย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นรูปแบบอุปกรณ์แปลงผัน
พลังงานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกนัยหนึ่งคือ อินเวอร์เตอร์ แต่ละตัวมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดของ IEC 61000-3-2 หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ตามการเกิดปรากฎการณ์ Resonance ก็
ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าทั้งด้านความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 

 

- ผลกระทบด้านแรงดันกระพริบ 
การมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวอยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็อาจเป็นสาเหตุ

หนึ่งของการเกิดแรงดันกระพริบได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงการเริ่มเดินแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวที่จะต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าในปริมาณสูงทันที  หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของ
กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน
อย่างมีนัยสำคัญ ถ้าการเริ่มเดินเครื่องหรือการเปลี่ยนแปลงระดับกำลังไฟฟ้าขาออกของแหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัวทำให้เกิดการแกว่งของความถี่มากพอ อาจทำให้เกิดการกระพริบของความ
ต้องการกำลังไฟฟ้าแสงสว่างจนเป็นที่สังเกตได้จากลูกค้าผู้ใช้ไฟ  

 

- ผลกระทบด้านการถ่ายโอนไฟกะพริบ (Flicker Transfer)  
แรงดันกระเพื่อมสามารถโอนข้ามจากระบบแรงสูงมาสู่ระบบจำหน่ายแรงดันปาน

กลางได้โดย มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนไฟกะพริบ (Flicker Transfer Coefficient) ที่ประมาณ 0.8 
เหตุที่แรงดันกระเพื่อมที่ระดับแรงดันสูงแล้วโอนมายังด้านแรงต่ำโดยจะลดระดับความรุนแรงลง
ประมาณ 20% ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ก็มีผล
ต่อแรงดันกระเพื่อมโดยตรง โดยเฉพาะกังหันลมที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วลม ซึ่ง
โดยทั่วไปความเร็วลมมีค่าไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

43 
 

 

2) ผลกระทบด้านระบบป้องกัน 

- ผลกระทบด้านการจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบ 
กระแสผิดพร่องสมทบที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีกำลังการผลิต

ไม่สูง อาจมีไม่มากนัก อย่างไรก็ดีการรวมกันของกระแสผิดพร่องที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวหลายๆ ตัวอาจมีค่ามากจนทำให้ระดับกระแสลัดวงจรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างฟิวส์ และเบรกเกอร์ผิดพลาดได้ หากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวถูกเพิ่มเข้า
มาในระบบ กระแสผิดพร่องอาจมีค่ามากพอที่จะทำให้ฟิวส์ที่สายป้อนย่อย และเบรกเกอร์ที่สายป้อน
หลักประสานงานผิดพลาดได้ในระหว่างที่เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

- ผลกระทบด้านพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ VRE จะส่งผลทำให้เพ่ิมระดับกระแสผิดพร่องที่ทุกจุดบน

ระบบ เนื่องจากการจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่
จะต้องตรวจสอบว่ากระแสผิดพร่องสูงสุดซึ่งไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกันแต่ละตัวนั้นต้องไม่เกินพิกัดของ
อุปกรณ์ป้องกันซึ่งสามารถทำงานได้ตามปกติ  

 

 

รูปที่ 44 ผลกระทบจากการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบต่อพิกัดของฟิวส์ 
 

- ผลกระทบด้านการตรวจจับกระแสผิดพร่อง 
หากตั้งสมมติฐานว่าผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องการอุปกรณ์ป้องกันตั้งการทำงานที่  

50% ของกระแสผิดพร่องต่ำสุดในโซน หากกระแสผิดพร่องต่ำสุดสำหรับเบรกเกอร์ที่ทำงานประสาน
กับรีโคลสเซอร์ในระบบจำหน่ายคือ 2,000 A การตั้งค่าของเบรกเกอร์ที่แสดงด้านล่างในรูปที่ 45 จะ
เป็นไปตามข้อกำหนด 50% โดยไม่มีผลกระทบจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หากมี 
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ิมข้ึนในระบบจึงสามารถลดความไวของรีเลย์ 

 

 
 

รูปที่ 45 ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันมีความไวลดลง 
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- ผลกระทบทางด้านการตรวจจับกระแสผิดพร่องของรีเลย์ ณ สถานีย่อยต้นทาง 
เมื่อกระแสผิดพร่องจาก VRE รวมกับกระแสผิดพร่องของสถานีย่อยต้นทาง จะ

ส่งผลให้กระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านเบรกเกอร์สถานีย่อยต้นทางมีขนาดลดลง การลดลงของกระแสผิด
พร่องที่ไหลผ่านเบรกเกกอร์นั้นส่งผลให้รีเลย์ที่สถานีย่อยต้นทางมีความไวลดลงหรือทำงานผิดพลาดได้  

 

 
 

รูปที่ 46 ผลกระทบจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
ซึ่งส่งผลให้กระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านรีเลย์สถานีย่อยต้นทางลดลง 

 

- ผลกระทบทางด้านการทำงานของ Reverse Power Relay ณ สถานีย่อย 
ในกรณีที่มี แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตสูงมากซึ่งอยู่

ในระบบ สายป้อนอาจมีรีเลย์ป้องกันการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้า  (Reverse Power Relay 
ติดตั้งอยู่ในระบบซึ่งจะถูกตั้งค่าให้สามารถรองรับการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้า (Reverse Power 
Flow) อย่างไรก็ตามหากการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้าไหลผ่านหม้อแปลงสถานีย่อยหากรีเลย์
ป้องกันหม้อแปลงที่สถานีย่อยสามารถตรวจจับได้  อาจส่งผลให้รีเลย์ป้องกันหม้อแปลงตัดวงจรได้  
และยังส่งผลไปยังสายป้อนอ่ืนๆด้วย 

 

- ผลกระทบทางด้าน Cold Load 
โดยทั่วไปข้อมูลจะข้ึนอยู่กับโหลดปกติก่อนดับ ผลกระทบของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ อาจปกปิดสิ่งที่โหลดปกติจริงที่จุดเริ่มต้นของวงจรหรือจุดตรวจสอบใดๆ ควรนำ
ผลกระทบนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาภาระที่จะรับ ซึ่งผลกระทบจาก Cold Load นี้อุปกรณ์และ
อุปกรณ์ป้องกันควรได้รับการออกแบบพิกัดของอุปกรณ์หรือช่วงเวลาการทำงาน สำหรับ Cold Load 
ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนโดยไม่คำนึงถึงการลดลงของ Cold Load ที่อาจเกิดข้ึนจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากความพร้อมใช้งานของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด Cold 
Load นั้นไม่แน่นอน เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้อุปกรณ์ป้องกันควรมีออกแบบให้ไม่ทำงานสำหรับ
ปริมาณโหลดที่เพิ่มขึ้นนี้ 
 

- ผลกระทบทางด้านการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 
รูปที่ 44 แสดงให้เห็นว่าหากรีโคลสเซอร์ถูกปรับตั้งให้ทำงานที่  200 A หรือน้อย

กว่า ซึ่งต่ำกว่ากระแสผิดพร่องจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งไหลผ่านรีโคลสเซอร์ 
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สามารถทำให้รีโคลสเซอร์ทำงานและตัดวงจร แม้ว่าความผิดพร่องจะอยู่ภายนอกการทำงานของ 
รีโคลสเซอร์ก็ตาม ซึ ่งเป็นผลอันเนื ่องมาจาก VRE ซึ ่งเป็นชนิด แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์  จ่ายกระแสความผิดพร่องผ่าน รีโคลสเซอร์ 

 

 
 

รูปที่ 47 แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   
อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ต้นทาง 

 
- ผลกระทบด้านการออกแบบระบบป้องกันเม่ือปรับปรุงโครงข่ายใหม่ 

รูปที่ 48 เป็นตัวอย่างของระบบที่ถูกปรับปรุงใหม่ ซึ่งควรศึกษาปัจจัยอื่นของระบบ
ก่อนเช่น แรงดันไฟฟ้า, Loading, และการตรวจจับความผิดพร่อง จากนั้นควรศึกษาสำหรับการ
ออกแบบระบบป้องกันให้ทำงานอย่างถูกต้อง เบรกเกอร์ตัวที่ 1 (Breaker 1) และ รีโคลสเซอร์ตัวที่
หนึ่ง (Recloser 1)  เปิดอยู่และ Tie สวิทซ์ปิดอยู่ (หลังจากเกิดความผิดพร่องแบบถาวร) เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบของการจ่ายกระแสผิดพร่องจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

 

 
 

รูปที่ 48 ตัวอย่างการออกแบบระบบป้องกันในการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายใหม่ 
สำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
- ผลกระทบทางด้านความผิดพร่อง Line-to-Ground 

ถ้าระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เขื่อมต่ออยู่กับหม้อแปลงที่ต่อ
แบบ delta-wye หรือต่อแบบ wye-wye ในกรณีนี้ หม้อแปลงของระบบจำหน่ายนั้นไม่ได้ติดตั้ง
ระบบกราวด์ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพร่องที่ต้นทางของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  อาจ
ส่งผลให้เกิดแรงดันสูงในเฟสที่ไม่เกิดความผิดพร่อง   
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รูปที่ 49 แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ส่งผลให้เกิดแรงดันเกินแบบ Line to Ground 
 

- ผลกระทบทางด้านการจ่ายกระแสผิดพร่องต่อการทำงานของฟิวส์ 
รูปที่ 50 สำหรับกระแสผิดพร่องชั่วคราวที่ฟิวส์ 50-k นั้น อุปกรณ์รีโคลสเซอร์ จะ

ทำงานในจังหวะเร็วซึ่งจะเป็นตัวตรวจจับเจอกระแสผิดพร่องก่อนที่ 50-k fuse จะเสียหาย เมื่อรีโคลส
เซอร์ เปิดขึ้นและกระแสอาร์คที่เกิดขึ้นดับลง รีโคลสเซอร์จะปิดลงเพื่อให้ระบบกลับมาสู่สถานะปกติ 
อย่างไรก็ตามหากระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ทำงานขณะเกิดกระแสผิดพร่อง 
ฟิวส์อาจชำรุดหรือเสียหายก่อนที่รีเลย์  59N จะตรวจจับหรือแยกแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ออกจากระบบจำหน่าย  

 

 
 

รูปที่ 50 ผลกระทบทางด้าน Fuse Blowing 
 

- ผลกระทบด้านการประสานการทำงานของรีโคลสเซอร์ 
ดังแสดงในรูปที่ 51 หากเวลา Reclosing Relay ทำงานเร็วเกินไปหลังจากเกิด

กระแสผิดพร่อง ระบบแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อาจยังทำงานอยู่และส่งผลให้เกิดการ
ประสานงานที่ผิดพลาดของรีโคลสเซอร์  
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รูปที่ 51 Reclosing Relay  ตัดการเชื่อมต่อของระบบให้แยกออกจากกัน 

 

- ผลกระทบด้านการการทำงานของเซคชั่นนัลไลเซอร์ 
รูปที่ 52 เมื่อเกิดกระแสผิดพร่องที่ปลายสาย โดยมีสัญญาณกระแสผิดพร่องเซคชั่น

นัลไลเซอร ์จะทำให้ เซคชั่นนัลไลเซอร์ และรีโครสเซอร์ที่ทำงาน เปิดขึ้นเซคชั่นนัลไลเซอร์ ต้องการให้
กระแสไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ (เช่นต่ำกว่า 1 A) เพื่อระบุพัลส์กระแสผิดพร่องก่อนเปิดอาจมี
ค่าน้อยเนื่องจากกระแสที่มาจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
 

รูปที่ 52 การทำงานของเซคชั่นนัลไลเซอร์ผิดพลาดเนื่องจาก  
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

  
3.4.5 ผลกระทบการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
  

ผลกระทบจากอุปกรณ์ป้องกันต่อภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ  (Islanding) ใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า สามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระได้  เช่น 
เบรกเกอร์ที่สายป้อนหรือเบรกเกอร์ที่สถานีย่อยต้นทาง หรือรีโคลสเซอร์ที่กลางสายป้อน จากรูปที่ 
53 เกิดการปิดวงจรใหม่โดยอัตโนมัติจากรีโคลสเซอร์  ณ ตำแหน่งกลางสายป้อนหากแหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายที่เชื ่อมต่ออยู่ในระบบจำหน่ายยังคงจ่ายกำลังไฟฟ้าอยู่  อาจทำให้อุปกรณ์
ป้องกันในระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของผู้ใช้ไฟซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หลังรีโคลสเซอร์กลางสาย
ป้อนเสียหายได้  
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รูปที่ 53 ผลกระทบจากอุปกรณ์ป้องกันต่อภาวการณ์จ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
 

4. แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

“มุมมองเชิงนวัตกรรมในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลัง” หรือแนวทางในการลดผลกระทบการ
เชื ่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที ่จะมีผลต่อการเพิ ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น โดยภาพรวมแล้วสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังรูปที่  54 ซึ่ง
จะดำเนินการผ่านทาง 4 มิติหลัก ดังต่อไปนี้ 

• การใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology)  
เทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรที ่มีบทบาทหลักต่อการสนับสนุนการบูรณาการพลังงาน
หมุนเวียน ดังตัวอย่างเช่น การปรับปรุงลงทุนอุปกรณ์เพื่อรองรับกำลังผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน, การเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่ระบบ และรวมถึงการปับปรุงทางด้านการควบคุม
การทำงาน เป็นต้น 

• รูปแบบของธุรกิจ (Business Model)  
รูปแบบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปจะสร้างรูปแบบธุรกิจเพ่ือการบริการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความยืดหยุ ่นในระบบไฟฟ้าและจูงใจให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีด้านพลังงาน
หมุนเวียนมากยิ่งข้ึน 

• รูปแบบของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Design)  
กลไกตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบใหม่ร่วมกับการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและกรอบนโยบาย
ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นและมูลค่าของการบริการสนับสนุนต่างๆ ที่จำเป็น 
ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
รูปแบบใหม่ๆ 

• การดำเนินงานในระบบไฟฟ้า (System Operation) 
วิถ ีแห่งนวัตกรรมของการดำเนินงานในระบบไฟฟ้านั ้น  จะก่อให้เกิดการบูรณา
การพลังงานหมุนเวียนประเภทความผันผวนสูงเข้ากับภาคผลิตไฟฟ้าได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
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รูปที่ 54 ภาพรวมของนวัตกรรมในภาคพลังงาน 

โดยการดำเนินการผ่านทาง 4 มิติหลักนั้นจะส่งผลทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลังสามารถ
รองรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้สูงขึ้น (Higher solar and 
wind share) การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (Increased system flexibility) และการลด
ภาระการลงทุนและการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Reduced total system cost) เพื ่อให้พลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวน สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ ่งความน่าสนใจของประเด็นการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วย
คุณลักษณะที่สำคัญของกำลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร  (VRE) (ซึ่งแตกต่างจาก
กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าดั้งเดิม) คือ กำลังผลิตที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลา (ตามความเร็วลม และความ
เข้มแสงแดด ณ เวลานั้นๆ) ดังนั้นระบบไฟฟ้าที่จะรองรับการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร ซึ่งมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ดีจึงต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นที่มาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทางด้านเทคนิคหรือด้านเศรษฐศาสตร์ก็ตาม 

แนวทางการเพิ่มความยืดหยุ่นในแต่ละองค์ประกอบของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 
กลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังทำการรักษาระดับความเชื่อถือได้ของโครงข่ายระบบไฟฟ้า

กำลังด้วยการรักษาสมดุลของความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ ให้มีความคงที่ โดยความสามารถของระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในความต้องการใช้ไฟฟ้ามักแสดงออกในแง่ของของ “ความยืดหยุ่น” โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการ
อ้างถึงความสามารถของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังและกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าจำนวนมากต่างๆ เพ่ือ
สร้างสมดุลระหว่างกำลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่หลากหลาย ซึ่งได้
กลายเป็นสิ่งสำคัญกับความผันแปรและความไม่แน่นอนของโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิที่ถูกทำให้เพิ่มขึ้น 
ตารางที่ 9 ได้แสดงถึงการสรุปประเภทของความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง  
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ตารางท่ี 9 ประเภทต่างๆ ของความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 
ประเภท คำอธิบาย 

ความยืดหยุ่นของระบบผลิต
ไฟฟ้า 

ความสามารถของการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมในการปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดต้่อเวลาต่างๆ 

ความยืดหยุ่นของระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า 

ความสามารถในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำและปล่อยพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาในระหวา่ง
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง 

ความยืดหยุ่นเชิงภูมิศาสตร ์ ความสามารถในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าและกำลัง
ผลิตไฟฟ้าตลอดทั่วทั้งภูมิภาคต่างๆ 

ความยืดหยุ่นของโหลดการใช้
ไฟฟ้า 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อเงื่อนไขข้อจำกัดของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ 

 
การเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลัง 
การแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านเศรษฐศาสตร์ของการบูรณาการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังแสงอาทิตย์กับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังจะมีความต้องการระดับที่เพิ่มขึ้นของความยืดหยุ่น
ของระบบไฟฟ้ากำลังในภาพรวม การศึกษาการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังจำนวน
มากได้ทำการระบุ 2 ประเภทหลักท่ีใช้ในการเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ (1) แหล่ง
ทรัพยากรที่ยอมให้แหล่งแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร สามารถถูกใช้งานได้โดยตรงเพ่ือชดเชย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผันแปร ได้อย่างทันทีทันใด และ (2) แหล่งทรัพยากรที่ช่วยปรับปรุงการทำให้เกิดความสอดคล้องของ
กำลังผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร และความต้องการใช้ไฟฟ้า   

 

รูปที่ 55 ตัวเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ สำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผันแปร 
(VRE) 

จากรูปที่ 55 ตัวเลือกความยืดหยุ่นสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
ผันแปรมีการปรับปรุงทางด้านต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับแนวทางการลดผลกระทบจากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลแสดงตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ 
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• ด้าน System Operation เช่น แนวทางของข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อรองรับการบูรณาการร่วมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายใน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

• ด้าน Services from Variable RE เช ่น การควบคุมกำล ังไฟฟ้าร ีแอคทีฟและ
แรงดันไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงเพื่อการ
สนับสนุน Ancillary Service เป็นต้น 

• ด้าน Load  เช่น การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) เป็น
การอ้างถึงการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยสมัครใจ (และโดยการชดเชย) หรือเป็นการ
เปลี่ยนช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าออกไปจากเดิม (load Shifting) เป็นต้น 

• ด้าน Flexible Generation เช่น 6 มาตรการด้านการบรรเทาทางด้านความยืดหยุ่น
ของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น 

• ด้าน Transmission และ Distribution เช่น แนวทางการวางแผนบูรณาการระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

• ด้านการใช้งาน Storage เช่น การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในรูป 3 รูปแบบ ประกอบด้วย Utility Scale, ระดับชุมชน 
และระดับที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

จากการศึกษาและข้อมูลแนวทางการลดผลกระทบ ดังที ่กล่าวมานั ้นได้มีการรวบรวม
กรณีศึกษาที่ได้นำแนวทางไปประยุกต์ใช้งานในแต่ละด้าน ซึ่งจะทำการยกตัวอย่าง กรณีศึกษาในการ
ประยุกต์ใช้งานในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้ 

• กรณีศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของประเทศเยอรมนี 
โครงการ Gridcast projects  
 เป้าหมายสำหรับโครงการนั้นคือการปรับปรุงการพยากรณ์สภาพอากาศและพลัง
ไฟฟ้าสำหรับกังหันลมและโรงไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางด้านการพยากรณ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ที่มุ่งความสนใจเฉพาะยิ่งด้านเสถียรภาพของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง โครงการนี้ทำให้สามารถใช้งานข้อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์
และกังหันลมรอบพื้นที่ต่างๆในเวลาจริง ซึ่งข้อมูลชุดนี้นั ้นถูกป้อนให้กับชุดคำสั่งใน
โปรแกรมที่มีการใช้ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning) เพื่อคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
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รูปที่ 56 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับโครงการ Gridcast projects ของประเทศเยอรมนี  

• กรณีศึกษาด้านการประเมินระบบจำหน่ายของ PG&E (Pacific Gas and Electric) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผลการศึกษาระบุว่าพบว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์นั้นเกิด
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าในส่วนสายจำหน่าย บริเวณปลายสายของที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าในกรณีที่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เชื่อมต่ออยู่ที่ต้น
สายของสายจำหน่ายและมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ มากกว่า 
40% และยังพบว่ามีปัญหาตำแหน่งแท็ปหม้อแปลงในกรณีที่มีการเชื่อมต่อของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่มากขึ้น และจากกรณีศึกษายังพบว่าการปลดสับ คาปา
ซิเตอร์ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่มากขึ้นเกิดขึ้นเพียง 
2 จาก 160 สถานการณ์จำลองสำหรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 
 

 

รูปที่ 57 แสดงตำแหน่งบัสในพ้ืนที่ระบบจำหน่าย 12.47-kV EPRI Circuit number 5 (Ckt5) พร้อม
กับ OpenDSS 
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• กรณีศึกษาแนวทางด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระหว่างวันระดับภูมิภาคของทวีปยุโรป  

ขั้นตอนที่สำคัญต่อการบูรณาการเพิ่มเติมในส่วนของตลาดขายส่งไฟฟ้าของยุโรป ได้
ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2018 พร้อมกับการจัดตั้งการควบรวมการดำเนินการใน
ระหว่างวัน (Single Intraday Coupling: SIDC) หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของการ
ออกแบบตลาดที่ถูกพิจารณาในการกำกับดูแลของสหภาพยุโรป ซึ ่งได้จัดทำคู ่มือ
ทางด้านการจัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการความแออัด การควบรวมการ
ดำเนินการระหว่างวัน (SIDC) ได้ถูกใช้งานร่วมกับการแผนการดำเนินงานของโครงการ
ซื้อขายไฟฟ้าข้ามภูมิภาคในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบระหว่างวัน (Cross-border Intraday: 
XBID) ซึ่งใช้ชุดคำสั่งที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกันบนพื้นฐานของสมองกล
อ ั จ ฉ ร ิ ย ะ  EUPHEMIA (Acronym of Pan-European Hybrid Electricity Market 
Integration Algorithm) ซึ่งครอบคลุม 25 ประเทศสมาชิก รวมไปถึงสวีเดน 

ดังที่ได้กลายเป็นความท้าทายเพื่อให้อยู่ในความสมดุลภายหลังจากการปิดตลาด
แบบล่วงหน้าหนึ่งวันที่มีส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร ที่ถูกทำให้เพิ่มขึ้น 
ซึ่งได้มีความสนใจที่เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดในการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนใน
กรอบการดำเนินการในระหว่างวันโดยได้ถูกคาดการณ์ว่าจะอำนวยความสะดวกในดา้น
การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในปริมาณท่ีมากขึ้น การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างภูมิภาคที่อยู่ติดกันและไม่ได้อยู่ติดกันในยุโรปอยู่ที่
ระดับร้อยละ 17 และร้อยละ 5 ในปี 2017 ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 58 

 

รูปที่ 58 ส่วนแบ่งเชิงปริมาณของการซื้อขายไฟฟ้าภายในพ้ืนที่โซนนั้นๆ เปรียบเทียบกับการซื้อขาย
ข้ามโซนในตลาดระหว่างวันที่ต่อเนื่องในยุโรปในปี 2017  

• แนวทางของการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ณ โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำ Forshuvud ประเทศสวีเดน  

มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนด้านการบริการต่างๆให้ดีขึ้นแก่ระบบไฟฟ้ากำลัง ด้วย
การเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยระบบ
กักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี ่สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  Forshuvud ในประเทศ
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สวีเดนซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 44 เมกะวัตต์ โดยมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5 เมกะวัตต์-
ชั ่วโมง และขนาด 6.2 เมกะวัตต์-ชั ่วโมง ณ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Forshuvud โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่ได้มีการประเมินงบประมาณการลงทุนไว้ที่  3 ล้านยูโร 
(โดยประมาณ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นส่วนช่วยในสนับสนุนบริการด้านการ
ควบคุมความถี่ ซึ่งการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกับระบบกักเก็บพลังงานที่ติดตั้ง
เพิ ่มเติมนั ้นเป็นระบบแบบผสมผสานการทำงานร่วมกันด้วยกันกับกังหันพลังงาน 
แบตเตอรี่ได้จัดให้มีการตอบสนองอย่างเป็นลำดับขั้นแบบเชิงเส้นต่อการเบี่ยงเบนด้าน
ความถี่ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งมีความต้องการบริการเสริมความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ากำลัง อาทิเช่น กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีบริการด้านความถี่ไฟฟ้าทั้งนี้  แบตเตอรี่
ยังได้ถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกังหันพลังงานน้ำ  

 

รูปที่ 59 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  
ณ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Forshuvud สำหรับบริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้ากำลังที่ดีขึ้นของ

ประเทศสวีเดน 
 

5. การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 

 

เนื้อหาในหัวข้อนี้เนื้อหาของบทนี้ได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบ
ไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  โดยแบ่งออกเป็น 5 
หัวข้อ ได้แก่ การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า  / การวิเคราะห์
แนวทางบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการ / 
ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในระบบไฟฟ้ากำลัง/ มาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจาก RE ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย และ แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า และมีความเสถียรในการ
จ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว 
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5.1 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 
 

5.1.1 การบริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 
 

รูปที่ 60 แสดงภาพรวมของการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า 
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ VRE  ขณะที่ตารางที่ 10 แสดงรูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นและการ
บริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต 

 

 
 
 
 

รูปที่ 60 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับ VRE 

ตารางท่ี 10 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดข้ึนและการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต 

 

 
การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในแต่ละระยะ

การเพิ่มขึ้นของ VRE ดังรูปที่ 61 แสดงระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE ซึ่งจำแนกเป็น 6 ระยะ และการ
บริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม 

ต้นเหตุจาก VRE ส่งผลต่อระบบไฟฟ้า รูปแบบของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการบริหารจดัการความยืดหยุ่น

ไมส่ามารถพยากรณ์ก าลังผลิตล่วงหน้านานๆ การไมส่ามารถคาดการณ์ได้ - การวางแผนระบบไฟฟ้า (Power System Planning) - ก าลังผลิตจาก VRE

ได้อย่างแมน่ย า (Uncertainty) (Partial Unpredictability) • ระยะส้ัน: การจัดหาก าลังผลิตส ารองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) • ศูนย์พยากรณ์ก าลังผลิต VRE (VRE Forecast Center)

• ระยะกลาง: การวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Unit Commitment Scheduling) • อินเวอร์เตอร์ซ่ึงมฟัีงก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า

                 การบริหารจัดเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Allocation) (Grid Supporting Inverter) ของ VRE และ ESS เช่น Volt-VAR Support

• ระยะยาว: การจัดหาก าลังผลิตส ารอง (Reserve Capacity) - ก าลังผลิตจากโรงไฟฟ้าด้ังเดิม

• การปรับลดระยะเวลาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าก่อนถึง Real Time

• การปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Dispatch Interval)

• สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) และสัญญาซ้ือเชื้อเพลิง (Fuel Contract) แบบยืดหยุ่น

• การปรับปรุงระบบควบคุมก าลังผลิตอัตโนมติั (Automatic Generation Control)

ก าลังผลิตแปรเปล่ียนไปตามเวลา การไมส่ามารถควบคุมความผันแปร - การควบคุมระบบไฟฟ้า (Power System Operation) • การลดเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า (Start-Up Time)

(Variability) (Non-Controllable Variability) • การจัดหาบริการเสริมความมัน่คง (Ancillary Service) • การเพ่ิมอัตราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนก าลังผลิต (Operating Ramp Rate)

- f, V, Q, Ramp Rate - - การตอบสนองฝ่ังอุปสงค์ (Demand Response)

- ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

- แพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform)

ศักยภาพการผลิตจ าเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ • ปัญหาก าลังไฟฟ้าไหลย้อน - ระบบส่งคับค่ัง (Transmission System Congestion) - การควบคุมการขอรับใบอนุญาต/การรับซ้ือไฟฟ้า (Siting and Permitting Control)

(Location Dependence) (Reverse Power Flow) - การลดค่าก าลังผลิตต า่สุดของโรงไฟฟ้าด้ังเดิม (Minimum Generation)

• ปัญหาก าลังผลิตเกิน - การปรับปรุงระบบส่งให้ยืดหยุ่น (Flexible Transmission) เช่น FACTs, HVDC

(Surplus Generation) - การเพ่ิมขยายสายส่ง (Transmission Expansion) รวมถึง EHV, Interconnection

- การจ ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VRE (VRE Curtailment)

- การร้องขอให้ปรับการผลิตไฟฟ้าจากแผนเดิม (Redispatch)

- การตอบสนองฝ่ังอุปสงค์ (Demand Response)

- ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
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รูปที ่61 ระยะการเพ่ิมขึ้นของ VRE และการบรหิารจดัการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า 

 
ระยะที ่ : ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 
    1 : ไม่มีผลกระทบในเชิงประจักษ์ (กำลังผลิตจาก VRE ยังคงต่ำมาก เมื่อเทียบกับกำลังผลิตรวม) 
    2 : มีผลกระทบเล็กน้อย (กำลังผลิตจาก VRE มากขึ้นจนเริ่มสังเกตได้) 
    3 : ต้องพิจารณาความยืดหยุ่นของระบบ (การผันแปรของ VRE ส่งผลต่อการรักษาสมดุล) 
    4 : ต้องพิจารณาเสถียรภาพของระบบ (บางช่วง กำลังผลิตเฉพาะจาก VRE สงูเพียงพอต่อความต้องการใช้) 
    5 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเป็นวัน/สัปดาห์) 
    6 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเป็นฤดูกาล) 
 
การเปลี่ยนผ่าน : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ (การบริหารจัดการความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน) 
    1 -> 2 : การควบคุมระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อย 
  (นำกำลังผลิตพยากรณ์ของ VRE ไปหาความต้องการใช้สุทธิ เพื่อใช้ในการวางแผนการจ่ายโหลด) 
    2 -> 3 : ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิมีความผันผวนมากขึ้น, การไหลของกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  (ปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น, เพิ่มศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้า) 
    3 -> 4 : จำเป็นต้องเฝ้าระวังเสถียรภาพของระบบในช่วงที่มีปริมาณกำลังผลิตจาก VRE สูง 
  (เพิ่มเสถียรภาพ : โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบกักเก็บพลังงาน การตอบสนองฝั่งอุปสงค์) 
    4 -> 5 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลานานข้ึน 
  (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งกลางๆ) 
    5 -> 6 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป ต่อเนื่องนานเป็นฤดูกาล 
  (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งสูง) 
 

รูปที่ 62 แสดงถึงการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า ที่จำเป็น
ในแต่ละระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 

- การดำเนินงานด้านเทคนิค 
- การเฝ้าตรวจตราและควบคุม ณ เวลาจริง สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า VRE : เพื่อสามารถ

ทราบกำลังผลิตจ่ายเข้าสู่ระบบที่แท้จริง รวมทั้งการควบคุมอย่างทันท่วงที (เช่น 
ปรับลดกำลังผลิต) หากจำเป็น 
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- การใช้กำลังติดตั้งของสายส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ : เช่น การกำหนดเพิ่มค่าพิกัด 
MVA ขึ้นจากปกติ (Dynamic Line Rating) เฉพาะเมื่อพื้นที่ติดตั้งสายส่งประเภท 
OH บริเวณนั้น มีความเร็วลมที่เพียงพอต่อการระบายความร้อนได้ดี / การติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานที่ปลายสายเพื ่อช่วยบริหารจัดการการเกิดสายส่งคับคั่ง 
(Virtual Power Line) 

- การปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้ายืดหยุ่น : เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตได้
เร็ว / ผลิตไฟฟ้าทีร่ะดับต่ำๆ ได้ / หยุดและเริ่มการผลิตไฟฟ้าได้เร็ว 

- การใช้งานระบบป้องกันพิเศษ : เช่น การตรวจวัดสภาวะการจ่ายโหลดเกินพิกัดของ
สายส่ง เพ่ือจำกัดกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 

- การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ VRE ซึ่งช่วยลดความผันผวนของกำลัง
ผลิต : เช่น กังหันลมรองรับแรงลมความเร็วต่ำ / แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งมีกลไกการ
ปรับมุมองศารับแสง 

- การกำหนดค่าลิมิตของสัดส่วนกำลังผลิตจากแหล่งผลิตซึ ่งมิใช่เครื ่องจักรกล
ซิงโครนัส : เพื่อกำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ของสัดส่วนจากแหล่งผลิตประเภท
กังหันลม (เชื่อมต่อผ่านเครื่องจักรกลประเภทเหนี่ยวนำและวงจรแปลงผัน) และ
ประเภทเซลล์แสงอาทิตย์ (เชื่อมต่อผ่านอินเวอร์เตอร์) เนื่องจากระบบไฟฟ้าซึ่งยิ่งมี
สัดส่วนของแหล่งผลิต VRE ดังกล่าวที่มาก จะยิ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการความ
ยืดหยุ่นที่มากเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพด้านความถี่ของระบบ (ต่อ
เหตุการณ์ไม่สมดุลระหว่างปริมาณความต้องการใช้กับกำลังผลิต) ไว้ได้ 

- การสร้างความเฉื่อยเชิงหมุน (Synthetic Inertia) : เพื่อเลียนแบบผลตอบสนอง
ด้านความถี่ของเครื่องจักรกลประเภทซิงโครนัส โดยอาศัยการปลดปล่อยพลังงานที่
กักเก็บไว้ให้กับวงจรแปลงผัน เช่น พลังงานจลน์จากมวลของกังหันลมที่กำลังหมุน / 
การคายประจุจากแบตเตอรี่ / การส่งกำลังจากเครือข่ายข้างเคียงผ่าน HVDC 

- อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า : เช่น การชดเชย
กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ / การทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ / การปรับปรุงคุณภาพ
กำลังไฟฟ้า / การรักษาระดับแรงดัน / การจำกัดกำลังไฟฟ้าจ่ายออก / การ
ดำเนินการในสภาวะจ่ายไฟฟ้าแยกตัวอิสระ / การเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

- การบริหารจัดการพลังงานโดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับได้ 
- การบริหารจัดการพลังงานโดยระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 
- การทำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ 
- การบูรณาการการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE เข้ากับการควบคุมระบบไฟฟ้า : เช่น

นำกำลังผลิตพยากรณ์ของ VRE ไปหาความต้องการใช้สุทธิ เพื ่อใช้ในการวาง
แผนการจ่ายโหลด 

- การทบทวนปริมาณกำลังผลิตสำรองที่เหมาะสม 
- การปรับลดระยะเวลาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าก่อนถึง Real Time 

และการปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Dispatch Interval) 
- การบริหารจัดการพลังงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายข้างเคียง 
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รูปที่ 62  การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่จำเป็น 
ในแต่ละระยะการเพ่ิมข้ึนของ VRE 

 
 

5.1.2 การวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า ในส่วนการวาง
แผนการผลิตไฟฟ้า เช่น  

1. การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE ซึ่งจะช่วยจะช่วยสนับสนุนข้อมูลใน
ระยะยาว เพ่ือให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง อีกท้ังช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้า  

2. การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติจะช่วยส่งเสริมการ
รักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสมดุล (Grid Balancing) ได้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

5.1.3 การควบคุมการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้า 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าในส่วนการควบคุม
การเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าวางแผนการผลิตไฟฟ้า เช่น  

1. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible Power Plant) 
2. การใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เช่น การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า 
3. การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะช่วย

สนับสนุนข้อมูลในระยะสั้น เพื่อให้สามารถควบคุมการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง อีกท้ังช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

4. การใช้กลไกการตอบสนองฝั่งอุปสงค์ (Demand Response) จะสามารถควบคุมความ
ต้องการไฟฟ้าให้ตอบสนองต่อสภาวะของระบบไฟฟ้าหรือราคาค่าไฟฟ้าได้ 
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5.1.4 การบริหารจัดการระบบส่งคับคั่ง 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าในส่วนการบริหาร
จัดการระบบส่งคับคั่ง เช่น  

1. การ เพ ิ ่ มขยายสายส ่ ง  (Transmission System Expansion) รวมถ ึ ง  EHV และ
Interconnection จะช่วยในการบริหารจัดการระบบส่งคับคั่งได้โดยตรงอีกทั้ง ความผัน
ผวนในระยะสั้นจากแหล่งผลิต VRE แต่ละแห่ง จะลดลงได้มากหากระบบไฟฟ้ามีแหล่ง
ผลิต VRE หลายแห่งตั้งอยู่ในหลากหลายพื้นที่ในบริเวณกว้าง  

2. การตอบสนองฝั่งอุปสงค์ (Demand Response) เช่น Demand Complementarity
เป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่กำหนดมูลค่ากำลังการผลิตของ VRE ตัวอย่าง
ได้แก่ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้าได้สูงที่สุดในช่วงกลางวัน ซ่ึง
ก ็ เป ็นช ่วงท ี ่ ร ้อนท ี ่ส ุดของว ัน  หากในระบบไฟฟ ้าม ีความต ้องการไฟฟ ้าจาก
เครื่องปรับอากาศสูง ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบนี้ก็จะมีมูลค่ากำลัง
การผลิตสูงขึ้นไปด้วย 

 
5.2 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการควบคุมและกำกับดูแล

การบริหารจัดการ 
 

ในหัวข้อนี้ได้ระบุถึงการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ การ
จัดการด้านการป้องกันกระแสเกิน การจัดการด้านกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า การจัดการด้านการ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า การจัดการด้านความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในระบบส่งและระบบจำหน่าย เมื่อมี VRE เพ่ิมขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
อธิบายได้ดังตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจำหน่าย เมื่อมี VRE เพ่ิมข้ึน 

ระยะการ
เพ่ิมขึ้น 

ของ VRE 

ระบบจำหน่าย ระบบส่ง 

ระยะที่ 1 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพกิัดอุปกรณ์ 

(เฉพาะ ณ จุดเชื่อมต่อ ในพื้นที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไม่หนาแน่น) 

- 

ระยะที่ 2 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพกิัดอุปกรณ์ 
- ต้องปรับเปลี่ยนการชดเชย

กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

- กำลังไฟฟ้าไหลย้อนจาก DSO สู ่TSO 
- ต้องปรับแผนการผลิตไฟฟ้า 
- ต้องจัดการกับปัญหาระบบส่งคับคั่ง 

ระยะที่ 3 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพกิัดอุปกรณ์ 

- กำลังไฟฟ้าไหลย้อนจาก DSO สู ่TSO 
ต้องปรับแผนการผลิตไฟฟ้า 

- ต้องจัดการกับปัญหาระบบส่งคับคั่ง 
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ระยะการ
เพ่ิมขึ้น 

ของ VRE 

ระบบจำหน่าย ระบบส่ง 

- ต้องปรับเปลี่ยนการชดเชย
กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

- แรงดันเกิน 
- ต้องทบทวนการประสานสัมพันธข์อง

ระบบป้องกัน 

 
5.2.1 การจัดการด้านการป้องกันกระแสเกิน 
 

ตัวอย่างการบริหารจัดการจัดการประเด็นนี้ จากกรณีศึกษาของผู้ให้บริการโครงข่ายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเพิ่มขึ้นของระดับกระแสผิดพร่อง
และรวมถึงทิศทางของกระแสผิดพร่องที่มีหลายทิศทางซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของกระแสผิดพร่องใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE และได้ทำการ
สรุปแนวทางการลดผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ทำการปรับตั้งค่าการใช้งานใหม่และปรับปรุงเพื่อยกระดับอุปกรณ์ป้องกันเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการต่างๆ ของระดับการเกิดกระแสผิดพร่อง 

• ใช้งานรูปแบบของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในรูปแบบอิงทิศทางเพื่อรองรับปัญหาของการ
เกิดกระแสผิดพร่องที่มีหลากหลายทิศทาง 
 

 
รูปที่ 63 การทำงานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในรูปแบบอิงทิศทาง 

 

5.2.2 การจัดการด้านกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า 
 

รูปที่ 64 แสดงถึงขั้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่ายเพื่อกำหนดหรือ
ประมาณการขนาดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของสายจำหน่าย โดยมุ ่งเน้นไปที่การ
ประเมินถึงผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ที่เชื่อมต่อจำนวนมากในสายจำหน่าย อีกทั้งใน
ด้านแรงดันบนสายจำหน่าย อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า และกำลังสูญเสียในสาย ซึ่งต้องคำนึงถึง
ตำแหน่งในการติดตั ้งและข้อมูลการคาดการณ์การเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจาก  VRE ในการ
วิเคราะห์ด้วย 
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รูปที่ 64 ขั้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย 

 
5.2.3 การจัดการด้านความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า 
 

กำลังผลิตจ่ายเข้าระบบจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานจะช่วย
ปรับปรุงให้โครงข่ายไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพ
การจ่ายไฟฟ้าให ้เป็นไปตามเกณฑ์  เมื ่อดำเนินการภายใต้การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอ ิสระ 
(Intentional Islanding) 

 
5.3 ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิต

ไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในระบบไฟฟ้ากำลัง 
 

การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตในระบบไฟฟ้า นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรหลายภาคส่วน สำหรับในประเทศไทย จะประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน 
คณะกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รวมถึงผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน ได้แก่ IPP SPP และ VSPP 
 
5.4 มาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่ดำเนินการอยู่ใน

ประเทศไทย 

หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงผลศึกษาว่าด้วยมาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจาก RE ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อย่อยออกตามภาคส่วนหลักที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

5.4.1 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
 

กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการของการลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE โดยเป็นแนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิต
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ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) โดยคำนึงถึงการจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักราย
ภูมิภาคในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาคและใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงที่มีอยู่  รวมไป
ถึงรองรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในอนาคต รูปที่ 65 แสดงการประเมินกำลังผลิต 
รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง  ขณะที่รูปที่ 66 แสดงการประเมินกำลังผลิต 
รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและภูมิภาค (อ้างอิง PDP2018 Electricity 
Generation Outlook) 

 

 

รูปที่ 65 การประเมินกำลังผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 
 

 

รูปที่ 66 การประเมินกำลังผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและภูมิภาค 
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5.4.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
 

การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการภายให้หลักการ RE Zoning เพ่ือ
กำหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแต่ละปี ตามกรอบ AEDP  โดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและ
การออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย   

 
 

รูปที่ 67 ขั้นตอนการจัดทำ RE Zoning 
 
5.4.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

5.4.3.1 ภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ใน 
ปัจจุบัน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหาร

จัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่
ระยะที่ 3 ของการเพิ่มขึ้นของ VRE ดังเห็นได้จากภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน ดังรูปที ่68 

 
รูปที่ 68 ภาพรวมโครงการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน 

ศักยภาพ 
ระบบส่ง
(กฟผ.)

ศักยภาพ
ระบบจ าหน่าย
(กฟน., กฟภ.)

ศักยภาพเชิง
พื้นที่การ
พัฒนา RE 

(พพ.)

การจัดท า RE Zoning

ประเภทและปริมาณ RE 
รายภาค/จังหวัดในแต่ละปี 

(ตามกรอบ AEDP)
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5.4.3.2 การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั ้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ ่น  (Flexible Power 
Plant) 
เพ่ือปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้รองรับการเพ่ิมขึ้นของกำลังผลิตจาก RE การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กำหนดคุณสมบัติสำคัญของโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นไว้ดังตารางที่ 12  

ตารางท่ี 12 ค่าเป้าหมายสำคัญของโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

5.4.3.3 แผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี  

ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แบ่ง
ระยะเวลาการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ.2561-2565) ระยะกลาง (พ.ศ.
2566-2570) และระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) (EPPO)  

 
รูปที่ 69 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟผ. 

 
 
 
 
 

เพ่ิม/ลด ค่าคุณลักษณะของโรงไฟฟ้า ค่าเป้าหมาย หน่วย

เพ่ิม อัตราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนก าลังผลิต (Ramp Rate) 50 MW/นาที

ลด ค่าก าลังผลิตต า่สุด (Minimum Generation) 30 %/ก าลังผลิตติดต้ัง

ลด เวลาหยุดเดินเคร่ือง (Shut-Down Time) 45 นาที

ลด เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจ่นถึงจุดท างานทีม่เีสถียรภาพ (Start-Up Time) 200 นาที

เพ่ิม จ านวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ปี
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5.4.4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 

5.4.4.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
 

รูปที่ 70 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 

5.4.4.2 การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้านครหลวง 

• ค่าลิมิตใน Grid Code สำหรับกำลังผลิตติดตั้งรวมของแผง PV (โดยพิจารณา
ขนาดแผง PV แยกกันระหว่างสายจำหน่าย MV และ LV) 

- ไม่เกิน 15% หม้อแปลง MV/LV 
- ไม่เกิน 20% หม้อแปลง HV/MV 

ป.ล. ตัวเลข % มาจากค่าโหลดเฉลี่ยทั้งปี เฉลี่ยทุกสถานีในพื้นที่ เฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีกำลังผลิตจากแผง (แนวคิดคือเพื่อรับประกันว่า
จะไม่เกิด Surplus Generation) 

• ณ ปัจจุบัน หากเกินกว่าค่าลิมิตใน Grid Code กฟน. ยังอนุญาตให้ติดตั้ง PV 
ได้ แต่จะต้องติดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อน (Reverse Power Flow) 

• การเพ่ิม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม ่
- การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก VRE (VRE Curtailment) 
- อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า ในด้าน 

VAR Support 

5.4.4.3 แผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้านครหลวง 
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รูปที่ 71 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟน. 
 

5.4.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

5.4.5.1 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

 
 

รูปที่ 72 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
 

5.4.5.2 การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• หม้อแปลงกำลังในสถานี 

- ลิมิตกำลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหม้อแปลง 
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• หม้อแปลงจำหน่าย 
- ลิมิตกำลังติดตั้งที่ 15% ของพิกัดหม้อแปลง มาจากข้อมูล Loading ณ 

ช่วงเวลาเกิด Light Load 

5.4.5.3 แผนการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

รูปที่ 73 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟภ. 
 

5.5 แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า และมีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะ
ยาว 

 

หัวข้อนี้ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้ สถานการณ์ความพร้อมของระบบไฟฟ้าต่อการรองรับ 
VRE ของประเทศไทย และการเปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE 
 
 
 

5.5.1 สถานการณ์ความพร้อมของระบบไฟฟ้าต่อการรองรับ VRE ของประเทศไทย 
 

รูปที่ 74 แสดงบริบทของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการรองรับการ
เพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE  
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รูปที่ 74 บริบทของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน
กำลังผลิตจาก VRE 

 

 

รูปที่ 75 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของทั้งปี และแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ในปี 2036 
(ในวันที่มีกำลังผลิตจาก VRE จ่ายเข้าสูงสุด) 

 
รูปที่ 75 ได้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารายปีตามเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภท

ต่างๆ ดังเช่นเดียวกันกับการสั่งจ่ายไฟฟ้าในรอบสัปดาห์ที่มีระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของ
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงสุดสำหรับแบบจำลองสถานการณ์ท้ังสองกรณี 

รูปที่ 76 ได้แสดงให้เห็นถึงดัชนีชี้วัดความยืดหยุ่นหลักต่างๆ จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีทุกตัวมีค่า
เท่ากับศูนย์ นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบประเด็นปัญหาทางด้านความ
ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขึ้นของ VRE ภายในปี 2036 โดยหลักแล้วเนื่องด้วยมาตรการหลักต่างๆ ของ กฟผ. 
และกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

-  การเพิ่มปริมาณกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเป็นปริมาณ 2.1 
กิกะวัตต์ 

-  โรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนเพ่ิมเติมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2 กิกะวัตต์) และ
เมียนมาร์ (6.3 กิกะวัตต์) ที่เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย 
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-  การมีกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสุทธิโดยประมาณ 7 กิกะวัตต์ (โดยส่วน
ใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม) 

 

รูปที่ 76 ดัชนีชี้วัดทางด้านความยืดหยุ่นต่างๆ สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย 
อ้างอิงปี 2036 

 

5.5.2 การเปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE 
 

ตารางที ่13 เปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE ในระบบผลิตและระบบส่ง 
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y Y Y Y 

ประสานงานกับกำลังผลิตพึ่งได้ 
(Non-Variable Reserve Generation) 

Y Y    Y  

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Power Plant) 

 Y Y Y Y Y Y 

การจำกัดการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

  Y Y Y Y Y 

การตอบสนองฝั่งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y Y Y   Y Y 

การขยายสายส่ง 
(Transmission System Expansion) 

      Y 

การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบส่งไฟฟ้า 
เช่น FACTs, HVDC, EHV 

     Y Y 

การแก้ไขโดยนโยบาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลระบบ การสร้าง
กลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      Y 

หมายเหตุ : 
• ศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับแนวทาง

บริหารจัดการต่างๆ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
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• การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ  (National Energy Trading 
Platform: NETP) จะช่วยส่งเสริมการรักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสมดุล (Grid Balancing) 
ได้ดียิ่งข้ึน 

 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y  Y  

การจำกัดการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

Y Y  Y    

การขยายระบบจำหน่าย 
(Distribution System Expansion) 

   Y  Y  

การตอบสนองฝั่งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y   Y  Y  

อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั ่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่าย
ไฟฟ้า เช่น Volt-VAR Support 

Y  Y  Y Y  

การแก้ไข Grid Code 
 

Y Y  Y Y  Y 

 

6. การวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และการดำเนินการ/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 

 

ในบทที่ 6 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อปฏิบัติของผู้
ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า รวมถึง รูปแบบการควบคุม/การสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า โดยจะเริ่มจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จากนั้น 
คณะผู้วิจัยฯ จะวิเคราะห์ และพิจารณาจากผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
เสนอแนะในการปรับระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการเชื่อมต่อสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.1 การศึกษา และทบทวนรูปแบบการเดินเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า  ข้อปฏิบัติของผู ้ได ้รับ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และรูปแบบการควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

การนำเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาจเกิด
เหตุการณ์ที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า  เนื่องจาก
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เชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงประเภทที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจึง
เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกท่ีจะนำมาใช้เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต และ หนึ่งในกลุ่ม
ประเทศทั่วโลกที่ได้นำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากเป็นอันดับต้นๆ  คือ กลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรป ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะเริ่มต้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องกับมาตรการในการจัดการ ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในทวีปยุโรป 

กรณีศึกษากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (European Union Countries) 

ระบบไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรป ประกอบด้วยโครงสร้างของระบบไฟฟ้าทาง
กายภาพ ได้แก่ เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และลูกค้า ส่วนอีก
องค์ประกอบ คือ โครงสร้างตลาดไฟฟ้า ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้าน
เทคนิคร่วมกัน โดยโครงสร้างระบบไฟฟ้าประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

1) Electricity Supplier คือ ผู้ที่ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าและขายต่อให้ลูกค้า 
2) Consumers คือ ลูกค้าผู้ที่ใช้ไฟฟ้า และชำระเงินให้กับ Supplier ผ่านทางบิลค่าไฟ 
3) Transmission System Operator (TSO) คือ ผู ้ที ่ได้ร ับการชำระเงินสำหรับการ

ส่งผ่านไฟฟ้าในระยะทางไกล และ สำหรับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
4) Distribution System Operator (DSO) คือ ผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับการชำระเง ินสำหรับการ

จำหน่ายไฟฟ้าไปยังลูกค้า 
5) Regulator คือ ผู้ที่ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับตลาดไฟฟ้า 

 

การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรป มีข้อบังคับคือ 
Requirement for Generator Network Code (RfG NC) โดยในข้อกำหนดดังกล่าวแบ่งประเภท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ A ถึง D แยกตามกำลังการผลิตติดตั้ง ระดับแรงดัน 
และภูมิภาคที่เชื่อมต่อ โดยข้อกำหนดนี้บังคับใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับ
ระบบหลังจากที่ประกาศบังคับใช้ และบังคับใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังแสดง
ในตารางที ่15 

 

ตารางท่ี 15 การแบ่งประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ประเภท 

Generator 
Connection 

Point 
Minimum Capacity 

A < 110 kV ≥ 0.8 kW 
  Upper Limit Capacity 
  CE GB Nordic IE Balitic 
B < 110 kV 1 MW 1 MW 1.5 MW 0.1 MW 0.5 MW 
C < 110 kV 50 MW 50 MW 10 MW 5 MW 10 MW 

D 
< 110 kV 

หรือ ≥ 110 kV 
75 MW 75 MW 30 MW 10 MW 15 MW 

หมายเหตุ : CE หมายถึง Continental Europe 
  GB หมายถึง  Great Britain 
  IE หมายถึง  Ireland and Northern Ireland 
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คณะผู้วิจัยฯ ขอจำแนกข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของประเทศในสหภาพยุโรปออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวกับความถี่  
ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวกับแรงดัน ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวกับความทนทานต่อความ
ผิดปกติของระบบไฟฟ้า และ ข้อกำหนดและการสั ่งการเกี ่ยวกับการฟื ้นฟูระบบไฟฟ้า  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับความถี่ 
ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับความถี่ของระบบไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ 

(1) ความเฉื่อย (Inertia) (2) Frequency Range และ (3) Frequency Regulation 

1.1) ความเฉื่อย (Inertia) 
ความเฉื่อย แสดงถึงความสามารถของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

แบบซิงโครนัสในการเก็บและฉีดพลังงานจลน์เข้าระบบไฟฟ้า ความเฉื่อยมีไว้สำหรับรองรับความถี่ใน
สถานการณ์ที่มีความไม่สมดุลของระบบอันเกิดจากการตัดการเชื่อมต่ออย่างกะทันหันของเครื ่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมชนิดซิงโครนัส จะสามารถจัดหาความเฉื่อยให้กับระบบไฟฟ้าได้ ในขณะที่เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถทำได้ 

1.2) Frequency Range 
Frequency Range คือ ช่วงความถี่ที ่เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทต่างๆ จะยังคง

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการแกว่งของความถี่ระบบไฟฟ้าก็ตาม รูป
ที ่77 แสดงข้อกำหนดด้าน Frequency Range ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภทที่แตกต่างกันตาม
ภูมิภาคที่เชื่อมต่อ 

 

รูปที่ 77 Frequency Range ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามภูมิภาคท่ีเชื่อมต่อ 

1.3) Frequency Regulation 
Frequency Regulation ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ โดยทั่วไป ในระบบไฟฟ้า

จะมีความไม่สมดุลระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับความต้องการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของความถี ่ไฟฟ้าออกไปจากค่ามาตรฐาน Balancing Mechanism จะถูก
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ออกแบบมาเพ่ือจัดการกับการเบี่ยงเบนความถี่ของระบบไฟฟ้าเหล่านั้น โดยการจัดหา Reserve เพ่ือ
บริหารจัดการ โดย Reserve ประเภทที่ตอบสนองเร็วที่สุดคือ Frequency Containment Reserve 
(FCR) 

 

Frequency Regulation ภายใต้สภาวะการทำงานฉุกเฉิน คือสภาวะที่ความถี่
ของระบบแกว่งรุนแรงกว่า 50.0 Hz +/- 0.2 Hz หรือเกิดความไม่สมดุลความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินกว่า +/- 3,000 MW และ FCR ไม่สามารถกำจัดความผันผวนของความถี่
ระบบไฟฟ้าให้หมดไปได้ RfG NC กำหนดให้เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำงานในโหมด Limited 
Frequency Sensitive Mode (LFSM) ภายใต้สภาวะการทำงานฉุกเฉินนี้ Limited Frequency 
Sensitive Mode for Over-Frequency (LFSM-O) จะถูกเปิดใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของ
ระบบและประวิงเวลาในการดำเนินมาตรการต่อไป โดย LFSM-O จะลดกำลังการผลิตของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าไปจนถึง Minimum Regulating Level ตามที ่ได้ระบุไว้ใน Droop Setting ในทาง
กลับกัน Limited Frequency Sensitive Mode for Under-Frequency (LFSM-U) จะถูกเปิดใช้
งาน ในกรณีที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื่องจากมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบ
เกิดความล้มเหลว 

2) ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับแรงดัน 
แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยการปรับ Reactive Power ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่ง 

Reactive Power ไม่สามารถส่งผ่านได้ในระยะทางไกลเหมือนกับ  Active Power การควบคุม
แรงดันไฟฟ้าดำเนินการโดยการควบคุมการสร้าง การบริโภคและการไหลของ Reactive Power ใน
ทุกระดับแรงดัน ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ Voltage Range และ Reactive Power Capability 

2.1) Voltage Range 
Voltage Range ถูกกำหนดเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

แม้ว่าจะมีความเบี ่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าไปจากสภาวะปกติ  ซึ ่งจำเป็นต้องนานพอที่  TSO จะ
ดำเนินการยับยั้งความเบี่ยงเบนนั้นได้ก่อน และต้องสั้นพอที่จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภทมีข้อกำหนดเรื่อง Frequency Range มีเพียงเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าประเภท D เท่านั้น ที่มีข้อกำหนดด้าน Voltage Range 

2.2) Reactive Power Capability 
Reactive Power Capability ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประเภทซิงโครนัสเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าแฝงจะถูกผลิต หรือดูดซับโดย
การปรับ Under- หรือ Over-Excitation RfG NC ระบุว่า System Operator ควรจะมีสิทธิ์ในการ
กำหนดค่า Reactive Power Capability ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท B ไว้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง 
ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท C และ D ทั้งที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทซิงโครนัสและแบบ 
PPM จะต้องมี Reactive Power Capability ที่ค่าสูงสุด และ ต่ำกว่าค่าสูงสุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบซิงโครนัสประเภท B C และ D แต่ข้อกำหนดของประเภท D จะเข้มงวดกว่า ส่วนเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบ PPM ชนิด C และ D จะต้องสามารถทำงานใน Reactive Power Control Mode ได ้
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Reactive Power Capability ภายใต ้สภาวะการทำงานฉ ุกเฉ ิน  ในกรณี
แรงดันไฟฟ้ายังคงเบี่ยงเบนและไม่สามารถถูกควบคุมได้โดย Voltage Control เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประเภท C จะต้องสามารถปลดตัวออกจากระบบไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าผันผวนไปถึง
จุดที่กำหนดไว้โดย TSO ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท D การปลดตัวออกจากระบบไม่ได้เป็นการ
ดำเนินการที่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมด TSO มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใด
ต้องปลดออกจากระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ 

 3) ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อความผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
ใน RfG NC ข้อกำหนด Fault-Ride Through (FRT) เป็นความสามารถในการคงอยู่  

เชื่อมต่อกับเครือข่ายและทำงานผ่านช่วงเวลาที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำที่จุดเชื่อมต่อ  FRT เป็นการป้องกัน
การปลดตัวออกจากโครงข่ายไฟฟ้าของกำลังการผลิตจำนวนมากที่จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวง
กว้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภท ยกเว้นประเภท A ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
หรือไม่ก็ตาม ควรมีความสามารถ FRT นอกจากนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังมีข้อกำหนดให้ช่วยลด
ผลกระทบของแรงดันตก ด้วยการกู ้ค ืน Active Power อย่างรวดเร ็วตามความผันผวนของ
แรงดันไฟฟ้าเรียกว่า Post-Fault Active Power Recovery เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
ทั้งหมดในประเภท B C และ D จะต้องสามารถดำเนินการ Post-Fault Active Power Recovery ได ้

 4) ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้า 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทซิงโครนัสส่วนมากไม่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองโดย

ปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก ดังนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มี Black Start Capability จึงมีมูลค่า 
Black Start Capability นิยามได้ว่าเป็นความสามารถในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากการดับ
เครื่องโดยที่ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกมากระตุ้น เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ที่สามารถช่วย
ในการเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักได้ 

RfG NC ระบุว่า Black Start Capability ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติสำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าประเภท C และ D อย่างไรก็ตาม TSO อาจจะเสนอให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ือจัดหา Black Start Capability ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าอยู่ในความเสี่ยงที่จะขาดแคลน Black Start 
Capability ในบริเวณท่ี TSO นั้นๆ ดูแลอยู ่โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะได้รับค่าตอบแทน 

จากที่ได้กล่าวข้างต้น เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท จะถูกเรียกร้องให้ทำตาม
ข้อกำหนดทางเทคนิคที่แตกต่างกัน โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในคลาสที่สูงกว่า (C หรือ D) จะมี
ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อที่มากกว่า แสดงสรุปข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท ดังตารางที ่16 

 
ตารางท่ี 16 ข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 

ข้อกำหนดทางเทคนิค A B C D 
Frequency Range ✓ ✓ ✓ ✓ 
Fault Ride-Through Capability  ✓ ✓ ✓ 
Operation in Frequency Sensitivity Mode   ✓ ✓ 
Voltage Range    ✓ 
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6.2 การศึกษา และทบทวน รูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ข้อปฏิบัติ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
 

เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎกติกาสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ได้แก่ 
ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small 
Power Producer: VSPP) และ กฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน สำหรับ SPP และ VSPP จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มระเบียบรับซื้อไฟฟ้า (2) 
กลุ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ (3) กลุ่ม Grid Code 

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถทำการศึกษา และทบทวน รูปแบบการเดินเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า แยกเป็น (1) 
เรื่องการพิจารณาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟ้า  และตามแนวทาง
ประกาศ หรือระเบียบ กกพ. (2) ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) และ (3) ข้อปฏิบัติ 
(Operation) สำหรับ VSPP SPP Non-Firm และ SPP Firm 
 
6.3 การวิเคราะห์ รูปแบบการควบคุมสั่งการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ข้อ

ปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

 

จากข้อมูลที่ประมวลได้จากการศึกษา และทบทวนรูปแบบการเดินเครื่อง ข้อปฏิบัติของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะ
สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

 
6.3.1 สรุปรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อยู่เพียง 2 รูปแบบ คือ แบบ 
Firm และ Non-Firm โดยที่ 
 

Non-Firm หมายถึง “การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มที่ตามความพร้อมของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า และความพร้อมของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีลักษณะเป็นระฆังคว่ำเกิดขึ้นเฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสงจากพระอาทิตย์ 
เป็นต้น” ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Non-Firm นี้ ได้แก่ VSPP และ SPP Non-Firm 

 

Firm หมายถึง “การเดินเครื ่องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามรูปแบบคำสั ่งการเดินเครื ่อง 
(Dispatch Instruction) ของการไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติ กฟผ. จะสั่งการให้ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm 
เดินเครื ่องที ่ระดับค่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาในช่วง Peak Period หากผู้ผลิตไฟฟ้า
เดินเครื่องตามที่ กฟผ. สั่งการไม่ได้ในช่วง Peak Period จะมีค่าปรับเกิดขึ้น” ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ 
Firm นี้ ได้แก่ SPP Firm 

ข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการเดินเครื่องทั้งสองแบบ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 ข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการเดินเครื่องแบบ Non-Firm และ Firm 
Non-Firm ข้อดี 

• ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกดิขึ้นสูงท่ีสดุ (Maximum RE 
Generation) 

ข้อเสีย 
• สร้างความผันผวน / ความไม่แน่นอน ด้านสมดลุการผลิต-การใช้ไฟฟ้าในระบบ เกิด

ภาระแกผู่้ควบคุมระบบไฟฟ้าในการต้องจัดหา Ancillary Service ซึ่งปัจจุบันไดร้ับจาก
โรงไฟฟ้าประเภท Fully Dispathable จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent 
Power Producer: IPP) 

Firm ข้อดี 
• ช่วยตอบสนองต่อระบบไฟฟ้าในเรือ่ง Load Following Control ได้บางส่วน ให้ไดต้าม 

Load Pattern 
ข้อเสีย 
• เมื่อมีปรมิาณผูผ้ลิตไฟฟ้าประเภท Firm นี้มากๆ จะไปลดจำนวนโรงไฟฟ้าประเภท 

Fully Dispatchable ที่สามารถช่วยตอบสนอง Load Following Control และรักษา
ความถี่ในระบบไฟฟ้าลง 

• เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ควรจะผลิตใช้งานได้ เนื่องจาก
ต้องใช้เพื่อปรับลักษณะการจ่ายไฟฟ้าออกให้ได้ตาม Load Pattern 

• แม้จะใช้ Energy Storage System (ESS) มาช่วยดูดซับ-ส่งคืนไฟฟา้จากพลังงาน
หมุนเวียนก็ตาม เพือ่ให้ผูผ้ลติไฟฟ้าแห่งหนึ่งจ่ายไฟฟ้าได้ตาม Load Pattern แล้ว จะ
เกิดค่าใช้จ่ายที่ปัจจุบันยังค่อนข้างสูงมาก ท้ังที่หากนำ ESS ขนาดเดยีวกันนี้มาช่วยดูด
ซับ-ส่งคืนไฟฟ้า โดยติดตั้งท่ีระบบไฟฟ้าแทน (เป็น Ancillary Service Provider) ช่วย
สร้างสมดลุในระบบไฟฟ้าแล้ว จะประหยดัต้นทุนรวมที่เกิดทั้งระบบกว่า 

 
6.3.2 การบริหาร Ancillary Service ในประเทศไทย และบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน 
  

Ancillary Service ในระบบไฟฟ้า หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ (รวมถึง
โรงไฟฟ้า) ในระบบไฟฟ้า นอกเหนือจาก “พลังงานไฟฟ้า” (Energy) และ “กำลังการผลิตไฟฟ้า” 
(Power) ในการที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง หรือสมดุลระหว่างการผลิต กับการใช้บวกค่า
ความสูญเสีย ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ารักษาระดับคุณภาพไฟฟ้าในรูปของ ความถี่ และระดับแรงดันไฟฟ้า 
โดยความถี่มักจะต้องอาศัยความสามารถ Response ของโรงไฟฟ้า ส่วนด้านแรงดันไฟฟ้ามักต้อง
อาศัยแหล่งรับจ่ายไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) ของโรงไฟฟ้า 

Ancillary Service ที่สำคัญในกติกาของประเทศไทย ได้แก่ (1) Load Following Control 
หรือ Automatic Generation Control (AGC) ซึ่งรวมถึง Loading and De-Loading (2) Frequency 
Control (3) Voltage/kVAr Control และ (4) Black Start Capability 

 

มิติของ Ancillary Service มีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ผ ู ้ผล ิตไฟฟ้าพล ังงานหมุนเว ียน ท ั ้ งร ูปแบบ Firm และ Non-Firm ม ีส ่วนให้
ความสามารถ Ancillary Service เพียงเล็กน้อย 
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2) ต่อเนื่องจากข้อ 1) ในเรื่อง Frequency Droop ในย่านความถี่อื่นๆ ตาม Operation 
Code ของ กฟผ. ที่กล่าวไว้ที่ Frequency Ride-Through นั้น แม้จะมีการระบุ แต่
ไม่ได้มีความชัดเจนว่าให้ช่วยตอบสนองต่อระบบไฟฟ้ามากน้อยอย่างไร 

3) ส่วนเงื่อนไข Voltage Control นั้น แม้ กฟภ. ให้ผู้เชื่อมต่อต้องมีระบบควบคุมแรงดัน
อย่างน้อย 2 วิธี คือ (1) Fixed Displacement Factor cos Ɵ และ (2) A Variable 
Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) และ กฟผ. จะกำหนดว่าให้ 
SPP ต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแก่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า อย่าง
น ้อย 4 โหมด คือ (1) Remote High Side Voltage Control (2) Remote High 
Side MVar Control (3) Local High Side Voltage Control และ (4) Local High 
Side MVar Control แล้ว แต่ไม่พบว่ามีเงื่อนไข Voltage Droop กำหนดไว้ในที่ใดๆ 
เพ่ือใช้ในภาคปฏิบัติ 

4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท SPP กำหนดให้ SPP ต้องนำส่งค่า Frequency Relay 
Setting และ  Voltage Relay Setting เพ ื ่อการตรวจสอบ Configurations ของ 
Frequency Ride-Through และ Voltage Ride-Through เท่านั้นเอง 

5) คุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นเพียงการช่วยเหลือระบบเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น 
และจะช่วยเมื่อความถี่ระบบไฟฟ้าเบี่ยงเบนออกไปเกิน 51.00 Hz เท่านั้น 

6) เมื่อ Grid Code ต่างๆ รองรับรูปแบบ Firm และ Non-Firm ไว้สุดโต่ง 2 รูปแบบ 
ผู ้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาแบบ Firm ได้ย่อมมีแต่กลุ ่มที ่สามารถ
จัดเตรียม Fuel Stock ใช้งานได้นานเท่านั้น ส่วนที่เหลือสามารถเข้าระบบได้เฉพาะ
แบบ Non-Firm 

7) เทคโนโลยีการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecasting) ใน
ประเทศไทยนั้น หากจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเพียงเพ่ือการคาดการณ์รายได้
จากการขายไฟฟ้าเท่านั้น แต่ไม่ได้มีประโยชน์แก่การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้า
เพ่ือขายไฟฟ้า (แบบ Non-Firm) ให้การไฟฟ้าแต่อย่างใด 

8) เทคโนโลยี RE Forecasting ที่จะเป็นประโยชน์ทางเทคนิค ในบริบทประเทศไทยใน
ปัจจุบัน จึงอยู่ท่ีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) หรือศูนย์ควบคุมเขตต่างๆ ทั้ง
ของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เนื่องจากจะสามารถเอาข้อมูลมาใช้ช่วยปรับวิธีการควบคุม
ระบบไฟฟ้าทั้งด้าน กำลังการผลิต (MW) และแรงดันไฟฟ้า (Volt หรือ MVar) ได ้
 

6.3.3 การวิเคราะห์จากกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 
  

 การวิเคราะห์ประเด็นจากมุมของข้อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศไทยที่เป็นอยู่ สามารถแสดง
ได้ดังนี ้

1) ข้อกำหนดอยู่บนพื้นฐานว่า “หนึ่งจุดเชื่อมต่อ หนึ่งสัญญา (หรือคือ หนึ่งธุรกรรม)” 
ทำให้หากจะมีการพัฒนาข้อกำหนดเพื่อให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปรับปรุง
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ระบบเพื่อช่วยระบบไฟฟ้าแล้ว อาจทำให้ต้องมีการใส่ทรัพยากรลง ณ จุดใดจุดหนึ่ง
มากเกินไป 

2) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มีข้อกำหนดบางอย่างแตกต่างกัน เช่น (1) กฟน. มีข้อกำหนด
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังลมและแสงอาทิตย์ให้มี Automatic Power Curtailment 
เมื่อความถี่ระบบไฟฟ้าสูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz แต่ กฟภ. ไม่มีข้อกำหนดนี้ (2) กฟภ. 
กำหนดให้ผู้เชื่อมต่อต้องมีระบบควบคุมแรงดันแบบ A Variable Reactive Power 
Depending on the Voltage Q (U) ทั้งนี้ขึ้นกับแรงดันระบบไฟฟ้า (เพื่อ Voltage 
Droop) แต่ กฟน. ไม่มีข้อกำหนดนี้ 

3) ความแตกต่างนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่า เนื่องจากสภาพระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 2 แห่งนี้ 
มีความแตกต่างกัน กฟน. มีระบบไฟฟ้าบนพ้ืนที่ๆ ไม่ห่างไกลกันนัก จึงไม่ค่อยมีปัญหา
ด้านแรงดันไฟฟ้า จึงสามารถให้ความสำคัญกับความถี่ไฟฟ้า และสมดุลกำลังการผลิต
ไฟฟ้าแทนได้ ส่วน กฟภ. มีระบบไฟฟ้าบนพ้ืนที่ๆ ห่างกัน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่การช่วยตอบสนองต่อความถี่ระบบไฟฟ้า 
(Response) อาจยิ่งซ้ำเติมความผันผวนของการไหลของกำลังไฟฟ้าในสายจำหน่าย
แต่ละเส้นของ กฟภ. ได้ 

4) สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ คือ การกำหนดกฎกติกา (Grid Code) ควรต้องพิจารณาแยกไป
ตามพื้นที่ ตามความจำเป็นของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในลักษณะเดียวกันกับที่ 
Grid Code ของ กฟน. แตกต่างจากของ กฟภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟภ. ซึ่งมีพื้นที่
ครอบคลุมกว้างขวาง ควรพิจารณาให้มีการกำหนด Grid Code แตกต่างกันออกไป
ตามความจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 

5) Grid Code ในปัจจุบัน ไม่ได้กล่าวถึงสุขภาพของระบบไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ซึ่งจริงแล้วมี
ผลต่อความสามารถในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกัน หรือส่งผล
กระทบต่อความจำเป็นในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้า (ด้วยราคาที่ต้อง
จ่าย) ที่แตกต่างกัน 

6) หาก Grid Code มีการกำหนดให้มีการดัชนีชี้วัดสุขภาพ หรือสภาพระบบไฟฟ้าแต่ละ
จุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ จุดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ชนิดผันผวนแล้ว อันนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเพื่อรับไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแต่ละจุดของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันแล้ว จะทำให้มีโอกาสใช้ประโยชน์
ระบบส่ง / ระบบจำหน่ายเพื่อรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เต็มที่ 

7) แนวคิดของระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเกี ่ยวกับการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คือ พิจารณาตามศักยภาพระบบไฟฟ้าเท่าที่มีอยู่เป็นหลัก หรือกล่าวอีก
อย่างจากมุมการพัฒนาระบบส่ง / ระบบจำหน่ายเพื่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
ได้ว่า เป็นแบบ Passive ไม่ใช่แบบ Active 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

79 
 

 

8) กลไกการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ปัจจุบันนี้เป็นแบบ BOO 
กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ผู้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้ายังคงถือครอง
ทรัพย์สินต่อไปโดยไม่ต้องโอนให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐใดๆ นั้น มีข้อพิจารณา ดังนี้ 

8.1) เนื่องจากแหล่งพลังงานเพ่ือการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทที่ต้องใช้
เชื้อเพลิง เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือ ขยะ เป็นต้น มักมีลักษณะเฉพาะ และ
ถือครองโดยภาคเอกชน หากมีเงื ่อนไขการโอนทรัพย์สินให้รัฐเมื่อครบอายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (BOT) อาจทำให้เกิดปัญหาในภาคปฏิบัติ 

8.2) หลายกรณี เครื่องจักร / โรงไฟฟ้ายังสามารถใช้งานผลิตไฟฟ้าต่อไป แม้ครบ
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ภาครัฐจึงควรพิจารณาหลักการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าที่หมดอายุแล้วอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องชัดเจน 

 
6.4 การพิจารณาแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต

ไฟฟ้า และการดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
 

การศึกษาทำความเข้าใจกติกาการควบคุมสั่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ทำให้ทราบว่า การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมีลักษณะสุดโต่ง 2 แบบ 
คือ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ Non-Firm ซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนสูงสุด แต่สร้างภาระในการรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าแก่ที่ศูนย์ควบคุมพลังไฟฟ้าแห่งชาติ  
(NCC) เมื่อมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพ่ิมภาระระบบยิ่งขึ้น พร้อมกับทำให้ต้อง
ลดจำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ที่มีความสามารถช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Response) ในระบบไฟฟ้าลง และนั่นทำให้ NCC ยิ ่งมีทรัพยากรที่ใช้เพื่อระบบควบคุมไฟฟ้ามี
น้อยลง และ (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ Firm โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เป็น
ข้อกำหนดแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวนแล้ว จะทำให้เกิดต้นทุนต่อผู้ผลิตไฟฟ้าสูง
มาก เช่น การใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS) นอกจากนี้ จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้แต่ไม่สามารถส่งเข้าระบบไฟฟ้าได้  และเช่นกันการมีปริมาณไฟฟ้า
ประเภทนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ NCC มีทรัพยากรเพ่ือการควบคุมระบบไฟฟ้า (Response) น้อยลงไม่ต่างกับ
แบบ Non-Firm แต่อย่างใดด้วย ต้นทุนในการพยายามปรับปรุง VRE ให้มาเป็น Firm ดังกล่าวหาก
นำมาติดตั้งในระบบไฟฟ้าแทนแล้ว จะมีโอกาสทำให้ภาพรวมของระบบไฟฟ้ามีความประหยัดยิ่งกว่าได้ 

 

ส่วนการกำหนดข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎกติกาเพื่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน นอกเหนือไปจากข้อกำหนดเดิมในปัจจุบันนี้  ซึ ่งคือ แบบ Non-Firm และ Firm นั้น 
สามารถอาศัยแนวคิดอื่นๆ สังเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ แต่โดยที่เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ยังไม่มีผลการ
พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปเป็นแบบใดที่
เหมาะสมแล้ว ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ / ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่จะ
นำเสนอ ณ ที่นี ้จึงเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นทั่วไป โดยยังไม่ได้เป็นข้อเสนอเฉพาะเจาะจงที่สะท้อนว่า
มีความคุ้มค่าต่อระบบโดยรวมแต่อย่างใด ดังนี้ 
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6.4.1 Smoother Variable Renewable Energy 
 

 เนื่องจากปริมาณความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณกำลังการผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้อง
สามารถเรียกใช้งานได้ภายใน 15 นาที (15-minute Reserve) ดังนั้นหากหน่วยงานกำกับดูแลมีการ
กำหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 นาที แล้ว จะทำ
ให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น โดยการกำหนดค่าขีดจำกัด
ความผันผวนดังกล่าวเป็นข้อกำหนดรายจุดเชื่อมต่อ (Individual Restriction) ส่วนความผันผวน
โดยรวมของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่ได้มีมากเท่ากับค่าขีดจำกัดดังกล่าวรวมกัน  (ตาม
แนวคิดท่ีว่า Variation of the Aggregate ย่อมน้อยกว่าผลรวมของ Variation of the Individual) 
 

 การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้ สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น กับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลง ตามความเหมาะสม 
2) ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอ่ืนๆ 

  

 เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อให้เกิด Smoother Variable Renewable Energy เช่น 
Energy Storage System (ESS) Virtual Inertia และ  Curtailment เป ็ นต ้ น  นอกจากนี้  การ
กำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนดังกล่าวข้างต้นนี้นับว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์โดยยึดเป้าหมาย  
(ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า) เป็นสำคัญ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าในการกำหนดขนาด
ของ Energy Storage System เอง โดยที่การไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องไปทำข้อกำหนดเรื่อง ขนาด หรือ
ปริมาณของ Energy Storage System แต่อย่างใด 

 
6.4.2 More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy 
 เพื่อลดภาระแก่ NCC ผู้ควบคุมดูแลสมดุลระบบไฟฟ้า และโดยที่ปัจจุบันต้นทุนเพื่อการส่ง
ข้อมูลมีราคาต่ำลงมามาก การให้มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องรับประกันปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของตนเอง (Self-
Scheduled) ให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ย่อมทำให้ภาระการดูแลสมดุลในระบบไฟฟ้า
ลดลงได้ เช่น ลดปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) ลงได้ กลไกนี้จะ
ทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นที่คาดการณ์ได้แม่นยำขึ้น (More Predictable) 

 เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความแม่นยำ หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องกำหนดให้มีสภาพบังคับแก่
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น เมื่อผลิตไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากแผนเกินกว่าค่า Tolerant หนึ่งๆ 
จะต้องมีบทปรับ หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของ Imbalance Power เป็นต้น ซึ่งกลไกที่เสนอนี้มีลักษณะ
เดียวกันกับกลไก Balance Responsible Parties (BRP) ในยุโรป ที่กำหนดให้ผู้ใช้ระบบไฟฟ้าต้อง
แจ้ง Schedule แก่ Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้
มากที่สุด 

 เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อรองรับ More Predictable/Self-Scheduled Variable 
Renewable Energy นี้ เช่น Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำ 
Smoother Variable Renewable Energy เป็นต้น นอกจากนี ้จะสังเกตได้ว่ากลไกที ่เสนอนี ้จะ
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ผลักดันให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าทำ RE Forecasting ด้วยตนเอง ไม่ใช่การไฟฟ้า หรือ NCC เป็นผู ้ทำ RE 
Forecasting เหมาะสมกับเหตุผลที่ว่าการทำ RE Forecasting ให้แม่นยำได้ ควรจะมีลักษณะ Site 
Specific คือ ขึ้นกับรายละเอียดลักษณะของแต่ละพื้นที่  มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลรวมศูนย์เพื่อทำการ
พยากรณ์ และเช่นกันกับในกรณีของการกำหนด Smoother Variable Energy โดยใช้ Energy 
Storage System การเปิดให้มี Self-Scheduled จะทำให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าประเมินความคุ้มค่าในการ
กำหนดขนาดของ Energy Storage System เอง 
 
6.4.3 Curtailable Variable Renewable Energy 
  

 ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อกำหนด Curtailment การผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz โดย VSPP ประเภทลมและแสงอาทิตย์ 
หรือ SPP ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter ต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของกำลัง
การผลิตไฟฟ้าขณะนั้น ซึ่งนับเป็น Automatic Power Curtailment รูปแบบหนึ่งในลักษณะของ 
Over-Frequency Droop ข้อเสนอเพิ่มเติม ณ ที่นี้ คือ หน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาให้การ
ไฟฟ้าสามารถส่งคำสั่งผ่าน SCADA เพื่อทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ข้อพิจารณา หรือบทวิเคราะห์ใน
เรื่อง Curtailable Variable Renewable Energy นี้ มีดังนี ้
 

1) กลไกนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ Generation Shedding ที่ กฟผ. จัดทำเป็น Special 
Protection Scheme ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งที่ตั้งอยู่ในที่ๆ มีข้อจำกัด
ระบบส่งไฟฟ้า เช่น ตั้งอยู่บนสายส่งที่ยาวออกไปแล้วทำให้มีเสถียรภาพการส่งไฟฟ้า
ต่ำลง 

2) กลไก Curtailable Variable Renewable Energy นี้ พึงพิจารณาว่า ควรกำหนดให้
การไฟฟ้า (ผู้ซื ้อไฟฟ้า) จะต้องจ่ายชดเชยคืน (Compensation Payment) ในส่วน
ไฟฟ้าที ่ถ ูกลดทอนหรือไม่ เนื ่องจากเกิดการสูญเสียโอกาสรายได้ค่าไฟฟ้า แต่ 
Curtailment ล้วนเกิดจากความจำเป็นของระบบไฟฟ้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากจะ
กำหนดให ้ม ีการจ ่ายค ่าชดเชยพล ังงานไฟฟ้าพล ังงานหมุนเว ียนท ี ่ถ ูกส ั ่ งลด 
(Compensation Payment for Curtailed Renewable Energy)  แ ล ้ ว  จ ะต ้ อ ง
พิจารณาว่าจะคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจากสมมติฐานใด เช่น ค่ากำลังการ
ผลิตล่าสุด หรือค่าอ้างอิงทางธรรมชาติเช่น ความเข้มแสง ความเร็วลม เป็นต้น 
นอกจากนี้ อาจกำหนดปริมาณ Allowable RE Curtailment เพ่ือเป็นสิทธิให้การไฟฟ้า
สามารถลดทอนได้ในแต่ละปี และ/หรือ กำหนดว่าหากการไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเกินกว่า “ค่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพึงผลิตได้ทั้งปี” (Expected 
Renewable Energy generated in a year) แล้ว สามารถทำ Curtailment ได้โดยไม่
ต้องจ่าย Compensation Payment เป็นต้น ในทางกลับกัน หากสั ่ง Curtailment 
แล้วผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ตอบสนองตาม ควรมีการกำหนดบทปรับไว้ 

3) กลไก Curtailment อาจนับได้ว่าเป็นกลไกที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นแบบ 
Dispatchable ได้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นด้านลดการผลิตไฟฟ้าลงด้านเดียวก็ตาม 
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4) กลไก Curtailment นี้ ยังช่วยลดระดับดีกรีของความอนุรักษ์นิยม (Conservativeness) 
ในการศึกษาการไหลไฟฟ้า (Power Flow Analysis) ของการไฟฟ้าได้ด้วย เพราะ 
ขีดจำกัดระบบไฟฟ้าสำหรับกรณี Power Flow สูงสุดอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อปี
เท่านั้น กลไกนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถยกระดับการพิจารณาอนุญาต (Permit) การ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมข้ึน 
 

6.4.4 การกำหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ VRE 
  

 เนื่องจากระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า มีความเข้มแข็งทางระบบไฟฟ้าไม่
เท่ากัน จึงทำให้มีความสามารถในการรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน  
(Variable Renewable Energy) ได้ไม่เท่ากัน หรือทำให้ต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ
การเชื่อมต่อนั้นๆ ต่างกัน แต่โดยที่ Grid Code ในปัจจุบันจะมีข้อกำหนดเป็นแบบแผนเดียวกันหมด
ทั้งการไฟฟ้าของตนเอง ทำให้ข้อกำหนดบางข้อที่อาจมีไว้ป้องกันปัญหาเฉพาะพื้นที่ไปจำกัดการ
เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในบริเวณที่ระบบไฟฟ้ามีความเข้มแข็ง  (ภาพตัวอย่างที่
อธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดคือ การที่ Grid Code ของ กฟน. และ กฟภ. มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 
กฟน. มุ่งเน้นเรื่องกำลังการผลิต แต ่กฟภ. มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า) 

 ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขนี้ คือ หน่วยงานกำกับดูแลควรกำหนดให้การไฟฟ้าคำนวณ และแสดง
ค่าดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่  หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาใน
เบื้องต้น ดังนี้ 

1) ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (V/kW) 
2) ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ (V/sec) 

 ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ผันผวนสูงสุดที่ติดตั้งได้ (MW/sec) 
ณ สถานีนั้นๆ ได้ และหากมีข้อมูลว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งๆ จะมีความ
ผันผวนของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่าใดแล้ว จะสามารถคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สามารถให้เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้นๆ ได้เท่าใดได้ แนวคิดนี้นับได้ว่าเป็นแนวคิดใน
ลักษณะเดียวกันกับ Grid Capacity แต่พิจารณาในบริบท “พลวัต” (Dynamic) ยิ่งขึ้น 
 
6.4.5 System Response with PPA Cluster 
  

 การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้า จากผู้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน (Variable 
Renewable Energy: VRE) ซึ่งเป็นรูปแบบ Non-Firm ให้สามารถช่วยระบบได้ เช่น มาเป็นแบบ  (1) 
Smoother VRE (2) More Predictable หรือ (3) Curtailable Variable Renewable Energy ตาม
ข้อ 3.4.1 3.4.2 และ 3.4.3 ตามลำดับแล้ว จะพิจารณาขอบเขตของโรงไฟฟ้าแบบเอกเทศ (หรือคือ 1 
จุดเชื่อมต่อ 1 สัญญาฯ) ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้ต้องมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป แต่
หากหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟ้าหลายๆ สัญญา เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อ
ดำเนินการเดียวกันแล้ว จะพบว่า สามารถประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าวได้  จะ
สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อมารองรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เป็น 
More Global Optima) 
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 แนวคิดเช ่นนี้  ม ีล ักษณะเด ียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในย ุโรปที่
กำหนดให้กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดสรรทรัพยากรมาเสนอซื้อขาย
ไฟฟ้าใน Energy Market รักษาความสมดุลปริมาณไฟฟ้าเข้าออกระบบ ตามกลไก Balance 
Responsible Parties (BRP) ในย ุโรป ท ี ่กำหนดให ้ผ ู ้ ใช ้ระบบไฟฟ้าต ้องแจ ้ง  Schedule แก่  
Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้มากที่สุด ช่วยเหลือ
ระบบไฟฟ้า สามารถลดภาระการดูแลจัดการสมดุลของการไฟฟ้า หรือ NCC ได ้

 อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มของหลายสัญญาให้อยู่ใน Cluster เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของระบบตามที่เสนอนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและการไฟฟ้าควรต้องมี
ข้อกำหนดเพื่อระบุถึงพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายๆ แห่งนั้นจะสามารถรวมกลุ่มเป็น 
Cluster เดียวกันได้ เช่น Feeder เดียวกัน หรือเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าอันเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจาก
หากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างไกลกันออกไปมากเกินไปย่อมไม่สามารถช่วยตอบสนองต่อระบบใน
ทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม 
 

7. การศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะเสนอรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งที ่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ 

2) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

3) การสร้างแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

4) การนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

7.1 การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้  สามารถ
แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ  

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ผลิตและระบบส่ง  
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2) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่าย 
 

7.1.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต
และระบบส่ง 

 

สำหรับการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง  
คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ได้แก่ 

1) บทความ IEA, Thailand Renewable Grid Integration Assessment, 2018 
2) บทความ IRENA, Planning for The Renewable Future Long-term Modelling 

and Tools to Expand Variable Renewable Power in Emerging Economies, 
2017 

จากการศึกษาทบทวนบทความต่างประเทศพบว่ารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งนั้น
โดยมากจะเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกำลังการ
ผลิตสำรองที่ระบบสามารถจัดหาได้เพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่ข้อจำกัด
เรื่องแรงดันไฟฟ้ามักจะถูกละเลยไปเนื่องจากมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระบบผลิตและระบบส่งเมื่อ
เทียบกับคุณลักษณะอื่นๆ อีกทั้งสิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้า และ ข้อจำกัดทางด้านสัญญาที่ทำให้ระบบไม่
สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากเท่าที่ความสามารถทางเทคนิคจะทำได้ 
 
7.1.2 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่าย 

 

 สำหรับการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย  คณะ
ผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ได้แก่ 

1) บทคว าม  State-of-the-Art of Hosting Capacity in Modern Power Systems 
with Distributed Generation, 2019 

2) บทคว าม  Alternatives to the 15%  Rule: Modeling and Hosting Capacity 
Analysis of 16 Feeders, 2015 

3) บทความ Statistical Analysis of Feeder and Locational PV Hosting Capacity 
for 216 Feeders, 2016 

4) บ ท ค ว า ม  Steady-State Analysis of Maximum Photovoltaic Penetration 
Levels on Typical Distribution Feeders, 2013 
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5) บทความ Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic Systems 
in Germany, 2013 

6) บทความ Hosting Capacity of Italian LV Distribution Networks, 2011 
7) บทความ High Penetration of PV in Local Distribution Grids, 2014 

จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของประเทศอิตาลี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี จะพบว่า รูปแบบการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  จะ
อ้างอิงตามรูปแบบการคำนวณค่า Hosting Capacity ที่ไม่คำนึงถึงตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ในการทดสอบสำหรับการศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จะนำเสนอ
ผลการประเมินและวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบ หรืออุปสรรคหลักที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ นอกจากนี ้จะแสดงผลการคำนวณ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
หนึ่งๆ เพื่อทำให้เห็นถึงผลของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่าจะสามารถเชื่อมต่อ
ได้มากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานใด เพื่อทำให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้เตรียมความ
พร้อมในการที่ประเทศไทย ในอนาคต จะทำการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมากยิ่งข้ึน 
 
7.2 การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ ในหัวข้อ 7.2 นี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 

1) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง  

2) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

7.2.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

ในหัวข้อที่ 7.2.1 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเมื่อพิจารณาในแง่มุมของ
ระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย โดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ 
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1) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

2) วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

3) รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

 
7.2.1.1 ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่เกี ่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ความพร้อมในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้า นั่นคือกำลังการผลิตสำรองที่ระบบสามารถจัดหาได้เพ่ือรองรับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน และ ความยืดหยุ่นของระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึง ข้อจำกัดในการรักษา
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเนื่องจากสัญญาการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง เป็นต้น  

สำหรับปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการรองรับพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง ได้แก่ 
ข้อจำกัดของสายส่ง การวางแผนขยายสายส่งที่เหมาะสม และตำแหน่งการติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น นอกจากนั้นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ
พลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นกัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยฯ 
เสนอว่าควรมีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง ทั้งทางด้านเทคนิค และ ทางด้านต้นทุน 

สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต ทางด้านเทคนิคนั้น บทความ 
NREL, An Introduction to Grid Services: Concepts, Technical Requirements, and 
Provision from Wind, 2019 [10] มีการกล่าวถึงการจำแนกประเภทของบริการรักษาความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า (Operating Reserve) แสดงดังรูปที่ 78 

 

รูปที่ 78 การจำแนกประเภทของบริการรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า (Operating Reserve)  
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คณะผู้วิจัยฯ มีความเห็นว่า Operating Reserve ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามามีส่วนร่วม
ของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าได้แก่  Frequency Responsive Reserves Regulation 
Reserves และ Ramping Reserves ส่วน Contingency Reserves ประเภท Spinning Reserves
เป็นกำลังการผลิตที่ควรสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ซึ่งมีการคำนวณ
ได้เป็นค่าคงที่จากวิธีการ N-1 ดังนั้นจึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานหมุนเวียนในระบบ
น้อยกว่าบริการอื่น อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีจำแนกอย่างชัดเจนว่าระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดหา Operating Reserves แต่ละประเภทมากเท่าไร และ ยัง
ไม่ได้จำแนกว่ามีการใช้ Operating Reserves แต่ละประเภท ไปกับการบริหารจัดการความผัน
ผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าไร และ ใช้ไปกับการบริหารจัดการความผันผวนของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่าไร ทำให้ไม่สามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตได้  

ส่วนปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งทางด้านการเงิน  
จากกากการศึกษาบทความต่างประเทศพบว่าต้นทุนส่วนเพ่ิมในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้า (Integration Costs) ในระบบผลิตและระบบส่งนั้น
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Profile Costs Balancing Costs และ Grid Costs ซึ่งต้นทุน
ส่วนนี้จะกลายเป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าในที่สุด แสดงการจำแนก Integration Costs ได้ดังรูป
ที่ 79 อย่างไรก็ตามจากรูปจะเห็นว่า Profile cost ที่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบผลิตนั้นจะ
เป็นต้นทุนส่วนที่มีนัยสำคัญที่สุด 

 

รูปที่ 79 การจำแนก Integration Costs 
 

7.2.1.2 วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
และระบบส่ง ประกอบด้วยการพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิคที่จะพิจารณากำลังผลิต
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ติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่ระบบผลิตและระบบส่งสามารถรองรับได้  และ ด้านการเงินที่
จะพิจารณาถึงผลกระทบของการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่จะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของระบบผลิต โดยทำการวิเคระห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ งของ
พลังงานหมุนเวียนที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับได้ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ทางด้าน
ระบบส่งต่อไป เนื่องจากการวิเคราะห์ทั้งระบบผลิตและระบบส่งพร้อมกันนั้นเป็นวิธีการที่
กระทำได้ยาก และ หลังจากการหารือกับ กฟผ. แล้วพบว่าโดยทั่วไปการวิเคราะห์ระบบส่ง
จำเป็นต้องทราบเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
ตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณก่อน จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ หลังจากท่ีดำเนินการวิเคราะห์ จะ
ทราบกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมทั้งในระบบผลิต
และระบบส่ง ซึ่งจะทำให้สามารถทราบได้ว่าในการปรับปรุงข้อกำหนดในการเชื่อมต่อ หรือ 
ลงทุนโครงสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน ควรจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาและปรัง
ปรุงระบบใดในแง่ใดบ้าง 

วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตทางด้านเทคนิค คณะผู้วิจัยฯ เสนอให้วิเคราะห์ปริมาณ
กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่
มากที่สุดที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ เพื่อรองรับความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน สำหรับวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตทางด้านการเงิน คณะผู้วิจัย ฯ เสนอการ
วิเคราะห์ผลการ Unit Commitment เพ่ือคำนวณต้นทุนในการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าใน
กรณีท่ีมีปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าต่างกัน เช่น มีกับไม่มีระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า และ มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 3 เท่าจากปัจจุบัน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนส่วนเพ่ิม
จากการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี 

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที ่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่งนั้นคณะผู้วิจัยฯ จะทำการศึกษาโดยใช้โปรแกรม DIgSILENT 
โดยทดลองติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จากนั้นทำการ
คำนวณ Load flow และพิจารณาว่าระบบส่งไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการรองรับปริมาณ
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวได้หรือไม่ โดยพิจารณาทั้งในแง่ของปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สายส่ง
สามารถรองรับได้/วงจร และ ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์
ระบบส่งไฟฟ้าโดยภาพรวมของประเทศ และต้องการพิจารณาข้อจำกัดของระบบที ่มี
นัยสำคัญ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นพิจารณาเฉพาะสายส่งข้ามพ้ืนที่ (Tie line) 

 
7.2.1.3 รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

ในประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งในด้านเทคนิคนั้น ผลการวิเคราะห์จะทำให้
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ทราบถึงกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในหน่วย MW ซึ่งคือปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบผลิตและระบบส่งสามารถ
รองรับได ้ส่วนผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนั้นเป็นผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้า
มามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่ส่งผลถึงต้นทุนในการผลิต  อันจะเป็น
ภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ผลการศึกษาจะมีประโยชน์ในการใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในภาคนโยบาย เนื่องจากในการวางแผนระบบไฟฟ้า
และการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มากเกินไปด้วย 

ในส่วนของระบบส่ง รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั ้งที่ เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนคือการประเมิน
ความสามารถของระบบส่งในการรองรับกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยพิจารณา
ภาพรวมของระบบนั่นคือพิจารณาสายส่งข้ามพื้นที่  (Tie Line) เป็นหลัก และจะมีการแสดง
ความสามารถในการรองรับกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งได้มีการพิจารณาทั้งข้อจำกัดทางด้านปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ /วงจร 
และ ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพ 

 
7.2.2 การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

ในหัวข้อที่ 7.2.2 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย โดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

2) หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในระบบจำหน่าย 

3) วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

4) รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

7.2.2.1 ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ในการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการ
แบ่งประเภทของปัจจัยในด้านต่างๆ ออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า (2) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโหลด และ (3) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับระบบผลิตไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที ่80 
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รูปที่ 80 ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
 

ปัจจัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า โหลด และระบบ
ผลิตไฟฟ้า ตามลำดับ คณะผู้วิจัยฯ จะนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน รวมถึงจะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

 
7.2.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมิน

และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ในการทดสอบสำหรับการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อการศึกษาผลของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ คือ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดย
มีความแม่นยำของการสร้างแบบจำลองระบบไฟฟ้า คิดเป็น 70% ถึง 80% 

2) ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1) ระบบไฟฟ ้าจร ิงท ี ่ ได ้ร ับมาจากการไฟฟ ้าท ั ้ ง  3 แห ่ง  เร ียกว่า 

EGAT/MEA/PEA System 
2.2) ระบบไฟฟ้าดัดแปลงที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการจำลองระบบไฟฟ้าขึ้นเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทั่วไปของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 
3 แห่ง เรียกว่า EGAT/MEA/PEA Typical System 
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3) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยฯ จะทำการทดสอบด้วยการแบ่งรูปแบบของ
ตำแหน่งติดตั้งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
3.1) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณปลายสาย 
3.2) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณกลางสาย 
3.3) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณต้นสาย 
3.4) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 
3.5) รูปแบบการติดตั้งแบบสุ่ม (ทั้งกระจุกตัว และกระจายตัว) 

4) ปริมาณโหลดที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ปริมาณโหลดสูงสุด และปริมาณโหลดต่ำสุด ซึ่งได้
จากการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (อ้างอิงโหลดปี 
2019) 

5) ตำแหน่งติดตั ้งโหลดในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั ้ง 3 แห่ง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตำแหน่งติดตั้งโหลดจริงที่ปรากฏในระบบไฟฟ้า 
EGAT/MEA/PEA System และตำแหน่งติดตั้งโหลดจำลองในระบบไฟฟ้า 
EGAT/MEA/PEA Typical System ที ่คณะผู ้ว ิจ ัยฯ ได้กำหนดไว้สำหรับ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยจะพิจารณาตามรูปแบบการติดตั้งทั้งแบบ
กระจุกตัว และกระจายตัว 

 

7.2.2.3 วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
การนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะผู ้ว ิจ ัยจะเริ ่มจากการประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เป็นไปตามค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อประเมินและวิเคราะห์ค่าขีดจำกัดดังกล่าวว่าการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 
แห่ง หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าผลการประเมินและวิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนก่อผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม คณะผู้วิจัยฯ จะทำการคำนวณ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่า
ขีดจำกัดเดิมที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ อย่างไรก็ตาม 
การคำนวณหาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดฯ จะถูกประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบภายใต้
กรณีท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ณ ช่วงบริเวณท่ีมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าที่รุนแรงที่สุด เพื่อจะได้ยืนยันผลที่เกิดขึ้นว่ามีความ
ปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 
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3 แห่งได้ ซึ่งจากผลการคำนวณนี้ คณะผู้วิจัยฯ คาดหวังว่า การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จะสามารถ
นำไปใช้ประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่กำหนดไว้ในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อฯ สำหรับกำหนดค่าขีดจำกัดใหม่ในอนาคตได้ 

 
7.2.2.4 รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
ในการแสดงผลการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการ
แสดงด้วยการเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณารูปแบบ
การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยจะแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา หรือจุดที่บ่งบอกถึงปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่การ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้กำหนดไว้ ซึ ่งการแสดงผลดังกล่าว จะสามารถแสดงออกมาให้อยู่ใน
รูปแบบของกราฟ หรือแผนภูมิแท่ง เพื่อแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่าง
ชัดเจน ดังแสดงตัวอย่างการแสดงผลในรูปที่ 81 และรูปที ่82 ตามลำดับ 

 

รูปที่ 81 ตัวอย่างการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
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รูปที่ 82 ตัวอย่างการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแผนภูมิแท่ง 

 

7.3 การสร้างแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 
 

ในงานวิจ ัยนี ้คณะผู ้ว ิจ ัยฯ ได้ใช ้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เพื ่อศึกษา
ผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที ่เกิดขึ ้นกับระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า  ซึ ่งคณะผู ้วิจัยฯ ได้
ทำการศึกษาแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย และด้านความสามารถในการรองรับ
กระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนด้านระบบผลิตนั้นเป็นการคำนวณที่
ไม่เก่ียวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้ใช้โปรแกรมอ่ืนในการคำนวณ เช่น โปรแกรมสำหรับ Unit 
commitment ซึ่งเป็นซอฟแวร์ของ กฟผ. และ ซอฟแวร์ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้พัฒนาขึ้น (จากโปรแกรม 
Excel) 

 
7.3.1 แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง 
 

สำหรับระบบส่งนั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นไปที่สายส่งสำหรับข้ามพื้นที่ (Tie Line) ในการประเมินข้อจำกัด
ของระบบส่งไฟฟ้าในการรองรับพลังงานหมุนเวียนนั้นจะพิจารณาโดยการทดสอบเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับระบบส่งไฟฟ้า โดยการทดสอบเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
กับระบบส่งไฟฟ้านั้น จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในบริเวณท่ีใกล้กับสายส่ง 
Tie Line ที่พิจารณา จากนั้นจะทำการคำนวณ Load Flow เพื่อพิจารณาปริมาณกำลังไฟฟ้า/วงจร
ของสาย Tie Line หากปริมาณกำลังไฟฟ้า/วงจรของสาย Tie Line จากผลการคำนวณ Load Flow 
นั้นมีปริมาณมากกว่าขีดจำกัดของสายส่ง Tie Line จะถือว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่
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สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้อีก นอกจากนั้นยังได้พิจารณาแนวโน้มของแรงดันไฟฟ้า
บริเวณสายส่งดังกล่าวเมื่อทำการเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยเพื่อพิจารณา
ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพของระบบส่ง การดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าระบบส่งใน
แต่ละพ้ืนที่นั้นสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ในปริมาณเท่าใด 

 
7.3.2 การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ

กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง 
 

เพื ่อการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที ่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการสร้างแบบจำลองระบบส่งจากข้อมูลที่ได้รับจาก 
กฟผ. เพ่ือใช้ในการทดสอบ จากข้อมูลที่ได้รับนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปคือ สายส่ง Tie line ในระบบ
ส่งไฟฟ้าปัจจุบันนั้นประกอบด้วยสายส่ง 500 kV จำนวณ 20 เส้น สายส่ง 230 kV จำนวณ 38 เส้น 
และสายส่ง 115 kV จำนวณ 5 เส้น รวมทั้งหมด 63 เส้น สายส่งทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อพื้นที่ทั้งหมด 7 
พื ้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ (N) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ภาคกลางตอนบน (CN) ภาคกลาง
ตะวันออก (CE) ภาคกลางตะวันตก (CW) นครหลวง (MEA) และ ภาคใต้ (S) แสดงภาพรวมของสาย
ส่ง Tie line และการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ดังรูปที่ 83 

 

รูปที่ 83 ภาพรวมของสายส่ง Tie line และการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ 

หลังจากได้สร้างแบบจำลองระบบส่งแล้ว คณะนักวิจัยฯ ได้ทำการจำลองติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามจุดเชื่อมต่อที่เกี ่ยวข้องกับสาย Tie line โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้
สำหรับแทนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั ้นจะเป็นเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท  Static 
Generator แสดงตัวอย่างการทดสอบติดตั้ง Static Generator ลงในระบบส่งดังรูปที ่84 
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รูปที่ 84 ตัวอย่างการทดสอบติดตั้ง Static Generator ลงในระบบส่ง 
 

 จากรูปที่ 84 พบว่าในหนึ่งจุดเชื่อมต่อจะทำการติดตั้ง Static Generator ในหลากหลาย
ขนาด MW ตั้งแต่มากไปจนน้อย ในการทดสอบแต่ละกรณีนั้นสามารถทำได้โดยการกำหนดค่า
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องในช่อง Out of Services การทำเครื่องหมายถูก
หน้าช่อง Out of Services นั้นหมายถึงการไม่ให้เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าเครื ่องนั ้นทำการจ่าย
กำลังไฟฟ้า  

เมื ่อทำการคำนวณ Load Flow เรียบร้อยแล้ว จึงตรวจสอบค่ากำลังไฟฟ้า/วงจรและ
แรงดันไฟฟ้าของสายส่ง Tie Line เพื ่อตรวจสอบว่าในการทดสอบกรณีนั ้นๆ สายส่ง Tie Line 
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้หรือไม่  โดยเปรียบเทียบผลการคำนวณ
กำลังไฟฟ้า/วงจรของสายส่งจากการคำนวณ Load Flow กับขีดจำกัดของสายส่ง นอกจากนั้นจะต้อง
พิจารณาว่าแนวโน้มแรงดันไฟฟ้าของสายส่งนั้นมีการสูญเสียเสถียรภาพหรือไม่ ดังรูปที ่85  

 

 

รูปที่ 85 ค่ากำลังไฟฟ้า/วงจรของสายส่ง Tie Line และแรงดันไฟฟ้าจากการคำนวณ Load 
Flow 
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7.3.3 แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
คำนวณระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดข้ึนในแต่ละตำแหน่งบัสด้วย “วิธีการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า” 
ซึ่งระดับแรงดันไฟฟ้า ณ ตำแหน่งบัสใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้จะเปลี่ยนแปลงไป ก็ต่อเมื่อ 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเปลี่ยนแปลง (ในกรณีวิเคราะห์นี้ 
คณะผู้วิจัยฯ กำหนดให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละตำแหน่งบัสในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีปริมาณคงที่ เท่ากับ 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในปริมาณดังกล่าว จะสามารถแสดงได้ดังรูปที ่86 

 

รูปที่ 86 แรงดันไฟฟ้าที่บัสใดๆ กับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

จากรูปที่ 86 ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ  แนวโน้ม
ของระดับแรงดันไฟฟ้า จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ ตามระยะที่ออกห่างจากตำแหน่งบัสฝั่งปฐมภูมิของหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งใดๆ เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
พิจารณาที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 3 ค่า ได้แก่ 10 30 และ 50 kW) จะพบว่า แนวโน้มของ
ระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
แรงดันไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากเกินไป เช่น 50 kW ดังที่แสดงในรูปที่ 
86 จะเห็นว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ตำแหน่งบัสที่  7 เป็นต้นไปจนถึงตำแหน่งบัสปลายสาย
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะมีค่ามากกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้กำหนด
ไว้ กล่าวคือ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง 50 kW จะ

ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ าสุด เท่ากับ 0. 275 p.u.

ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด เท่ากับ 1.0250 p.u.
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ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต าแหนง่บัสใดๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า

No PV 10-kW PV 30-kW PV 50-kW PV
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ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จึงส่งผลทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ดังกล่าวนี้ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่สมควรที่จะนำมาเป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนภายใต้เงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาคือระดับแรงดันไฟฟ้าที่ทุกตำแหน่งบัสจะต้องอยู่
ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุด ตามท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย กำหนด 

ปริมาณกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป ไม่ได้ส่งผลทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจนมีค่าไม่อยู่ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังจะทำให้ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายป้อน และ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น เกิดการสูญเสียใน
รูปของความร้อนเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณกำลังไฟฟ้า
สูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  คณะ
ผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการจำลองผลการศึกษาวิเคราะห์โดยเริ่มต้นกำหนดช่วงของปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ตั้งแต่ 0 ถึง 50 kW และทำการคำนวณปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในสายป้อนและหม้อ
แปลงไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 87 

 

รูปที่ 87 ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น กับ ปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

จากรูปที่ 87 ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
หลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มีค่าไม่เกิน  11 
kW (โดยประมาณ) แนวโน้มจะมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี ้การลดลงของ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที ่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สามารถทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าลดลงได้ต่ำที่สุด  มีค่าเท่ากับ 
0.1754 kW โดยคิดเป็น 43.13% ของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อน
ทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.4067 kW ดังนั้น ถ้าหากพิจารณา
ในมุมมองของการช่วยลดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะถือได้ว่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีผลประโยชน์ต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อด้วย

ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
ก่อนท าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย์ 

เท่ากับ 0.4067 kW ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูญเสียต่ าสุด
ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เท่ากับ 0.1754 kW
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ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากกว่า 11 kW ได ้โดยที่แนวโน้มของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้ายังคงมีค่าลดลง ซึ่งจะสามารถติดตั้งได้ไม่เกิน 23 kW (โดยประมาณ) (23 kW 
เป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณโดยรวมของค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู ้ใช้ไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีค่าเท่ากับ 22.5 kW) เนื่องด้วยถ้าหากทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากกว่า 23 kW จะทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได ้

 
7.3.4 การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ

กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู ้ว ิจ ัยฯ จะนำเสนอวิธ ีการใช้งานเบื ้องต้นของโปรแกรม DIgSILENT 
PowerFactory สำหรับใช้วิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในด้านต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้านี้สามารถทำได้ด้วยการคำนวณปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ที่สามารถบ่งชี ้ผลกระทบจากการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

 

ฟังก์ชันการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกพิจารณา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้คณะผู้วิจัยฯ ได้ทราบค่าของปริมาณทางไฟฟ้า ได้แก่ 1) ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริง 2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 3) ขนาดของระดับแรงดันไฟฟ้า และ 4) มุมของระดับ
แรงดันไฟฟ้า ทั้ง 4 ปริมาณข้างต้น โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สามารถวิเคราะห์และทำ
การคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำงานของฟังก์ชันหรือกล่องเครื ่องมือที ่เร ียกว่า  
“Calculate Load Flow” ดังแสดงในรูปที ่88 

 

รูปที่ 88 กล่องเครื่องมือ “Calculate Load Flow” บนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

หลังจากที่ได้กดปุ่มเครื่องมือนี้แล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการทำงานของการ
วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ซึ ่งในหน้าการตั ้งค่านี้  จะประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ในช่อง 
“Calculation Method” ทั้งหมด 3 ตัวเลือก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 
เฟสสมดุล (ลำดับบวก) 2) การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสไม่สมดุล (เฟส ABC) และ 
3) การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรง (เชิงเส้น) คณะผู้วิจัยฯ จะแสดงและ
อธิบายการใช้งานตามตัวเลือกที่ 1 ของช่อง “Calculation Method” สำหรับวิเคราะห์การไหลของ
กำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสสมดุล ซึ่งหลังจากที่ได้เลือกตัวเลือกที่  1 นี้แล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เป็น
ลำดับถัดไป ดังแสดงในรูปที่ 89 
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รูปที่ 89 หน้าการตั้งค่าการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าบน 
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

หลังจากที่ได้เลือกตัวเลือกที่ 1 คือ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสสมดุล 
(ลำดับบวก) แล้ว โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าและแสดงผลบนกล่องผลลัพธ์  
(Result Box) ในแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่ต ิดตั ้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ดังแสดงตัวอย่างระดับ
แรงดันไฟฟ้าในกล่องผลลัพธ์ของตำแหน่งบัส 800 และ ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟในกล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายที่เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งบัส 800 กับ 802 ดังแสดงในรูปที่ 90 

 

รูปที่ 90 การแสดงผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่กล่องผลลัพธ์ในแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า 

จากรูปที่ 90 ได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในกล่อง
ผลลัพธ์ของบัสและสายจำหน่าย ซึ่งจะเห็นว่า ที่กล่องผลลัพธ์ของตำแหน่งบัส 800 ได้แสดงขนาดของ
ระดับแรงดันไฟฟ้าทั้งหน่วย kV และ per unit (p.u.) และ มุมของระดับแรงดันไฟฟ้าในหน่วยองศา 
(Degree) โดยระดับแรงดันไฟฟ้าฐาน (Based Voltage) ที่โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ใช้
อ้างอิง จะใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ (Nominal Voltage) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งในที่นี ้คือ 
ระดับแรงดันไฟฟ้า 24.9 kV นอกจากนี้ ที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายที่เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่ง
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บัส 800 กับ 802 ได้แสดงปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ไหลในสายจำหน่ายใน
หน่วย kW และ kVAr ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ถ้าหากมีความประสงค์ที่จะแสดงผลลัพธ์ของปริมาณทางไฟฟ้าตัวอื่นๆ  เช่น ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที ่เกิดขึ ้นในสายจำหน่าย เป็นต้น โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะ
สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายและเลือก “Edit Format for Edge 
Elements” ดังแสดงในรูปที่ 91 

 

รูปที่ 91 วิธีการเปลี่ยนตัวแปรที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

หลังจากเลือก “Edit Format for Edge Elements” โปรแกรมจะปรากฏหน้าแสดงปริมาณ
ทางไฟฟ้าทั้งหมดที่กำลังแสดงอยู่ที่กล่องผลลัพธ์ ซึ่งวิธีการในการแสดงปริมาณทางไฟฟ้าตัวอื่นๆ ที่
กล่องผลลัพธ์ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การเพิ่มปริมาณทางไฟฟ้าตัวใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ และ 2) 
การแทนที่ปริมาณทางไฟฟ้าตัวที่มีอยู่แต่เดิมด้วยปริมาณทางไฟฟ้าตัวใหม่ 

คณะผู้วิจัยฯ มีความประสงค์ที่จะให้กล่องผลลัพธ์แสดงปริมาณทางไฟฟ้า ดังนี้ 1) ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริง 2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และ 3) ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสาย
จำหน่าย ซึ่งการเพิ่มให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายจำหน่ายมาปรากฏที่กล่องผลลัพธ์ สามารถ
ทำได้โดยการคลิกขวาบนตัวแปรในช่อง “Variable” และเลือก “Insert Row(s)” ดังแสดงในรูปที่ 88 
(ข) จากนั้น โปรแกรมจะปรากฏบรรทัดว่างมาให้หนึ่งบรรทัด ให้ทำการคลิกขวาบนช่องบรรทัดว่างนั้น
และเลือก “Edit” โปรแกรมจะปรากฏหน้าปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องในสายจำหน่ายที่
ฟังก์ชัน Load Flow จะสามารถคำนวณได้ โดยปริมาณทางไฟฟ้าที่คณะผู้วิจัยฯ จะเลือกให้มาแสดงที่
กล่องผลลัพธ์คือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายจำหน่าย ดังแสดงในรูปที ่93 

หลังจากกดปุ่ม “OK” แล้ว จะเป็นการเสร็จสิ้นในการเพ่ิมปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในสายจำหน่ายเป็นตัวแปรที่ปรากฏที่กล่องผลลัพธ์ ดังแสดงในรูปที่ 94 
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รูปที่ 92 (ก) หน้าแสดงปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่กำลังแสดงอยู่ที่กล่องผลลัพธ์ 

 

รูปที่ 92 (ข) การเพ่ิมปริมาณทางไฟฟ้าตัวใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ด้วยการกด Insert Row(s) 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

102 
 

 

 

รูปที่ 93 (ก) โปรแกรมแสดงบรรทัดใหม่หนึ่งบรรทัดหลังกด Insert Row(s) 

 

รูปที่ 93 (ข) การเพ่ิมปริมาณทางไฟฟ้าในช่องทัดใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ 
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รูปที่ 93 (ค) การเลือกปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียเป็นตัวแปรแสดงที่กล่องผลลัพธ์ 

 

รูปที่ 94 ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียปรากฏที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่าย 
 

7.4 การนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะถูกกล่าวถึงในบทที่  8 ของรายงานฉบับนี้ ซึ ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ วิธีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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7.4.1 แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 
 

ขีดความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตนั ้นจะ
พิจารณาจากปริมาณ Operating Reserve ที่ระบบไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ โดยปริมาณดังกล่าวนั้น
สามารถคำนวณได้จากผลการ Unit commitment สำหรับการดำเนินการดังกล่าว คณะนักวิจัยฯ 
ได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟผ. ในการดำเนินการ Unit commitment ในกรณีทดสอบซึ่งแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไฟฟ้าในกรณีปกติ (Base case) กับ กรณีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้าโดยพิจารณาให้ระบบไฟฟ้ามีการจัดหา Operating Reserve มากที่สุด (Maximum Operating 
Reserve Case) โดยในกรณีทดสอบทั้งสองนั้น ได้มีการแบ่งเป็นกรณีทดสอบย่อย ได้แก่กรณีที่ระบบ
ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด (Peak load case) และ กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้
ไฟฟ้าน้อยท่ีสุด (Light load case) 

การดำเนินการ Unit commitment กรณี Base case กับกรณี Maximum Operating 
Reserve Case จะทำให้คณะนักวิจ ัยทราบรายชื ่อของโรงไฟฟ้าในชุดที ่สามารถจัดหาบร ิการ 
Operating Reserve ได้มากที่สุด และยังทราบปริมาณ Operating Reserve ที่โรงไฟฟ้าชุดดังกล่าว
สามารถจัดหาได้อีกด้วย สามารถแสดงการจำแนกบริการ Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้าดัง
รูปที่ 95 และ 96 นอกจากนั้นยังทราบถึงต้นทุนของระบบที่ใช้ในการเดินเครื่องในกรณีดังกล่าวด้วย 
และเม่ือทำการวิเคราะห์ผลตามวิธีที่ได้เสนอในหัวข้อ 7.2.1 นั้นจะทำให้ทราบปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตที่เหมาะสม  

 

 

รูปที่ 95 การจำแนกบริการ Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้า กรณี Light load day 
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รูปที่ 96 การจำแนกบริการ Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้า กรณี Peak load day 
 
เดิมระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  2,736 MW และ

พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP) จากผลการทดสอบและการวิเคราะห์พบว่ากรณี Light 
Load Day ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึนได้อีก 4,213.81 MW ส่วนในกรณ ีPeak Load Day นั้น ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลัง
ผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้อีก 11,317 MW อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ร่วมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้สูงสุดเท่ากับ 5,405.33 MW ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าปริมาณ
ดังกล่าวจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้ากับระบบได้อย่างเต็มที่ในวัน Peak Day ส่วนในวันอื่นๆ อาจจะ
ต้องมีการลดกำลังการผลิต (Curtailment) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สัมพันธ์กับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลา เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น 
ระบบจะสามารถรองรับการติดตั้งระบบผลิตฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น  แต่จะไม่สามารถรับได้
มากกว่า 11,317 MW จนกว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า เช่น ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า
ให้มีความยืนหยุ่นมากขึ้น พัฒนาความสามารถในการพยากรณ์กำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้อย่างดีมากขึ้น บริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้สามารถลด
ความผันผวนของกำลังการผลิตให้น้อยลงได้ เป็นต้น 

สำหรับแง่มุมด้านการเงินนั้น เมื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบนั้น 
จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากการจัดหา Operating Reserve และ การบริหารจัดการ
ความผันผวนของระบบไฟฟ้าประมาณ 0.10 - 0.24 บาท/kWh ซึ่งในงานวิจัยต่างประเทศตามที่ได้
ศึกษาในหัวข้อ 7.1.1 นั้นพบว่าต้นทุนนี้จะเพิ่มขึ้นตามกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามทั้งการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคและด้านการเงินเป็นแนวทางการ
ประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ผลการประเมินดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมติฐานและความละเอียดของข้อมูลที่
นำมาพิจารณาด้วย 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

106 
 

 

สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้พิจารณาระบบไฟฟ้าในวัน Peak Load Day เนื่องจาก
วันดังกล่าวจะเป็นวันที่มีการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าสูงที่สุด โดยจะใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ตรงกับ
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณความสามารถในการรองรับ RE ของระบบผลิต แสดงขีดจำกัดในการรองรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบส่งกรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดัง
ตารางที ่18 

 
ตารางท่ี 18 ขีดจำกัดในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบส่ง 

พ้ืนที่ 
กำลังผลิตติดต้ังของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน (MW) 
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,300 

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 8,300 
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 10,300 

ภาคกลางตอนบน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,150 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวนัออก 10,150 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวนัตก 11,150 

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 10,580 
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 10,300 

ภาคกลาง-ภาคใต ้ 3,900 
 

ผลการทำสอบดังตารางที่  18 คือปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สายส่ง Tie Line แต่ละบริเวณสามารถรองรับได ้จากการทดสอบพบว่าพลังงานหมุนเวียน
สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่งได้มากที่สุดในบริเวณภาคกลางและนครหลวง และสามารถเชื่อมต่อได้
น้อยที่สุดบริเวณภาคใต้ อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน
อาจจะมากหรือน้อยกว่าผลการทดสอบนี้ได้  ขึ้นอยู่กับสมติฐาน แนวคิด และ ความละเอียดในการ
พิจารณา นอกจากนั้นจะไม่สามารถคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สายส่งทั้งประเทศรองรับได้จากตารางที่  18 เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งและปริมาณในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ทั้งที่เชื่อมต่อแล้วในปัจจุบันและ
กำลังจะเชื่อมต่อในอนาคต ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางด้านข้อมูลอย่างหนึ่ง ในรายงานนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำ
การทดสอบภายใต้ข้อมูลที่มี ดังนั้นการคำนวณและผลวิจัยตามแนวทางที่เสนอในรายงานฉบับนี้เป็น
เพียงแนวทางหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเข้าในระบบจริงอาจจะต้องมี
การทดสอบระบบอย่างละเอียดเพิ่มเติม 
 
7.4.2 แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะได้กล่าวถึงแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือที่จะเสนอแนวทางในการ
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ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
สามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได ้โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

สำหรับเนื้อหาที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาเสนอในหัวข้อนี้ จะประกอบด้วย 1) ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั ้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ ่งจะเกี ่ยวข้องกับเกณฑ์ด้านขีดจำกัดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายจำหน่าย เป็น
ต้น และ 2) รูปแบบของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่งได้กำหนดไว้ 

สมมติฐานเบื้องต้นที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ใช้ในการจำลองผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อเสนอแนว
ทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะประกอบด้วย 

1) ปริมาณโหลดโดยรวมที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะพิจารณาที่ระดับ 15% ของค่า
พิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ 20% ของค่าพิกัด
หม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เนื่องด้วยเป็นปริมาณ
โหลดต่ำสุดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกนำมาจำลองในรายงานฉบับนี้เพื่อศึกษาแนวทางการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะถูกพิจารณาเฉพาะระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลางเท่านั้น เนื่อง
ด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่ จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าสองระดับแรงดันไฟฟ้านี้ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Very Small Power Producer: VSPP) จะเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู ่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และในอนาคต ตามนโยบาย
สนับสนุนจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน อาจทำให้เกิด VSPP รายใหม่ที่จะทำการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ในบริบทนี้ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์) บนหลังคา ซึ่งจะมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ On Grid เข้ากับระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

เนื่องจากความเป็นไปได้ของตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าที่ตำแหน่งบัสใดก็ได้ ดังนั้น ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะ
พิจารณาตำแหน่งติดตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะถูกพิจารณาทีละตำแหน่ง หรือทีละบัสในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะช่วยตอบคำถามว่า ถ้าหากในระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีการเชื่อมต่อของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบเฉพาะที่ หรือแบบกระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งแล้ว ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น 
จะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมอยู่ในช่วงใด
ได้บ้าง และ 2) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกพิจารณาพร้อมกันทุก
ตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การศึกษานี้ จะช่วยตอบคำถามได้ว่า ถ้าหากในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้ามีการกระจายตัวครบทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว บริเวณใดบ้างของระบบ
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จำหน่ายไฟฟ้าที ่สามารถติดตั ้งได้มาก และบริเวณใดบ้างที ่ติดตั ้งได้น้อย และสัดส่วนที ่ควรจะ
ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าควรจะมีค่า
เป็นเท่าใด 

ด้วยสมมติฐานข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำไปใช้เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดย
คณะผู้วิจัยฯ ได้แบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีศึกษาเมื่อไม่มีการควบคุมการทำงาน
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายใช้ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า และ 2) กรณีศึกษาเมื่อมีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท
ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ กล่าวคือ คณะผู้วิจัยฯ จะนำฟังก์ชัน Q(U) มาใช้เพื่อศึกษาความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้  โดยผ่านการพิจารณา
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่ลดลงจากการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า 

สำหรับเรื ่องรูปแบบหรือวิธีการจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื ่อที ่จะแสดงให้เห็นถึงผล
การศึกษาเรื่องการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะทำการจำลองการศึกษาโดยกำหนดตำแหน่งติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั ้งรูปแบบกระจุกตัว และกระจายตัว โดยมีเงื ่อนไขว่า ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าโดยรวมที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้  จะมีค่าไม่เกินปริมาณโหลด
โดยรวมในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปริมาณโหลดโดยรวมจะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 15% ของค่า
พิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ 20% ของค่าพิกัดหม้อแปลง
กำลังไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

ในขณะที่การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำถูกพิจารณาได้อย่างโดยง่าย เนื่องด้วยหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านี้ ถูกเชื่อมต่อกับสายจำหน่ายเป็นจำนวนทั้งหมด 1 วงจร แต่รูปแบบการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง คณะผู้วิจัยฯ ได้จำลอง
สถานการณ์ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัว  โดยกำหนดให้
โอกาสที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละสายจำหน่าย หรือสายป้อน (Feeder) มีโอกาสใน
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เท่าๆ กัน เนื่องด้วยโครงสร้างของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง สำหรับหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยทั่วไป จะรองรับ 5 สายป้อน และ ในสถานการณ์จริงนั้น ไม่อาจทราบได้อย่างชัดเจนว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะเข้ามาเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งบัสใดในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากว่า ในแต่ละสายป้อน มีโอกาสที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้เท่าๆ กันนั่นเอง 

สำหรับเรื่องเกณฑ์มาตรฐานที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาใช้ร่วมพิจารณาในการเสนอแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คือ 
เกณฑ์มาตรฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย ซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ย หากแต่จะมุ่งไปที่เรื่องขีดจำกัดของ
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อุปกรณ์ไฟฟ้าแทน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือสายจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น 
ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือแรงดันไฟฟ้าตก ผลกระทบด้านความสามารถในการรองรับ
กระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จนนำไปสู่การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่มีค่า
มากกว่าปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียก่อนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าได้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรองรับค่าโหลดได้ของสายป้อนในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางที ่มีการเชื ่อมต่อกับสายป้อนข้างเคียงผ่านระบบ  Tie-Line หรือการทำ 
Switching ซึ่งเกี่ยวโยงกับปริมาณที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซ่ึง กฟน. ได้กำหนดปริมาณสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถเชื่อมต่อบนสายป้อนเดียวได้สูงสุด 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 24 kV และ 4 MW/วงจร 
สำหรับระบบ 12 kV ตามลำดับ สำหรับ กฟภ. ได้กำหนดไว้ที่ 10 MW/วงจร สำหรับระบบ 33 kV 
และ 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 22 kV ตามลำดับ ซึ่งถ้าหากเกณฑ์มาตรฐานด้านนี้ถูกละเมิด อาจจะ
ส่งผลต่อด้านความมั่นคง หรือความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายไม่
สามารถได้รับฟังจากการที่สายป้อนไม่สามารถรองรับปริมาณโหลดได้อย่างเพียงพอจากการทำ  
Switching สองสายป้อนที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน 

 
7.4.2.1 กรณีศึกษาเมื่อไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ในกรณีศึกษาที่หนึ่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. และ กฟภ. โดยไม่มีการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่อย่างใด กล่าวคือ ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ จะถูกจ่ายให้กับโหลดที่อยู่ในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั ้นๆ ทั ้งหมด และปริมาณกำลังผลิตติดตั ้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จะถูกกำหนดผ่านปริมาณ
ขีดจำกัดต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย โดยคณะผู้วิจัยฯ จะพิจารณาปริมาณขีดจำกัดดังกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณขีดจำกัด 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งของ กฟน. 
และ กฟภ. และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ทั้งของ 
กฟน. และ กฟภ. ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ตั ้งสมมติฐานว่า ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยของโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำมีค่าเท่ากับ 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยของโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางเท่ากับ 20% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ซึ่ง ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. มีค่าใกล้เคียงกัน การศึกษานี้ คณะผู้วิจัย
ฯ จะใช้เป็นการศึกษากรณีฐานเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

2) ปริมาณขีดจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ คิดเป็น 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งของ กฟน. 
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และ กฟภ. และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ 
กฟน. และ 75% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟภ. 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางว่า การกำหนดปริมาณ
ขีดจำกัดเป็นปริมาณ % ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น จะเป็นการบอกเป็นนัยได้ว่า ปริมาณกำลังไฟฟ้า
โดยรวมที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้นั้น สามารถไหล
ย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าได้สูงสุด 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ต่ำ และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. และ 
75% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟภ. ในกรณีที่โหลด
รวมที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เวลานั้น มีค่าเท่ากับศูนย์ (หรืออาจ
มองได้ว่า บ้านทุกหลัง อาคารทุกหลัง หรือผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายในพื้นที่ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้ยึดมาตรการ Self-Consumption ครบถ้วน 100% 
กล่าวคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประพฤติตนเหมือนเป็น IPS หรือเหมือนเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง
อุปกรณ์ Zero Export ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

3) ปริมาณขีดจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ไม่จำกัด หรือ เต็มค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าที ่จะ
สามารถทนได้ การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะชี้ให้เห็นแนวทางที่ว่า ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้า
ไหลย้อนที่เกิดขึ ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ไม่จำกัด จะ
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น และอาจจะ
ทำให้มองให้เห็นได้อีกด้วยว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยแท้จริงแล้ว จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากน้อยเพียงใด 

จากการกำหนดรูปแบบการศึกษาทั้งสามรูปแบบข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
จำลองสถานการณ์เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ
แรงดันปานกลางของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผ่านการคำนวณ Optimal Power Flow ที่
สามารถวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ โดยไม่ละเมิดเกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่ง ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ 
ได้เลือกพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านขีดจำกัดของ
สายป้อน/สายแรงต่ำ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความการรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างสองสายป้อนใดๆ ผ่านระบบ Tie-Line ใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และผลการคำนวณดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถ
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สรุปผลได้ดังตารางที่ 19 สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และตารางที่ 20 สำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

 
ตารางที่ 19 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมในกรณีที ่ไม่มีการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“15%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“15%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

15.26% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

30.71% 
 

(กระจุกตวับริเวณกลางสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
65.85% 

 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
15.54% 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
31.36% 

 
(กระจุกตวับริเวณกลางสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
84.86% 

 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

15.09% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
22.84% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
22.84% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
15.16% 

(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
20.84% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
20.84% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 

หมายเหตุ: การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ ได้ทำการพิจารณา
ค่าโหลด ค่าพิกัดหม้อแปลง ตำแหน่งแท็บของหม้อแปลง ค่าความยาวสาย ค่าพิกัดกระแสของสาย ค่าช่วงขอ งระดับแรงดันไฟฟ้าที่
ยอมรับได้ และค่าอื่นๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคำนวณได้ อาจมีค่าแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับ
ค่าของปริมาณที่ถูกนำมาพิจารณา 

 

จากตารางที่ 19 ได้แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. ในแต่ละกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาภายใต้
เงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งจากกรณีที่
คณะผู ้ว ิจ ัยฯ ได้ตั ้งสมมติฐานว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ผลการ
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คำนวณที่ได้ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะพบว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าอยู่ระหว่าง 15.09% กับ 15.26% 
ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมนี้ 
จะสังเกตเห็นได้ว่า จะมีค่ามากกว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโ ดยรวมที่
เกิดขึ้น 15% อยู่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
อุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องได้รับการจ่ายมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเขา้สู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำนั่นเอง นอกจากนี้ ผลการคำนวณยังแสดงให้เห็นอีกว่า ในกรณี
ที่ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อแบบกระจุก
ตัวบริเวณต้นสาย จะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากกว่า (และมีค่ามากที่สุด) การ
เชื่อมต่อแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด และในกรณีนี้ ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีรูปแบบ
การติดตั้งอย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ จะสามารถใช้อธิบายผลการคำนวณในกรณีของ กฟภ. ได้
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผลของการคำนวณที ่แตกต่างกันได้ เนื ่องด้วยค่า
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มีความแตกต่างจาก
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ 15% จากตารางที่ 19 จะพบว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะมีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้านั้น 
จะอยู่ในรูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสาย ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณปลายสาย
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีการ
จ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าบริเวณอื่นๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวใน
บริเวณอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริเวณปลายสาย จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าก็ตาม แต่จะสามารถส่งผลต่อปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า โดยแนวโน้มของการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียนี้ จะมีค่าน้อยลงถ้าหากทำ
การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวในบริเวณต้นสาย และจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อมีการเชื่อมต่อใน
รูปแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณกลางสาย จะเป็นรูปแบบการ
ติดตั้งที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมต่อได้มากที่สุด เนื่องด้วย
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่บริเวณนี้ จะมีแนวโน้มทำให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียมีค่ามากที่สุด สุดท้ายนี้ จากตารางที่ 7.24 จะสังเกตเห็นได้ว่า ปริมาณมาก
ที่สุดที่คำนวณได้นี้ จะมีค่ามากกว่า 30% เพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปริมาณ 
15% แรก เป็นปริมาณที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่ายไฟให้กับ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง ณ ที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ กำหนดไว้ที่ 15% ใน
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ลำดับต่อมา จะเป็นปริมาณ 15% ในลำดับที ่สอง ซึ ่งจะมาจากปริมาณที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ และ
ปริมาณส่วนที่เหลือ จะเป็นปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีหน้าที่ในการจ่ายไฟส่วนนี้ให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั่นเอง 

ในกรณีศึกษาที่สามจากตารางที่ 19 คือ การที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อนุญาตให้
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือคิดเป็น
ปริมาณเทียบเท่า 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะสะท้อน
ให้เห็นว่า การอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้
อย่างไม่จำกัดนั้น หรือจนกว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้นั้น 
จะทำให้การเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู ่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และ กฟภ. 
ซึ่งจากตารางที่ 7.24 จะแสดงให้เห็นว่า การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้า ครบ 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไป
ไม่ได้ หรือมีความเป็นไปได้ แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
คณะผู้วิจัยฯ ประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น มีค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ไม่ถึง 100% 
ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้านั่นเอง เนื่องด้วยเกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ 
ต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า กล่าวคือ การติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะทำให้สายแรงต่ำ
นั้นมีแนวโน้มว่าจะรองรับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่ามากกว่าค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า
ของสายแรงต่ำที่ถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณต้นสาย และเนื่องด้วยจากผลการศึกษาในกรณีที่กา ร
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ 15% นั้น ทำให้ทราบว่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัว
บริเวณปลายสายนั้น จะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแล้ว การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสายนั้น จะยังคงส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และทำให้คณะผู้วิจัยฯ สรุปเป็นตัวเลขโดยประมาณได้ว่า 
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกรณีนี้ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟน. 
จะสามารถเชื่อมต่อได้ 22.84% ถึง 65.38% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่าย
ไฟฟ้า ในขณะที่สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จะสามารถเชื่อมต่อได้ 20.84% ถึง 
84.56% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
กรณีนี้แล้ว แนวโน้มของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จะมีค่าโดยประมาณมากกว่า 115% เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจาก 15% จากปริมาณ
โหลดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 100% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
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อนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ และปริมาณ % อีกเพียงเล็กน้อยที่เกิดจาก
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้อง
ทำการจ่ายไฟให้กับปริมาณส่วนนี้ 

 
 

ตารางที่ 20 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมในกรณีที ่ไ ม่มีการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“20%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“75%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

20.06% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

40.35% 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
66.67% 

 
(ไม่ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง) 

(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 
 

20.32% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

80.00% 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 

 
80.00% 

 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 

20.02% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
40.08% 

 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
66.67% 

 
(ไม่ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง) 
(เกิดผลกระทบด้านความ

มั่นคง) 
 

20.08% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
38.65% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
38.65% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 

หมายเหตุ: การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ ได้ทำการพิจารณา
ค่าโหลด ค่าพิกัดหม้อแปลง ตำแหน่งแท็บของหม้อแปลง ค่าความยาวสาย ค่าพิกัดกระแสของสาย ค่าช่วงขอ งระดับแรงดันไฟฟ้าที่
ยอมรับได้ และค่าอื่นๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคำนวณได้ อาจมีค่าแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับ
ค่าของปริมาณที่ถูกนำมาพิจารณา 
 

จากตารางที่ 20 ได้แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. และเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในแต่ละกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาภายใต้เงื ่อนไขของ
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เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งจากกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
ตั้งสมมติฐานว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้าม
หม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ผลการคำนวณที่ได้ สำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะพบว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าอยู่ระหว่าง 20.02% กับ 20.06% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า
ของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมนี้ จะสังเกตเห็นได้ ว่า จะมี
ค่ามากกว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่เกิดขึ้น 20% อยู่เพียง
เล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดข้ึนในอุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องได้รับ
การจ่ายมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลางนั่นเอง นอกจากนี้ ผลการคำนวณยังแสดงให้เห็นอีกว่า ในกรณีที่ไม่เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะ
ทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากกว่า (และมีค่ามากที่สุด) การเชื่อมต่อแบบกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด 
และในกรณีนี้ ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีรูปแบบการติดตั้งอย่างไรก็ตาม 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ 
จะสามารถใช้อธิบายผลการคำนวณในกรณีของ กฟภ. ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อาจจะมี
ผลของการคำนวณที่แตกต่างกันได้ เนื่องด้วยค่าลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มีความแตกต่างจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และในกรณี
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. นั้น จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยประมาณ ตั ้งแต่ 20.08% ถึง 20.32% ของค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่อยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ 75% สำหรับระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จากตารางที่ 20 จะพบว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไม่
ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ใน
รูปแบบการติดตั้งแบบใดก็ตาม ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ สามารถประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น จะมีค่ามากกว่า 40% 
เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ปริมาณดังกล่าว สามารถถูกวิเคราะห์ได้ว่า อาจจะเกิดมาจากปริมาณ
โหลดต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20% ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่ายไฟ ณ 
เวลานั้น อีก 20% ที่เกิดจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้า
ไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้ และอีกปริมาณอีกเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ ้นมาจาก
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่าย อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
อาจไม่เป็นจริงสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ถ้าหากการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอยู่ในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสาย จะส่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้าน
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แรงดันไฟฟ้าได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณปลายสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
ของ กฟภ. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีการจ่ายไฟจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าบริเวณอื่นๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (การกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้
หมายความว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. ไม่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
บริเวณปลายสาย หากแต่ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ กฟน. ได้อนุญาตนั้น มีค่าน้อยกว่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ กฟภ. ได้อนุญาต จึงทำให้คณะผู้วิจัยฯ ได้เห็นผลที่แตกต่างกัน
ระหว่างสองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. และ กฟภ.) อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวในบริเวณอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
บริเวณปลายสาย จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็ตาม 
แต่จะสามารถส่งผลต่อปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดย
แนวโน้มของการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียนี้ จะมีค่าน้อยลงถ้าหากทำการเชื่อมต่อแบบ
กระจุกตัวในบริเวณต้นสาย และจะมีค่าน้อยที ่สุดเมื่อมีการเชื ่อมต่อในรูปแบบกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอ แต่ถึงแม้ว่าผลของการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบดังกล่าว จะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลางมีค่าแตกต่างกัน แต่ด้วยขีดจำกัดทางด้านสายป้อนที่จะต้องเผื่อเอาไว้สำหรับการ
รองรับปริมาณโหลดจากสายป้อนข้างเคียงผ่านระบบ Tie-Line จึงทำให้ผลของการเกิด
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียไม่ได้เป็นปัจจัยในการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
หากแต่เป็นเรื่องผลกระทบทางด้านความมั่นคงที่ กฟภ. ได้กำหนดไว้ในข้อหนดการเชื่อมต่ อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางว่าจะต้องมีค่าไม่เกิน 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 22 
kV ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะเป็นรูปแบบการติดตั้งที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมต่อได้มากที่สุด สุดท้ายนี้ จากตารางที่ 20 จะสังเกตเห็น
ได้ว่า ปริมาณมากที่สุดที่คำนวณได้นี้ จะมีค่าน้อยกว่า 95% (20% จากปริมาณโหลดต่ำสุด
โดยเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 75% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ 
กฟภ. อนุญาต และปริมาณ % เพียงอีกเลก็น้อยที่เกิดจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง) สิ่งนี้ คณะผู้วิจัยฯ อธิบายได้ว่า การเกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าเป็นปริมาณ 75% ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันปานกลางนี้ อาจจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจเป็นไปได้ แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก 
เพราะนั้นจะหมายความว่า ในแต่ละสายป้อนนั้น ได้รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าที่ กฟภ. ได้กำหนดไว้ 

ในกรณีศึกษาที่สามจากตารางที่ 20 คือ การที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อนุญาตให้
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือคิดเป็น
ปริมาณเทียบเท่า 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะสะท้อนให้
เห็นว่า การอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้อย่างไม่
จำกัดนั้น หรือจนกว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้นั้น จะทำให้
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะก่อให้เกิด
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ผลกระทบด้านใดต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจาก
ตารางที่ 20 จะแสดงให้เห็นว่า การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า 
ครบ 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงกำลังไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไปไม่ได้ หรือมีความ
เป็นไปได้ แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั ้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก ทั้งนี้เนื ่องมาจาก 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิ จัยฯ 
ประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น มีค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ไม่ถึง 100% ของค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้านั่นเอง เนื่องด้วยเกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ ต่อการทำงาน
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า กล่าวคือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า จะทำให้สายป้อนนั้นมีแนวโน้มว่าจะรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่า
มากกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และเนื ่องด้วยจากผลการศึกษาในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ 75% สำหรับกรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. นั้น ทำให้ทราบว่า 
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัว
บริเวณปลายสายนั้น จะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เมื่อ กฟภ. อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแล้ว การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ
กระจุกตัวบริเวณปลายสายนั้น จะยังคงส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และทำให้คณะผู้วิจัยฯ สรุปเป็นตัวเลขโดยประมาณได้ว่า การเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกรณีนี้ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟน. จะสามารถ
เชื่อมต่อได้ 66.67% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า และไม่ขึ้นกับรูปแบบ
การเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของ กฟภ. จะสามารถเชื่อมต่อได้ 38.65% ถึง 80.00% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อ
แปลงกำลังไฟฟ้า ซึ่งผลลัพธ์นี้จะเป็นผลลัพธ์ที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่ กฟภ. อนุญาตให้เกิด
ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้ 75% และถ้าหากการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ในกรณีนี้แล้ว แนวโน้มของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จะมีค่าโดยประมาณมากกว่า 120% เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจาก 20% จากปริมาณ
โหลดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 100% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
อนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ และปริมาณ % อีกเพียงเล็กน้อยที่เกิดจาก
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้อง
ทำการจ่ายไฟให้กับปริมาณส่วนนี้ 

 
7.4.2.2 กรณีศึกษาเมื่อมีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ประเภทท่ีใช้อินเวอร์เตอร์ 
ในกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะชี้ให้เห็นถึง

แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งแรงดันต่ำและแรงดันปานกลางในกรณีที่ไม่มี
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การควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะพบว่า ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายจะสามารถรองรับได้นั้น จะขึ้นอยู่กับการอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
รูปแบบการเชื่อมต่อที่มีทั้งลักษณะของการกระจุกตัวและการกระจายตัว ซึ่งในทางปฏิบัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ผ่านจากการพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวนี้ แต่
อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมที่ได้จากแนวทางที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอไปนั้น ยังคงสามารถทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ ่มขึ ้นได้ ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนถูกควบคุมด้วยฟังก์ชันควบคุมการทำงานที่เหมาะสม และหนึ่งในฟังก์ชันควบคุม
ดังกล่าว คือ ฟังก์ชันควบคุมการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ 
โดยในรายงานฉบับนี้ คณะผู ้วิจัยฯ ได้นำเสนอฟังก์ชัน Q(U) เป็นกรณีศึกษาในหัวข้อนี้ 
เนื่องจากในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ทำการระบุไว้ในหัวข้อ
การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อและค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที ่ใช้อินเวอร์เตอร์ ซึ ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที ่ใช้
อินเวอร์เตอร์นี้ กฟภ. ได้อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งมากกว่า 500 kW ขึ้นไป ซึ่งจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
และแรงดันสูงเป็นหลัก และจะสามารถควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ในช่วงตั้งแต่ 0.90 
ตามหลัง ถึง 0.90 นำหน้า หรือดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม กฟภ. ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการตั้งค่า
ฟังก์ชันควบคุมดังกล่าวในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ จะ
นำเสนอทั้งแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และวิธีการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน
ควบคุม Q(U) เพื่อทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

สำหรับการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) นั้น อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ภายใต้การทำงานของ
ฟังก์ชัน Q(U) จะทำการตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ เพ่ือทำการประมวลผลว่า อินเวอร์เตอร์จะต้องทำหน้าที่
รับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ณ ขณะนั้น ตามรูปแบบการตั้ งค่าของฟังก์ชัน Q(U) 
ด้วยปริมาณเท่าใด เพื่อที่จะทำการปรับค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ หรือจุดที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงให้มีค่าไม่สูง หรือต่ำจนเกินไป ซึ ่งหนึ ่งในตัวแทนกราฟที่แสดงถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของฟังก์ชัน Q(U) ดังที่กล่าวมานั้น จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 97 
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รูปที่ 97 คุณลักษณะเฉพาะของฟังก์ชัน Q(U) 

 

จากรูปที่ 97 จะเห็นได้ว่า การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) จะถูกแบ่งออกได้ทั้งหมด 
5 ช่วงการทำงาน โดยแต่ละช่วงของการทำงานนั้น จะถูกแบ่งหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด 
3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าน้อยกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำ
การตั้งค่าไว้ 2) เพื่อรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่ามากกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำ
การตั้งค่าไว้ และ 3) เพื่อไม่รับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก/เข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า เมือ่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าอยู่ระหว่างค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำการตั้ง
ค่าไว้ 

ด้วยลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ข้างต้นนี้ จึงจำเป็นต้องทำการตั้งค่าจุด
ทำงานทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 

1) จุดทำงาน V1 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
สูงสุดที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพื่อทำการ
เพิ่มค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ
ก่อนทำการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น มี
ค่าน้อยกว่าค่า V1 

2) จุดทำงาน V2 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อทำการเพิ่มค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดยปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ถูกจ่ายเข้า
สู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความแตกต่างของ
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อกับค่า V2 เมื่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อม
ต่อ ณ ขณะนั้น มีค่าน้อยกว่า V2 แต่มากกว่าค่า V1 

3) จุดทำงาน V3 เมื ่อไรก็ตามที่ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที ่จุดเชื ่อมต่อมีค่าอยู่
ระหว่างค่า V2 และค่า V3 อินเวอร์เตอร์จะไม่จำเป็นต้องทำการรับ/จ่าย
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก/เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องด้วยระดับ
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แรงดันไฟฟ้า ณ ขณะนั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้
กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  หรือไม่มีความ
จำเป็นจริงๆ ที่จะต้องทำการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

4) จุดทำงาน V4 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
สูงสุดที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถรับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพ่ือทำการลด
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อก่อน
ทำการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น มีค่า
มากกว่าค่า V4 หรือ เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารี
แอกทีฟที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถรับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อทำการลด
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดยปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ถูกรับ
จากระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความแตกต่าง
ของระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อกับค่า V3 เมื่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อ ณ ขณะนั้น มีค่าน้อยกว่า V4 แต่มากกว่าค่า V3 

จากลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษา
แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ภายใต้การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) โดยได้ทำการตั้งค่า
การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ทั้ง 4 จุดการทำงานดังกล่าว เพื่อนำไปทดสอบกับกรณีศึกษาท่ี
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือไม่ทำให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดความ
เสียหาย โดยในการศึกษานี ้ จะใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นตัวแทนของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เนื่องด้วยการใช้ฟังก์ชัน Q(U) นั้น จะมีความ
เหมาะสมต่อรูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงดันไฟฟ้า และเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงแนว
ทางการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ภายใต้
การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ จะสามารถแสดงได้เห็นได้ดังตาราง
ที่ 21 

 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเมื่อมีการใช้ฟังก์ชัน Q(U) ในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 

65.85% 
 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
65.85% 

 
(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

22.84% 
 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
30.02% 

 
(เพิ่มขึ้น) 
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การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

 
 
 

กฟภ. 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
84.86% 

 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
84.86% 

 
(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
20.84% 

 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
26.78% 

 
(เพิ่มขึ้น) 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 

จากผลการศึกษาที่ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 21 นั้น การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) จะ
ให้ผลกระทบด้านบวกกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพิ ่มมากยิ ่งขึ ้น ถ้าผลจากการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ในทางตรงกันข้าม ยิ่งขึ้น ถ้าผลจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้มี
แนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า การทำงานของ
ฟังก์ชัน Q(U) จะไม่สามารถทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งในกรณีศึกษานี้  การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้น ได้แก่ สายแรงต่ำ 
นั่นเอง 

 
7.4.2.3 การประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ

กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในลักษณะที่เป็นภาพรวมที่มีความ
เป็นไปได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได้ โดยรายละเอียดของหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะอ้างอิงข้อมูล
จากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ฉบับที่ถูกนำมาใช้ใน
ปัจจุบันเป็นหลัก กล่าวคือ ฉบับ ปี 2558 สำหรับ กฟน. และปี 2559 สำหรับ กฟภ. ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการส่งเสริมใหม้ี
การใช้พลังงานหมุนเวียนมาเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ 
กฟน. และ กฟภ. ในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลาง และแรงดันต่ำ ที่ กฟน. และ กฟภ. ได้มีเกณฑ์การกำหนดปริมาณท่ีสามารถเข้ามา
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ได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในลักษณะที่เป็นตัวเลข % เทียบกับค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หรือค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า 
จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เป็น
ปริมาณเท่าใด  

 

สำหรับการศึกษาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. 
คณะผู้วิจัยฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

1) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ปี 2563 (อ้างอิงจาก: ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้
ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563) 

2) ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ กฟน. ได้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ตาม
รายงานประจำปี 2563 

3) ข้อมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ERC 

4) คณะผ ู ้ว ิจ ัยฯ  สมมต ิให ้ค ่า  Coincidence Factor สำหร ับการวางแผน 
โดยประมาณ คิดเป็น 0.94 

 

สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่า Utilization Factor (อ้างอิงจาก: โครงการ
ศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ปี 2560) ของอุปกรณ์ จะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง MV/LV และสายแรงต่ำ ที่ใช้ใน
การศึกษานี ้มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 60% 

2) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง HV/MV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
75% และสายป้อน มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

3) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง EHV/HV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
80% และสายส่ง มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ได้ดังรูปที่ 98 
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รูปที่ 98 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูกเชื่อมต่อใน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 
***คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดหม้อแปลง (TR) โดยรวมจาก 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑅 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 ≈
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑅
 

 
****คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากขนาดหม้อแปลงใน 
*** คูณด้วย ค่า % ในข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
 

จากการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. จะพบว่า ถ้า
หากมีการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ เดิมหรือฉบับปัจจุบันของ กฟน. แล้ว ถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียงอย่างเดียว หรือแรงดันปานกลาง
เพียงอย่างเดียว จะไม่ทำให้เกิดการไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันที่สูง
กว่า หรือถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  ทั้งระดับแรงดันปานกลาง และ
แรงดันต่ำพร้อมกัน อาจมีโอกาสจะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน เข้าสู่ระบบแรงดัน
สูงของ กฟน. ได ้เนื่องจากปริมาณ 20% นี้เป็นปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ย
ที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันปานกลางที่ได้รวมปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ ำสุดโดยเฉลี่ยที่
เกิดขึ้นในระบบแรงดันต่ำแล้ว ดังนั้น การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย
จำนวนอีก 15% ในระบบแรงดันต่ำนั้น จึงทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนนั่นเอง ดัง
แสดงในรูปที่ 99 
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รูปที่ 99 ภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนในระบบของ กฟน.  
 

สำหรับการศึกษาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟภ. 
คณะผู้วิจัยฯ จะใช้ข้อมูลดังนี้ 

1) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ปี 2563 (อ้างอิงจาก: ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563) 

2) ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ กฟภ. ได้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ตาม
รายงานประจำปี 2563 

3) ข้อมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ERC 

4) คณะผ ู ้ว ิจ ัยฯ สมมต ิให ้ค ่า  Coincidence Factor สำหร ับการวางแผน 
โดยประมาณ คิดเป็น 0.93 

 

สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่า Utilization Factor (อ้างอิงจาก: โครงการ
ศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ปี 2560) ของอุปกรณ์ จะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง MV/LV และสายแรงต่ำ ที่ใช้ใน
การศึกษานี ้มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 60% 

2) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง HV/MV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
75% และสายป้อน มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

3) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง EHV/HV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
80% และสายส่ง มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ดังรูปที่ 100 
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รูปที่ 100 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูกเชื่อมต่อใน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 
 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 
***คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดหม้อแปลงโดยรวมจากสูตรเดียวกับท่ีนำเสนอในกรณีของ กฟน. 
****คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากขนาดหม้อแปลงใน 
*** คูณด้วย ค่า % ในข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 
 

จากการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟภ. จะพบว่า ถ้า
หากมีการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ เดิมหรือฉบับปัจจุบันของ กฟภ. แล้ว ถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียงอย่างเดียว  จะไม่ทำให้เกิดการ
ไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง หรือถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพียงอย่างเดียว หรือเชื่อมต่อทั้งระดับ
แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำพร้อมกัน อาจมีโอกาสจะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อน เข้าสู่ระบบแรงดันสูงของ กฟภ. ได ้เนื่องจากปริมาณ 75% นี้เป็นปริมาณท่ีมีค่ามากกว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันปานกลางที่ได้รวมปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันต่ำแล้วนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 
101 

 

 
รูปที่ 101 ภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 

ในระบบของ กฟภ. 
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8. การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า  จะต้องทำให้ระบบไฟฟ้า
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับการทำงานของระบบไฟฟ้าก่อนที่จะมีการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อรับประกันให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าได้  
รวมถึงเพื่อให้ระบบไฟฟ้าเกิดความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้า ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรับทราบถึงหลักเกณฑ์
พื้นฐานในการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้กำหนดไว้ก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่งข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง ที่ได้
ประกาศใช้ในปัจจุบัน จะประกอบด้วย 

 

1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2562  

2) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2558  

3) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2559  

ด้วยการประกาศข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง ทั้ง 3 ฉบับ
ข้างต้น จึงทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทุกรายที่จะขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มิฉะนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้า จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั ้ง  3 แห่งได้ 
อย่างไรก็ตามด้วยเกณฑ์มาตรฐานบางประการที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตได้  ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นนี้ จึงเป็นที่มาของบทการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการวิเคราะห์และ
จัดทำข้อเสนอแนะโดยแบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 

2) การวิเคราะห์และจัดทำร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

3) การจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
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8.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 

 

เนื่องด้วย ในปัจจุบัน การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทั้งใน
และต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานสี
เขียวที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน่วยงาน
ที ่ทำหน้าที ่ด ูแล และควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าทั ้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น จึงได้ออกประกาศข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะทำการยื่นเรื่องขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 
โดยรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ของข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะมีความแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี ้จะข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของการทำงานของระบบไฟฟ้าในประเทศนั้นๆ โดยในหัวข้อ
นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะแบ่งหัวข้อการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 

 

1) การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
2) การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

8.1.1 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

จากบทความ Review of Advanced Grid Requirements for the Integration of Large 
Scale Photovoltaic Power Plants in the Transmission System ปี 2016 ได้มีการรวบรวม ศึกษา 
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของต่างประเทศที่ใช้กับผู้ผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
มีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า ประเด็นสำคัญที่บทความนี้ได้เลือกพิจารณา จะประกอบด้วย 

 

1) การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through 
หลังจากที่ได้มีการกำจัด Fault ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแล้ว ระดับแรงดันไฟฟ้าของ

ระบบไฟฟ้าจะมีค่าเพ่ิมข้ึนจนกระทั่งถึงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงให้ถึงการทำงานของระบบไฟฟ้าที่
มีความปลอดภัย นั่นคือ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 𝐕𝟏 ภายในช่วงระยะเวลา 𝐭𝟐 ตามที่ได้กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศ (ซึ ่งขึ ้นอยู ่กับหน่วยงาน) ดังแสดงการ
เปรียบเทียบค่าท่ีถูกกำหนดไว้ในกราฟ Fault Ride Through ในตารางที่ 22 

 
ตารางท่ี 22 การกำหนดการตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through ในต่างประเทศ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ช่วงระหวา่งการเกดิ Fault ช่วงหลังการเกิด Fault 
𝐕𝟎 (p.u.) 𝐭𝟏 (s) 𝐕𝟏 (p.u.) 𝐭𝟐 (s) 

หน่วยงาน PREPA 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

0 0.6 0.85 
 

3 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

0 
 

0.15 
 

0.9 
 

1.5 
 

หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

0 
 

0.15 
 

0.9 
 

2 
 

หน่วยงาน NERSA 0 0.15 0.85 2 
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ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ช่วงระหวา่งการเกดิ Fault ช่วงหลังการเกิด Fault 
𝐕𝟎 (p.u.) 𝐭𝟏 (s) 𝐕𝟏 (p.u.) 𝐭𝟐 (s) 

(ประเทศแอฟริกาใต้)     
หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

0.15 
 

0.625 
 

0.9 
 

3 
 

 

นอกจากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกราฟ Fault Ride Through 
ที ่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องปฏิบัติตามเมื ่อเกิด  Fault ขึ ้นในระบบไฟฟ้าแล้ว
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Overvoltage 
ที่เมื่อไรก็ตาม เกิดปัญหา Overvoltage ขึ้นในระบบไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้อง
ยังคงเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โดยจะต้องปฏิบัติตามการตั้งค่าของกราฟที่เรียกว่า High Voltage Ride 
Through แสดงการกำหนดการตั้งค่ากราฟ High Voltage Ride Through ในต่างประเทศดังตารางที่ 23 

 
ตารางท่ี 23 การกำหนดการตั้งค่ากราฟ High Voltage Ride Through ในต่างประเทศ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ช่วงระหวา่งการเกดิ Overvoltage 
ระดับแรงดันไฟฟ้า 

(p.u.) 
ช่วงระยะเวลาที่ระบบผลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทนได้ 

(s) 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 
 

หน่วยงาน NERSA 
(ประเทศแอฟริกาใต้) 

1.4 
1.25 
1.15 

 
1.2 
1.1 

1 
2 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
2 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า 
ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้มีกล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า  ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องบนช่วงของการควบคุมนี้  แสดงการสรุปช่วงของการ
ควบคุมระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในต่างประเทศในตารางที ่24 

 
ตารางท่ี 24 ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ระดับความถี่
ไฟฟ้าปกติ 

(Hz) 

ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
ระดับความถี่ไฟฟ้า 

(Hz) 
ช่วงระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนจะต้องทนได้ (s) 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 
 
 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 

60 
 
 
 
 
 

50 
 
 

f > 62.5 
61.5 < f < 62.5 
57.5 < f < 61.5 
56.5 < f < 57.5 

f < 56.5 
 

f > 51.5 
47.5 < f < 51.5 

f < 47.5 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
30 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
10 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 
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ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ระดับความถี่
ไฟฟ้าปกติ 

(Hz) 

ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
ระดับความถี่ไฟฟ้า 

(Hz) 
ช่วงระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนจะต้องทนได้ (s) 
 

หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
 
 

หน่วยงาน NERSA 
(ประเทศแอฟริกาใต้) 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

 

 
50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

 
f > 50.2 

49.5 < f < 50.2 
48.0 < f < 49.5 

f < 48.0 
 

f > 52.0 
51.0 < f < 52.0 
49.0 < f < 51.0 
48.0 < f < 49.0 
47.0 < f < 48.0 

f < 47.0 
 

f > 52.0 
47.5 < f < 52.0 

f < 47.5 

 
120 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
600 

ขึ้นอยู่กบัเทคโนโลยีของอปุกรณ์ 
 
4 
60 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
60 
10 
0.2 

 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 

 
3) การควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง  

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในต่างประเทศท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 25 

 
ตารางท่ี 25 รูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า Curtailment Reserve Ramp Rate 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
หน่วยงาน NERSA 

(ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
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4) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน จะสามารถทำได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
โดยตรง (Voltage Control) (2) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่าตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้า (Power Factor Control) และ (3) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power Control) ในรูปแบบที่หนึ่ง ด้วยฟังก์ชันการควบคุม
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะสามารถทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถ
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้  อย่างไรก็ตาม เกณฑ์
มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและ
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในต่างประเทศ ไม่ได้อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมี
ความสามารถในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ครบทั้ง 3 รูปแบบ ดังแสดงในตาราง
ที ่26 

 
ตารางท่ี 26 รูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
รูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

Voltage Power Factor Reactive Power 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
หน่วยงาน NERSA 

(ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
 

บ ท ค ว า ม  Overview of Technical Specifications for Grid-Connected 
Photovoltaic Systems ปี 2017 ที่ได้มีการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่บทความนี้ 
ได้ทำการศึกษา และทบทวน คือ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 1547 ดังจะมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 1547 ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ไว้สำหรับการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเข้าสู ่ระบบไฟฟ้า 
โดยทั่วไป มาตรฐาน IEEE 1547 นี้ จะสามารถนำไปใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มี
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ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 MW และโดยวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน IEEE 1547 จะมุ่งเน้นไป
ในด้านการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 

โดยปกติ การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็น
แบบเรเดียล มักจะควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า อาจทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่ามากกว่าค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าได้ รวมถึงอาจทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่เป็นไปตาม
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้กำหนดไว้สำหรับบริการทางไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้า ดังนั้น ตามมาตรฐาน IEEE 1547 จึงมีการกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำ
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะต้องควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อให้อยู่ในช่วงที่กำหนดตาม
มาตรฐาน ANSI C84.1-1995 (Range A) ดังแสดงในตารางที ่27 
 
ตารางที่ 27 ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน ANSI C84.1-1995 (ค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าฐาน: 120 V) 

ช่วงมาตรฐาน 
ระดับแรงดันไฟฟ้าบริการ (V) 

(Service Voltage) 
ระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V) 

(Utilization Voltage) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

Range A 126 (+5%) 114 (-5%) 125 (+4.2%) 110 (-8.3%) 
Range B 127 (+5.8%) 110 (-8.3%) 127 (+5.8%) 106 (-11.7%) 

ในมาตรฐาน IEEE 1547 ได้ระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมากมาย อย่างไรก็
ตาม ในรายงานฉบับนี้ จะมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้า เนื่องด้วย
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถก่อผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าได้เป็น
ลำดับต้น ๆ 

1) เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า 
ในมาตรฐาน IEEE 1547 ได้ระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่า

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่า  เมื่อระบบไฟฟ้าสามารถ
ตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงที่ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ไม่ปกติ  กล่าวคือ ค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่า 88% หรือสูงกว่า 110% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของ
ระบบไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 28 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะยังสามารถทำการจ่ายไฟ
เข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  หลังจากนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะต้องถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้าโดยทันที 
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ตารางที่ 28 ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

ช่วงระดับแรงดันไฟฟ้า 
(% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าฐาน) 

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อ 
(s) 

V < 50 
50 < V < 88 
88 < V < 110 
110 < V < 120 

V > 120 

0.16 
2.00 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
1.00 
0.16 

 
2) เกณฑ์มาตรฐานด้านความถี่ไฟฟ้า 

เมื่อค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าอยู่ในช่วงที ่กำหนด ดังตารางที่ 29 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องทำการปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้าภายในช่วง
ระยะเวลาที่กำหนด และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกลับเข้า
สู่ระบบไฟฟ้าได้ ถ้าหากระบบไฟฟ้ายังคงอยู่ในสภาวะการทำงานที่ไม่ปกติ  ตารางที่ 29 แสดงช่วง
ระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือควบคุมค่าระดับความถี่
ไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 29 ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้า 

ปริมาณกำลังผลิตติดต้ัง 
(kW) 

ช่วงระดับความถี่ไฟฟ้า 
(Hz) 

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อ 
(s) 

⩽ 30 
 
 

> 30 

f > 60.5 
f < 59.3 

 
f > 60.5 

f < 57.0 ถึง 59.8 
(สามารถเลือกค่าได้) 

f < 57.0 

0.16 
2.00 

 
0.16 

0.16 ถึง 300 
(สามารถเลือกค่าได้) 

0.16 
 
8.1.2 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง 
ได้แก่ ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยเกณฑ์มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น จะ
เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) และ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อจะส่งผล 
หรือไม่ทำให้เกิดผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อระบบไฟฟ้า ทั้งในด้านความถี่
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ไฟฟ้า และด้านแรงดันไฟฟ้า โดยรายละเอียดของแต่ละข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้าจะ
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

1) ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
3) ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

 
1) ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

เนื่องด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะขอเชื่อมต่อในระบบส่งไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 
SPP ประเภท Firm กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าด้วยปริมาณ
กำลังไฟฟ้าแบบคงที่ในช่วงเวลาหนึ่ง ตามสัญญากับ กฟผ. ดังนั้น ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบัน กฟผ. จะใช้วิธีการตรวจสอบปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผ่านค่าความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบส่งไฟฟ้าแทนว่า สายส่งที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะ
สามารถรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าได้
หรือไม่ ถ้าสายส่งเส้นนั้นมีปริมาณกำลังไฟฟ้าที่รองรับใกล้ค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า (หน่วย MVA) ของสาย
ส่งแล้ว กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้นทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า 

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภท Non–Firm โดยส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. โดยการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายทั้ง 2 แห่งที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  โดย
แบ่งแยกตามระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
กฟผ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งจะต้องควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าให้มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่  49.5 Hz ถึง 50.5 
Hz ในสภาวะปกติของการทำงานของระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ถ้าระบบไฟฟ้าทำงานไม่ปกติ กฟน. 
และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทที่
ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสในการผลิตไฟฟ้า จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับ
ความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได ้มิฉะนั้น ภายในระยะเวลา 0.1 วินาที 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์  
Circuit Breaker ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดเชื่อมต่อ นอกจากนี ้กฟน. ยังได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ไม่ให้มีค่ามากกว่า 51.0 Hz มิฉะนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงงาน
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หมุนเวียนจะต้องถูกลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงลงในอัตรา 40% ของค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ที่ผลิตได้ ณ ขณะนั้น ต่อ ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนมา 1 Hz 

3) ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
กฟผ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดเชื่อมต่อได้ โดยจะต้องทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกินช่วง 95% ถึง 105% ของค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติ  อย่างไรก็ตาม ช่วงของการควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าสูงถึง 90% ถึง 110% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติได้ ถ้าหากการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาวะการทำงานไม่ปกติ 

กฟน. และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. จะต้องมีความสามารถใน
การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อให้เป็นไปตามช่วงมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด–
ต่ำสุด 

สำหรับภาพรวมของข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ในบทความ 
IEA, Thailand Renewable Grid Integration Assessment, 2018 ได้มีการวิเคราะห์ไว้ว ่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้า ในขณะที่ยังคงความเชื่อถือได้และคุ่มค่าในการดำเนินการนั้นจะต้องใช้
วิธีการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากกว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่ง
เดิม ซึ่งผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณระบบผลิตไฟฟ้า
ดังกล่าวในระบบ ศักยภาพในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และ แนวทางปฏิบัติงานของ 
System Operators 

ในอนาคตเมื ่อจะต้องบริการจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที ่มีทั ้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ปะปนอยู ่กับระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมนั ้น ข้อกำหนดการเชื ่อมต่อควรมี
ข้อกำหนดด้านบริการเสริมความั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) ระบุไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า ทั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม และ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นประเภทได้รับคำสั่งและ / หรือได้รับแรงจูงใจทาง
การเงินเพื่อให้บริการ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
คือพฤติกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการ
เชื่อมต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบ จึง
ควรมีมาตรการทดสอบความสามารถของระบบผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าระบบ
เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนการตั้งค่าไป ซึ่ง
ส่งผลให้อาจเกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการรักษาความมั่นคงเมื่อถูก
เรียกใช้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ซึ่งเคย
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้ควบคุมระบบ และ หน่วยงาน
กำกับดูแล 
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จากการศึกษาบทความต่างประเทศและข้อกำหนดการเชื่อมต่อในประเทศไทย คณะผู้วิจัยฯ 
มีความเห็นว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงในข้อกำหนดการเชื่อมต่อของประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปที่ ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และ ช่วงของการ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า รวมถึงความสอดคล้องกันระหว่าง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในรายงานฉบับถัดไป 

 
8.2 การวิเคราะห์และจัดทำร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
 

จากผลการศึกษาทั้งในด้านการกำกับดูแลผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง และด้านการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจเป็นส่วนที่จะ
นำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง  
ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) Smoother Variable Renewable Energy 

เนื่องจากปริมาณความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณกำลังการผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้อง
สามารถเรียกใช้งานได้ภายใน 15 นาที (15-minute Reserve) ดังนั้นหากมีการกำหนดให้การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 นาที แล้ว จะทำให้ NCC สามารถ
ดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น  โดยการกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวน
ดังกล่าวเป็นข้อกำหนดรายจุดเชื่อมต่อ (Individual Restriction) ส่วนความผันผวนโดยรวมของกลุ่ม
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่ได้มีมากเท่ากับค่าขีดจำกัดดังกล่าวรวมกัน  (ตามแนวคิดที่ว่า 
Variation of the Aggregate ย่อมน้อยกว่าผลรวมของ Variation of the Individual) 

 การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้ สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ใน
กรณีต่อไปนี้ 

1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลง ตาม
ความเหมาะสม 

2) ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ 
และอ่ืนๆ 

เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อให้เกิด Smoother Variable Renewable Energy เช่น 
Energy Storage System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เป็นต้น นอกจากนี้ การกำหนดค่า
ขีดจำกัดความผันผวนดังกล่าวข้างต้นนี้นับว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์โดยยึดเป้าหมาย (ผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า) เป็นสำคัญ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าในการกำหนดขนาดของ Energy 
Storage System เอง โดยที่การไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องไปทำข้อกำหนดเรื ่อง ขนาด หรือปริมาณของ 
Energy Storage System แต่อย่างใด 
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2) More Predictable/Self-Scheduled Variable Renewable Energy 

เพื่อลดภาระแก่ NCC ผู้ควบคุมดูแลสมดุลระบบไฟฟ้า และโดยที่ปัจจุบันต้นทุนเพื่อการ
ส่งข้อมูลมีราคาต่ำลงมามาก การให้มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องรับประกัน
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของตนเอง (Self-
Scheduled) ให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ย่อมทำให้ภาระการดูแลสมดุลในระบบไฟฟ้า
ลดลงได้ เช่น ลดปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) ลงได้ กลไกนี้จะ
ทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นที่คาดการณ์ได้แม่นยำขึ้น (More Predictable) 

เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความแม่นยำ จะต้องกำหนดให้มีสภาพบังคับแก่ผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เช่น เมื่อผลิตไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากแผนเกินกว่าค่า Tolerant หนึ่งๆ จะต้องมีบท
ปรับ หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของ Imbalance Power เป็นต้น ซึ่งกลไกที่เสนอนี้มีลักษณะเดียวกันกับ
กลไก Balance Responsible Parties (BRP) ในย ุโรป ท ี ่กำหนดให ้ผ ู ้ ใช ้ระบบไฟฟ้าต ้องแจ้ง 
Schedule แก่ Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้มาก
ที่สุด 

เทคโนโลยีท ี ่ผ ู ้ผล ิตไฟฟ้าจะใช ้เพ ื ่อรองร ับ  More Predictable/Self-Scheduled 
Variable Renewable Energy นี้ เช่น Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้
สำหรับทำ Smoother Variable Renewable Energy เป็นต้น นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่ากลไกที่
เสนอนี้จะผลักดันให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทำ RE Forecasting ด้วยตนเอง ไม่ใช่การไฟฟ้า หรือ NCC เป็นผู้ทำ 
RE Forecasting เหมาะสมกับเหตุผลที่ว่าการทำ RE Forecasting ให้แม่นยำได้ ควรจะมีลักษณะ 
Site Specific คือ ขึ้นกับรายละเอียดลักษณะของแต่ละพื้นที่  มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลรวมศูนย์เพื่อทำ
การพยากรณ์ และเช่นกันกับในกรณีของการกำหนด Smoother Variable Energy โดยใช้ Energy 
Storage System การเปิดให้มี Self-Scheduled จะทำให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าประเมินความคุ้มค่าในการ
กำหนดขนาดของ Energy Storage System เอง 

3) Curtailable Variable Renewable Energy 

ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อกำหนด Curtailment การผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz โดย VSPP ประเภทลมและแสงอาทิตย์ 
หรือ SPP ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter ต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของกำลัง
การผลิตไฟฟ้าขณะนั้น ซึ่งนับเป็น Automatic Power Curtailment รูปแบบหนึ่งในลักษณะของ 
Over-Frequency Droop ข้อเสนอเพิ่มเติม ณ ที่นี้ คือ ให้การไฟฟ้าสามารถส่งคำสั่งผ่าน SCADA 
เพื ่อทำ Curtailment ได้ ท ั ้งน ี ้ข ้อพิจารณา หร ือบทว ิเคราะห์ในเร ื ่อง  Curtailable Variable 
Renewable Energy นี้ มีดังนี ้

1) กลไกนี ้ม ีล ักษณะเช่นเดียวกันกับ Generation Shedding ที่ กฟผ. จัดทำเป็น 
Special Protection Scheme ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งที่ตั ้งอยู่ในที ่ๆ  มีข้อจำกัด
ระบบส่งไฟฟ้า เช่น ตั้งอยู่บนสายส่งที่ยาวออกไปแล้วทำให้มีเสถียรภาพการส่งไฟฟ้าต่ำลง 

2) กลไก Curtailable Variable Renewable Energy นี้ พึงพิจารณาว่าควรกำหนดให้
การไฟฟ้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) จะต้องจ่ายชดเชยคืน (Compensation Payment) ในส่วนไฟฟ้าที่ถูกลดทอน
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หรือไม่ เนื่องจากเกิดการสูญเสียโอกาสรายได้ค่าไฟฟ้า แต่ Curtailment ล้วนเกิดจากความจำเป็น
ของระบบไฟฟ้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากจะกำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่ถูกสั่งลด (Compensation Payment for Curtailed Renewable Energy) แล้ว จะต้อง
พิจารณาว่าจะคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจากสมมติฐานใด เช่น ค่ากำลังการผลิตล่าสุด 
หรือค่าอ้างอิงทางธรรมชาติเช่น ความเข้มแสง ความเร็วลม เป็นต้น นอกจากนี้ อาจกำหนดปริมาณ 
Allowable RE Curtailment เพื ่อเป็นสิทธิให้การไฟฟ้าสามารถลดทอนได้ในแต่ละปี  และ/หรือ 
กำหนดว่าหากการไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกินกว่า “ค่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพึง
ผ ล ิ ต ไ ด ้ ท ั ้ ง ปี ”  (Expected Renewable Energy generated in a year) แล ้ ว  ส าม า ร ถ ท ำ 
Curtailment ได ้โดยไม่ต ้องจ ่าย Compensation Payment เป ็นต ้น ในทางกลับกัน หากสั่ง 
Curtailment แล้วผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ตอบสนองตาม ควรมีการกำหนดบทปรับไว้ 

 

3) กลไก Curtailment อาจนับได้ว่าเป็นกลไกที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็น
แบบ Dispatchable ได้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นด้านลดการผลิตไฟฟ้าลงด้านเดียวก็ตาม 

 

4 )  กล ไก  Curtailment นี้  ย ั ง ช ่ ว ย ลด ร ะด ั บ ด ี ก ร ี ข อ งคว ามอน ุ ร ั กษ ์ น ิ ยม 
(Conservativeness) ในการศึกษาการไหลไฟฟ้า (Power Flow Analysis) ของการไฟฟ้าได้ด้วย 
เพราะ ขีดจำกัดระบบไฟฟ้าสำหรับกรณี Power Flow สูงสุดอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น 
กลไกนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถยกระดับการพิจารณาอนุญาต (Permit) การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมข้ึน 

 

4) การกำหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ Variable Renewable 
Energy 

เนื่องจากระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า มีความเข้มแข็งทางระบบ
ไฟฟ้าไม่เท่ากัน จึงทำให้มีความสามารถในการรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผันผวน (Variable Renewable Energy) ได้ไม่เท่ากัน หรือทำให้ต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงระบบ
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อนั้นๆ ต่างกัน แต่โดยที่ Grid Code ในปัจจุบันจะมีข้อกำหนดเป็นแบบแผน
เดียวกันหมดทั้งการไฟฟ้าของตนเอง ทำให้ข้อกำหนดบางข้อที่อาจมีไว้ป้องกันปัญหาเฉพาะพื้นที่ไป
จำกัดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในบริเวณที่ระบบไฟฟ้ามีความเข้มแข็ง  (ภาพ
ตัวอย่างที่อธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดคือ การที่ Grid Code ของ กฟน. และ กฟภ. มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ กฟน. มุ่งเน้นเรื่องกำลังการผลิต แต่ กฟภ. มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 
ตามท่ีอธิบายไว้ในข้อ 6.3.3.2) เป็นต้น) 

ข้อเสนอปรับปร ุงแก้ไขนี้  ค ือ กำหนดให้การไฟฟ้าคำนวณ และแสดงค ่าด ัชนี
ความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น 
ดังนี้ 

1) ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า  ณ บริเวณนั้น 
(V/kW) 

2) ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ (V/s) 
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ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ผันผวนสูงสุดที่ติดตั้งได้ (MW/s) 
ณ สถานีนั้นๆ ได้ และหากมีข้อมูลว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งๆ จะมีความ
ผันผวนของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่าใดแล้ว จะสามารถคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สามารถให้เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้นๆ ได้เท่าใดได้ แนวคิดนี้นับได้ว่าเป็นแนวคิดใน
ลักษณะเดียวกันกับ Grid Capacity แต่พิจารณาในบริบท “พลวัต” (Dynamic) ยิ่งขึ้น 

5) System Response with PPA Cluster 
การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน ซึ่ง

เป็นรูปแบบ Non-Firm ให้สามารถช่วยระบบได้ เช่น มาเป็นแบบ (1) Smoother VRE (2) More 
Predictable หรือ (3) Curtailable Variable Renewable Energy ตามลำดับแล้ว จะพิจารณา
ขอบเขตของโรงไฟฟ้าแบบเอกเทศ (หรือคือ 1 จุดเชื่อมต่อ 1 สัญญาฯ) ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้อาจทำ
ให้ต้องมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป แต่หากพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟ้าหลายๆ สัญญา 
เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อดำเนินการเดียวกันแล้ว จะพบว่า สามารถประหยัดต้นทุนในการปรับปรุง
ข้อกำหนดดังกล่าวได้ จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อมารองรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เป็น More Global Optima) 

แนวคิดเช่นนี้ มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรปที่
กำหนดให้กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดสรรทรัพยากรมาเสนอซื้อขาย
ไฟฟ้าใน Energy Market รักษาความสมดุลปริมาณไฟฟ้าเข้าออกระบบ ตามกลไก Balance 
Responsible Parties (BRP) ในย ุโรป ท ี ่กำหนดให ้ผ ู ้ ใช ้ระบบไฟฟ้าต ้องแจ ้ง  Schedule แก่  
Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้มากที่สุด ช่วยเหลือ
ระบบไฟฟ้า สามารถลดภาระการดูแลจัดการสมดุลของการไฟฟ้า หรือ NCC ได ้

อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มของหลายสัญญาให้อยู่ใน Cluster เดียวกัน เพื่อประโยชน์ใน
การตอบสนองต่อความต้องการของระบบตามที่เสนอนี้  การไฟฟ้าควรต้องมีข้อกำหนดเพื่อระบุถึง
พื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายๆ แห่งนั้นจะสามารถรวมกลุ่มเป็น Cluster เดียวกันได้ เช่น 
Feeder เดียวกัน หรือเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าอันเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจากหากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ตั้งอยู่
ห่างไกลกันออกไปมากเกินไปย่อมไม่สามารถช่วยตอบสนองต่อระบบในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
เหมาะสม 

สำหรับประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

1) กรณีที่ไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนขึ้นในระบบ 
แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในกรณีที่ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเท่ากับปริมาณโหลดโดยรวมต่ำสุดเฉลี่ยที่
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า สามารถทำได้โดยการให้น้ำหนักการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสกลางสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นลำดับแรก  
และลดค่าน้ำหนักลงไปยังบริเวณตำแหน่งบัสต้นสาย และตำแหน่งบัสปลายสาย จากนั้นพิจารณาการ
เพิ่มปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสต้นสาย 
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เนื่องด้วยในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสต้นสายจะส่งผลต่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงบริเวณตำแหน่งบัส
ปลายสาย ทั ้งนี้ ตำแหน่งบัสต้นสายสุดของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นตำแหน่งบัสที ่ถูกนำมา
พิจารณาเพื่อเชื่อมต่อปริมาณกำลังผลิตติดตั้งคงเหลือของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนที่จะ
ครบตามเงื่อนไขการรองรับได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ข้ึนกับปริมาณโหลดโดยรวมต่ำสุดเฉลี่ย 

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำ ภายใต้เงื่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้เท่ากับ 
15% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ในรูปแบบกระจุกตัวนั้น สามารถทำให้ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า  และในรูปแบบ
กระจายตัวนั้น ทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
อนุญาต และไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน จะมีรูปแบบการเชื่อมต่อที่คล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีสามารถเชื่อมต่อด้วยปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เพ่ิมข้ึน ถ้าหากติดตั้งที่ตำแหน่งบัสใกล้กับบริเวณต้นสาย และตำแหน่งบัสต้นสายสุด 
จะเป็นตำแหน่งบัสที่สามารถเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้  จนกระทั่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนด 

เมื่อไรก็ตามท่ีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มีการกระจายตัวอย่าง
สม่ำเสมอในแต่ละสายป้อน แต่ไม่ได้กระจายตัวการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในทุก
ตำแหน่งบัสในสายป้อนนั้น ผลของการรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในตำแหน่งบัสแต่ละบัสนั้น จะมีผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน แต่จะมีผลเรื่องค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
และปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีรูปแบบการกระจายตัวในแต่ละสาย
ป้อนด้วยแล้ว ผลของการเชื่อมต่อนั้น จะส่งผลทำให้ตำแหน่งบัสที่อยู่ต้นสายสามารถรองรับปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งข้ึน 

ในลำดับสุดท้าย ถ้าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู ่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นการเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวภายใต้เงื ่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือไม่ทำให้
เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเกิดความเสียหาย จะทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำในช่วงบริเวณจากตำแหน่งบัสปลายสายถึงตำแหน่งบัส
ต้นสาย โดยมีเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นตัวกำหนดในปริมาณกำลังผลิตติดตั้งด้วยกันทั้งหมดสองเกณฑ์  
ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานของระดับแรงดันไฟฟ้า สำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงบริเวณตั้งแต่ตำแหน่งบัสกลางสายถึงตำแหน่งบัสปลายสาย และ
เกณฑ์มาตรฐานด้านค่าพิกัดของสายจำหน่าย สำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงบริเวณตั้งแต่ตำแหน่งบัสต้นสายถึงตำแหน่งบัสกลางสาย  ทั้งนี้ การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสกลางสายนั้นภายใต้เงื่อนไขที่
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้
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อย่างไม่จำกัด หรือไม่ทำให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเกิดความเสียหายนี้  จะ
ส่งผลทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียเกิดข้ึนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีค่ามากท่ีสุด 

 

2) กรณีที ่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้
อินเวอร์เตอร์ 
การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) เพื่อควบคุมปริมาณการรับ/จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ

จาก/เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ อาจส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสามารถ
รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ถ้าหากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบ
ด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ไม่ได้ก่อผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า
ต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) จะส่งผลด้านลบต่อระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันต่ำในแง่ที่ทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้น และอาจส่งผลทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้น้อยลง เนื่องจากปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่
ไหลผ่านสายจำหน่ายอย่างไม่จำเป็น 

ทั้งสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น เป็นการนำเสนอเบื้องต้น
ในประเด็นที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
เนื่องด้วยเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งสามารถรองรับ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้  ซึ่ง
จะเป็นการช่วยส่งเสริมทำให้พลังงานไฟฟ้าถูกผลิตจากพลังงานสะอาดที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 

 

8.3 การจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ในอนาคต 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวคิด/แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำจัดตัวอย่างข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังแสดงในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฉ 

หัวข้อที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปรับปรุงข้อกำหนดการ
เชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะถูกมุ ่งเน้นไปในทิศทางที ่เกี ่ยวข้องกับด้านเทคนิคเป็นหลัก 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการภายใต้การส่งเสริม หรือการที่จะทำให้ทราบว่าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้านั้น สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ได้อย่างไร ด้วยเหตุ
นี้ ประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะถูกมุ่งเน้น
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ไปในทิศทางที่จะทำให้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ จะถูกมุ่งเน้นไปในทิศทางที่จะทำให้เห็นถึงรูปแบบ
การควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
จากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งในฉบับปัจจุบันนั้น จะยัง
ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้มากนัก 

นอกจากประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวคิด /
แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ เนื่องด้วยระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น เป็นระบบที่มีความสำคัญ
มากที่จะทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน และไม่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวคือ ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ถูกติดตั้งในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ตำแหน่งบัสที่เหมาะสม เพียงระบบเดียว
เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง เมื่อเวลาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายไฟได้
เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ซึ่งแน่นอนว่า ประเด็นที่จะถูกกล่าวถึง
นี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นให้มีประเด็นของการกำหนด
ขนาดที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ เนื่องมาจากระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถช่วยสนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลายมุมมอง และการนำมาใช้ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
มักจะถูกพิจารณาให้มีหลากหลายฟังก์ชันเพ่ือความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตั้ง ดังนั้น จึงเป็นเหตุ
ที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการพิจารณาขนาดที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า คณะ
ผู้วิจัยฯ จะสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังรูปที่ 102 
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รูปที่ 102 ภาพรวมของการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ RE และ BESS 

 

8.3.1 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือ Grid Codes for 
RE ซึ่งในปัจจุบัน การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการที่จะทำให้การเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยฯ จะมุ่งเน้นไปที่การจัดทำข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหลัก และจะมุ่งเน้นไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคเป็นลำดับแรก 
เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้านั ้น จะเกิดขึ ้นจากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน อันจะส่งผลทำให้ปริมาณทางไฟฟ้า เช่น 
แรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า มีค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

คณะผู้วิจัยฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยประเด็นหลักที่คณะผู้วิจัยฯ จะนำมาเสนอในหัวข้อนี้ จะอ้างอิงมาจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศเป็น
หลัก โดยจะแบ่งประเด็นหลักดังกล่าวออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
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8.3.1.1 การจัดทำ Power System Study 
ในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน จะทำการพิจารณาความสามารถในการรองรับได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือ
พ้ืนที่ที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนทำการเชื่อมต่อ กระบวนการ
จัดการนี้ เรียกว่า การจัดทำ Power System Study จากเนื้อหาในบทที่แสดงถึงแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
รายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้นำมาพิจารณา เช่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการติดตั้ง ขนาดของอุปกรณ์ท่ีถูกเชื่อมต่ออยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ปริมาณโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องทำการจ่ายไฟ หรือแม้แต่เกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคนิคต่างๆ ที่นำมาพิจารณา เช่น เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า หรือด้าน
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำแนวคิด
การจัดทำ Power System Study มาตัดสินว่าระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น จะสามารถ
รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น
ปริมาณเท่าใด โดยได้มีการศึกษาผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบที่วิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านความมั ่นคง นั ่นคือ เงื ่อนไข N-1 และได้มีการพิจารณาผลทางด้าน
เสถียรภาพของระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงผลทางด้านกระแสลัดวงจรที ่จะสะท้อนให้เห็นถึง
ปริมาณกระแสลัดวงจรที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายออกมาเมื่อเกิดความผิด
พร่องขึ้นในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าที่เป็นปกติ การพิจารณาด้านแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า อาจมีความเพียงพอที่จะ
พิจารณาอย่างคร่าวๆ ได้ว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้นได้เท่าใด 

 
8.3.1.2 การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through 

การนำรูปแบบของการจัดทำ Fault Ride Through และ High Voltage Ride 
Through มาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าไม่พลาด
ในการมีกำลังไฟฟ้าไว้ใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าต่ำลง หรือสูงขึ้น อย่าง
รวดเร็ว เช่น การเกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่ง 

ในกรณีของสิ่งที่ทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน จนถือได้ว่ามีผลกระทบต่อ
การทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านนี้ ได้นำ High 
Voltage Ride Through มาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น จะต้องมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูงกว่าปกติ 
40% ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที ในขณะเดียวกัน สำหรับผลกระทบในด้านตรงข้าม ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องมีความสามารถในการทนต่อสถานการณ์ที่ระดับแรงดัน
ไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าลดลงในช่วงระหว่างเกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ 
ซึ่งอาจจะมีค่าสูงสุด คิดเป็น ค่า 100% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนเกิดความผิดพร่อง 
และจะต้องทนกับเหตุการณ์นี้ได้เป็นระยะเวลา 0.15 วินาที (ในต่างประเทศที่มีการนำ Fault 
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Ride Through และ High Voltage Ride Through มาใช้ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศ
จีน และประเทศแอฟริกาใต้) สำหรับในประเทศไทย กฟภ. ได้มีการกำหนดให้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถมีฟังก์ชัน Fault Ride Through ได้ แต่อาจจะต้องเป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาดมากกว่า 500 kW ขึ้นไป ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชัน High 
Voltage Ride Through นั้น ทั ้ง กฟน. และ กฟภ. ยังไม่ได้มีการประกาศอนุญาตให้มี
ฟังก์ชันการทำงานนี้บนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่เทคโนโลยีของสมาร์ท
อินเวอร์เตอร์ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานของฟังก์ชันนี้ได้ 

 

8.3.1.3 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี 

ประเทศจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศโรมาเนีย ได้มีการออกเกณฑ์มาตรฐานในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ (Active Power Curtailment: APC) โดยผู้ที่จะ
ทำหน้าที่ในการลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง คือ ผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ 
System Operator 

สำหรับประเทศไทย จะมี กฟน. ที่ได้มีการกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม จะต้องมี
ความสามารถในการปรับลดปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้เพ่ือรักษาระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทำการเชื่อมต่อ ซึ่งลักษณะในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จะเป็นการทำงานแบบ
เฉพาะที่ กล่าวคือ กฟน. อาจไม่สามารถควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่าน
ระบบสื่อสารทางไกล หรือระบบควบคุมทางไกลได้ เพื่อที่จะทำการส่งค่า Set Point มา
ควบคุมการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น ใน
อนาคต ทั้ง กฟน. และ กฟภ. อาจจำเป็นต้องออกข้อกำหนดในการควบคุมค่าระดับความถี่
ไฟฟ้า และปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ ได้จาก
ระยะไกล กล่าวคือ กฟน. และ กฟภ. สามารถควบคุมการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นต้องมีลำดับ หรือแบบแผนในการควบคุมที่มี
ความชัดเจน 

 

8.3.1.4 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ในต่างประเทศ ได้มีการศึกษาในเรื่องของด้านเทคนิค วิธีการทำงานของฟังก์ชัน

ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่านอินเวอร์เตอร์เพ่ือช่วยลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยหนึ่งในประเทศท่ีได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ ประเทศ
เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้อง
สามารถควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ ผ่านการรับ/จ่ายค่ากำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับในประเทศไทย จะมี กฟภ. ที่ได้นำแนวคิดนี้ มากำหนด
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วิธีการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพ่ือควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ซึ่ง
นอกจากวิธีการพื้นฐาน เช่น การควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ที่มี
ค่าคงที ่แล้วนั ้น กฟภ. จะอนุญาตให้มีการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่านฟังก์ชัน Q(U) อย่างไรก็ตาม กฟภ. ไม่ได้ระบุให้มีความแน่ชัดว่า 
รูปแบบของการตั้งค่าดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่ในลักษณะอย่างไร และฟังก์ชัน Q(U) จะสามารถ
ปรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาดมากกว่า 500 kW เท่านั้น 

 

8.3.1.5 การแบ่งแยกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
ในประเด็นสุดท้ายที่คณะผู้วิจัยฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ

เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า คือ การจัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมใน
ต่างประเทศนั้น ประเทศที่มีส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ จะมีการ
จัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบเฉพาะสำหรับแต่
ละประเภทเอาไว้ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เชื่อมต่อในระบบส่งไฟฟ้า  ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในเรื่องของการออกแบบ และข้อตกลงในมาตรการต่างๆ ที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทนั้น จะสามารถทำได้หลังจากทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

 

8.3.1.6 สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
สรุปจากประเด็นหลักต่างๆ ที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ตั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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8.3.2 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
เพ่ือที่จะระบุเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ประเด็นทาง
เทคนิคใดบ้างที่ในต่างประเทศนั้น ได้ให้ความสำคัญ และนำมาใช้ในการออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ ่งถ้าหากประเด็นทางเทคนิค
ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยฯ จะนำมาจัดทำเป็น
ข้อเสนอแนะสำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้ที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ ในปัจจุบัน จะมี กฟผ. 
ที่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า ทั้งที่อยู่ในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก หรือ SPP ที่ได้มีการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น หรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นที่ได้นำ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ามาเชื ่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า ทั ้งนี ้ ในรายละเอียดของข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ คณะ
ผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้นำมาใช้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานทางด้านเทคนิค ซึ่งจะได้กล่าวถึงรูปแบบทั้งที่มีส่วนที่เหมือนกัน และส่วนที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้ กฟผ. ได้นำเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกพิจารณาในหัวข้อนี้ไปใช้เป็นข้อพินิจพิจารณาสำหรับใน
การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ในอนาคตต่อไป 

สำหรับบทบาทในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในปัจจุบัน ยังไม่ได้มีประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้น คุณประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอแนะข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะส่งผลทางบวกโดยตรงต่อการไฟฟ้าฝา่ย
จำหน่ายในการนำข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยฯ ดังกล่าวไปพิจารณาในการออกข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในภายภาคหน้าได้ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยฯ ได้มีการจัดทำร่างข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกัก เก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังแสดงในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฉ 
 สำหรับข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ที ่ได้ถูกนำมาใช้ในต่างประเทศ คณะผู้วิจัยฯ ได้รวบรวมและศึกษาในรายละเอียด ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับด้านเทคนิคที่จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งกลุ่มประเทศท่ัวโลกที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้ จะ
ประกอบด้วย 1) ประเทศไอร์แลนด์ (รวมประเทศไอร์แลนด์เหนือ) 2) ประเทศฟินแลนด์ 3) ประเทศ
แอฟริกาใต้ และ 4) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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8.3.2.1 ประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือ  
สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ

ประเทศไอร์แลนด์และไอแลนด์เหนือ คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารจำนวณ 3 ฉบับ 
ได้แก่  EirGrid, “EirGrid Grid Code Version 8,” 2014 ซึ่งเป็นข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ 
หลักของประเทศไอร์แลนด์  SONI, “SONI Grid Code,” 2020 ซึ ่งเป็นข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ หลักของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และ EirGrid and SONI, “Battery ESPS Grid 
Code Implementation Note Version 2.0,” 2020 ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะมีการอ้างอิงไปถึงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ หลักของ EirGrid และ SONI 

1) มุ่งเน้นให้สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงได้ ผ่านจากการควบคุม
ค ่า MW Set Point โดย TSO ผ ่านการใช ้  SCADA หร ือการที่  TSO
ประสานงานให้ผู้ควบคุมระบบปฏิบัติตาม 

2) มุ่งเน้นให้สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และควบคุมค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าได ้

3) มุ่งเน้นให้สามารถทำ Fault Ride Through ได ้

เนื่องด้วย EirGrid และ SONI ทำหน้าที่เป็น TSO ที่ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
ประเทศไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือในระดับ Transmission ดังนั้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ 
ในประเด็นต่างๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ กฟผ. ที่จะนำระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้าเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย 

1) ด้านการควบคุมกำลังไฟฟ้าจริง 
ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ระบุว่า กรณี

ที่ความถี่ไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วง 49.50 Hz - 50.50 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทำให้ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 Hz ± 0.5 Hz ทั้งนี้ ความสามารถของผู้ขอเชื่อมต่อ/
ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสถานะการชาร์จ (State of Charge) ส่วนกรณีที่
ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าสูงกว่า 51.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลดปริมาณกำลังการ
ผลิตด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของปริมาณกำลังการผลิตขณะนั้น (Gradient Reduced 
Power at 40%/Hz of the Instantaneously Available Power) ซึ่งจะพบว่าข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะมีความสอดคล้องกับ EirGrid ที่กำหนด 
Droop Range ไว้ที่ 2%-10% และมี Deadband ระหว่าง 49.5 Hz ถึง 50 Hz กรณี Under 
Frequency และ 50 Hz ถึง 50.5 Hz กรณี Over Frequency อย่างไรก็ตามข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ยังไม่มีการระบุถึงรายละเอียดการตั้งค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ แบบข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ EirGrid และ SONI คณะผู้วิจัยฯ จึงมีความเห็นว่าหาก
เพิ่มเติมข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ลงไปในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (หรือในนามของ
ประเทศไทย) น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมและ
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ผู้ขอเชื่อมต่อ และอาจทำให้การสั่งการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จาก อุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) และ SCADA มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

2) ด้านการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ และแรงดันไฟฟ้า 
ในข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ

พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือระบุว่าระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถให้บริการได้ทั้ง Voltage Regulation ให้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ จะต้องมีความสามารถปรับปรุงค่า Power Factor และควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที่จุดเชื่อมต่อได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. อาจยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการ 
Voltage Regulation ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่ ทางคณะผู ้ว ิจ ัยฯ จึงมี
ความเห็นว่า การเพิ่มรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ได้อย่างมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 

3) ด้าน Fault Ride Through 
ในข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ

พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือ ได้ระบุถึงการ
มุ่งเน้นในการให้บริการ Fault Ride Through ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่ง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้มีการระบุรายละเอียดเรื่องดังกล่าว
ไว ้เช ่นกัน โดยใช้ช ื ่อว ่า Voltege Ride Through ทางคณะผู ้ว ิจ ัยฯ จึงมีความเห็นว่า
ข้อกำหนดในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้มีความสอดคล้องกับของประเทศไอร์แลนด์และประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว 
 

8.3.2.2 ประเทศฟินแลนด์ 
ประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดหาบริการเสริมให้กับการทำงาน
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ โดยจะมีการกำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและระดับแรงดันที่ทำการเชื่อมต่ อ 
โดยหน้าที่หลักๆ ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ได้ถูกกำหนดไว้ จะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าได ้

2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการรับ-จ่าย
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 
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4) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ 
Fault Ride Through ได ้

5) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพื่อทำให้มั่นใจได้
ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 

สำหรับประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่ของประเทศฟินแลนด์ คณะผู ้ว ิจ ัยฯ ได้
ทำการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ในการทำ Fault Ride Through เพิ่มเติม ซึ่งประเทศฟินแลนด์นั้น ไม่ได้กำหนดให้ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่ประเภท A จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault Ride 
Through นี ้ แต่จะอนุญาตให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่ประเภท B C และ D 
เท่านั้น ที่จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault Ride Through ซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ความผิดพร่องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะมีค่าเท่ากับ 1 p.u. ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะไม่มีการรับ-จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และตัวควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator: AVR) 
ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องทำงานได้เป็นปกติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์
ความผิดพร่องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์แล้ว ระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ จะถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือไม่นั้น ให้เป็นหน้าที่
ของการทำงานของ Fault Ride Through  
 

8.3.2.3 ประเทศแอฟริกาใต้ 
เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้ จะมุ่งเน้นให้ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทนต่อ
การแกว่งของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า และค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

2) ระบบกักเก ็บพลังงานด ้วยแบตเตอรี่  จะต้องม ีความสามารถในทำ 
Frequency Response เพื ่อควบคุมค่าระดับความถี ่ ไฟฟ้าของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่รับ-จ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

4) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการรับ -จ่าย
และควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ 

5) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault 
Ride Through ได ้
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6) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพื่อทำให้มั่นใจไดว้่า
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่นั ้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 

สำหรับประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานด้าน Frequency Response ของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ซึ่งถ้าหากเกิดการแกว่งของค่าระดับความถี่ไฟฟ้าขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
ประเทศแอฟริกาใต้แล้ว ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในทำ 
Frequency Response ได ้

 

8.3.2.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะอ้างอิงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ใน IEEE 
Standard 1547-2018 ซึ ่งเป็นมาตรฐานที ่กำหนดเกณฑ์ทางด้านเทคนิคที ่ว ่าด้วยการ
เชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางด้าน
พลังงานแบบกระจายตัว หรือ Distributed Energy Resources (DERs) ที่จะเข้ามาทำการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้หมายรวมถึงอุปกรณ์จำพวก
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ด้วย 

ประเด็นทางเทคนิคที่ถูกกำหนดไว้ใน IEEE Standard 1547-2018 นี้ จะมุ่งเน้น
ให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถในการช่วยเหลือระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยมีรูปแบบการทำงานได้ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ เพื่อควบคุม
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 

2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ 
Voltage Disturbance Ride-Through และ Frequency Disturbance 
Ride-Through ได ้

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพื่อทำให้มั่นใจได้
ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 

เนื ่องด้วยในมาตรฐาน IEEE Standard 1547-2018 ได้กล่าวถึงรูปแบบการ
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ให้ความสนใจ เนื่อง
ด้วยในหลายๆ ประเทศที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอมานั้น จะมีรูปแบบของการควบคุมใน
รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 

ใน IEEE Standard 1547-2018 ได้กำหนดหน้าที่และบทบาทของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่เมื่อจำเป็นจะต้องทำการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อว่า เมื่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทำงานในโหมดนี้แล้ว 
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ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการจำกัดปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงสูงสุดได้ตามค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่เกิดข้ึน ณ ขณะนั้น 

 

8.3.2.5 สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

สรุปจากประเด็นหลักต่างๆ ที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ตั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

 
 

9. การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียน 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระบบไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  โดย
แบ่งออกเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายในประเทศไทย และ ต่างประเทศ 
เพื่อเปรียบเทียบว่าแผนการลงทุนของประเทศไทยมีความเหมาะสมเพียงใดเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
แล้วจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนสำหรับประเทศไทย 
หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ การวิเคราะห์กรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยจะเป็นการทบทวนกรอบการกำกับแผนการ
ลงทุนในประเทศไทยและในต่างประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์และข้อเสนอสำหรับกรอบ
การกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำหรับประเทศ
ไทย 
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9.1 การศึกษาและทบทวนวรรกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู ้วิจัยฯ ได้ทบทวนวรรณกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื ่อรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

9.1.1 การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทย 

 

 คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงแผนการลงทุนของหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมไปถึงแผนการ
ลงทุนที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันออกแบบในชื่อของแผนการปรับปรุงระบบส่ง และระบบจำหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึง
แนวคิดของการจัดทำแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย รายการการลงทุนแต่ละอย่าง ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรอบระยะเวลา
และงบประมาณในแต่ละรายการการลงทุน และสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของ
คณะผู้วิจัยฯ ดังต่อไปนี้ 
 

1) การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้า 
ทั้ง 3 แห่ง 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟา พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มี
เสถียรภาพ เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย ส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ด้านพลังงาน ทั้ง
ในด้านการลงทุน และการวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จากการทบทวนการจัดทำโครงการของ กฟผ. พบว่า กฟผ. มีแผนการทำ

โครงการบางส่วน ที่ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization ตาม
แนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือ มีการศึกษาการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน โดยจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อ
โรงไฟฟ้า SPP หรือ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงใดๆ จะส่งผลให้
โรงไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผล ิตไฟฟ้าของประเทศไทย  พ.ศ. 2561-2580 
(PDP2018) จ่ายไฟฟ้าน้อยลง เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าอยู่บางส่วน 
ทำให้กำลังไฟฟ้ารวมที่ไม่ต้องการใช้ในภาคต่างๆ จะไหลผ่านไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ 
ซึ่งหากสายส่งไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อการรองรับกำลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการจ่ายโหลดนี้  
จะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบส่งไฟฟ้าได้  นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น 
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โครงการก่อสร้างสายส่ง 500 kV อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 วงจรคู่ โครงการก่อสร้าง
สายสง 500 kV ท่าตะโก – สามโคก วงจรคู่ ที่ก่อสร้างเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน และเสริมความมั ่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามนโยบายของภาครัฐ 

 

1.2) แผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 
จากการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าของ กฟภ. พบว่า กฟภ. มี

แผนการบางส่วนดำเนินการที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization ตาม
แนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งกล่าวคือมีการดำเนินการในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี  
ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ของแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า การลงทุนดังกล่าวคือการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) 
เพ่ือรองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลด ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) และรองรับความไม่แน่นอนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือ ระบบไฟฟ้ามีความ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการระบบจำหน่ายรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตลาดซื้อขาย
ไฟเสรี โดยโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ESS เพื่อรองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้า
และพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวจะมีการแบ่งระยะเวลาการทำงานออกเป็น  2 ระยะ ซึ่งมี
เวลาดำเนินการในระยะท่ี 1 ตั้งแต่ป ี2568–2572 ส่วนระยะเวลาดำเนินการในระยะที่ 2 ใช้
เวลา ตั้งแต่ปี 2572–2580 ซึ่งงบประมาณในการลงทุนของโครงการใน ระยะที่ 1 และระยะ
ที ่2 มีค่าคือ 19,945 ล้านบาท และ 96,525 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

1.3) แผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 
2560-2564 การไฟฟ้านครหลวง 
จากการทบทวนแผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ 

กฟน. พบว่า กฟน.มีแผนการบางส่วนดำเนินการที ่ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid 
Modernization ตามแนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือมีการดำเนินการในด้านการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยี ในแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง และต่ำ ซึ่งมี
โครงการงานปรับปรุง และพัฒนาระบบจำหน่ายสายป้อน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงาน
หมุนเวียน มีการปรับปรุงพัฒนา สายป้อนระดับแรงดัน 12–24 kV สายแรงต่ำ หม้อแปลง
จำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และชุดตัวเก็บประจุ เพ่ือเป็นการเสริมความม่ันคง และความ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณในการลงทุนของโครงการต่างๆ ในแผนงานพัฒนา
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง และต่ำรวมทั้งสิ้นคือ 25,101.4 ล้านบาท 

 

2) แผนการปรับปรุงระบบส่ง และระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี ระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution: Grid 
Modernization) 
การจัดทำแผน Grid Modernization ได้มีการพิจารณาแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่

พัฒนามาจากแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของแต่ละการไฟฟ้า  แผนปรับปรุงระบบ
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ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง แผน PDP2018 รวมไปถึงแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ โดยผลลัพธ์ของแผน Grid Modernization คือ การกำหนดแผนการปรับปรุงด้านนโยบาย 
และกฎระเบียบด้วย เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความ
สอดคล้องกันระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และสามารถนำแผน Grid Modernization ไปปฏิบัติได้
จริงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้  
 

3) รายละเอียดแต่ละรายการลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามา
ของพลังงานหมุนเวียน 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายการปรับปรุงและพัฒนาในแผน Grid Modernization ทั้งด้าน

นโยบายและกฎระเบียบ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามาของ
พลังงานหมุนเวียน โดยในหัวข้อนี้จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

 

3.1) ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบ 
การปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ จะมีลักษณะที่เหมือน

หรือแตกต่างกันไปตามแต่ละการไฟฟ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านั้นๆ โดย
การปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบนี้จะประกอบด้วยการพัฒนาที่รองรับการ
เข้ามาของพลังงานหมุนเวียน 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาการบริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

2) การพัฒนาการบริการให้เป็นผู้นำเมืองมหานครของ ASEAN 
3) การปรับปรุงระบบผลิต และระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
4) การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือรองรับ DERs 
5) การพัฒนา DR 
6) การพัฒนา VPP 

 

3.2) ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
การปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือ

ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้เนื ่องจากรายการปรับปรุงพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีแต่ละรายการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การไฟฟ้าแต่ละแห่งจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกันขึ้นกับบริบทของการไฟฟ้านั้น  
โดยการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียนจะประกอบไปด้วยรายการทั้งสิ้นจำนวน 10 รายการ ดังนี้ 

1) Flexible Generation 
2) Hydro–Floating Solar Hybrid System 
3) RE Forecasting 
4) ESS 
5) DRMS 
6) VPP และ DERMS 
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7) Substation/Transmission/Distribution Technology 
8) RCC-EMS และ SCADA/EMS/DMS 
9) Microgrid 
10) GIS 

 

4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากมีการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนตามแผน Grid Modernization 
ได้ถูกแสดงในตารางที ่30 
 
ตารางที่ 30 ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที ่คาดว่าจะได้รับหลังจากมีการพัฒนา 
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนตามแผน Grid Modernization 

การพัฒนาด้านต่างๆ ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้ และการ
พัฒนาคุณภาพไฟฟ้า 

1. จำนวนครั้งท่ีเฉลี่ยที่เกดิไฟฟ้าดบั และระยะเวลาเฉลี่ยที่เกดิ
ไฟฟ้าดับมีค่าลดลง 
2. สามารถสามารถรักษาแรงดัน และความถี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
กำหนดได้มากยิ่งขึ้น 
3. สถานการณไ์ฟฟ้าในประเทศไทยมีความมั่นคง 
4. ระบบไฟฟ้ามีความยืนหยุ่นเนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านความยั่งยืน และการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

1. ระบบโครงข่ายสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้มากยิ่งข้ึน 
2. การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สามารถจดัหาพลังงานไฟฟ้าได้ในราคา
ที่ถูกลง 
3. สามารถควบคมุ วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบผลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
4. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบโครงข่ายมีค่าลดลง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
Smart Meter 
2. ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 
3. ปัญหาไฟฟ้าดับไดเ้ร็วแก้ไขไดเ้รว็ข้ึน 
4. ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมมาตรการ 
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านการรองรับ และสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

1. การไฟฟ้าสามารถดำเนินการเกีย่วกับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นได ้
2. ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธรุกิจ
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
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5) กรอบระยะเวลาสำหรับแผนการลงทุน 
กรอบระยะเวลาในการลงทุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามา

ของพลังงานหมุนเวียนตามแผน Grid Modernization ในส่วนของแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย 
และกฎระเบียบกับขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้ถูกแสดงดังตารางที่  31 และ
ตารางที ่32 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 31 กรอบระยะเวลาการปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
ตามแผน Grid Modernization 

หน่วยงาน 
การปรับปรุงพัฒนาด้าน

นโยบาย 
และกฎระเบียบ 

ระยะสั้น 
(2561-2565) 

ระยะกลาง 
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

กฟภ. 1. แผนการพัฒนาการบริการ
พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน 

✓   

กฟน. 2. แผนการพัฒนาการบริการให้
เป็นผู้นำเมืองมหานครของ 
ASEAN 

✓   

กฟผ. 3. แผนการการปรับปรุงระบบ
ผลิต และระบบส่งไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

✓ ✓  

กฟภ. 
กฟน. 

4. แผนการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อรองรับ DER ✓ ✓ 

 
 

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

5. การพัฒนา DR 
✓   

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

6. แผน VPP 
✓ ✓ ✓ 

 
ตารางที่ 32 กรอบระยะเวลาและงบประมาณการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานตาม
แผน Grid Modernization 

หน่วยงาน 
รายการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี 

ระยะสั้น 
(2561-
2565) 

ระยะกลาง 
(2566-
2570) 

ระยะยาว 
(2571-
2580) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

กฟผ. 1. Flexible 
Generation ✓ ✓ ✓ 175 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น 
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หน่วยงาน 
รายการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี 

ระยะสั้น 
(2561-
2565) 

ระยะกลาง 
(2566-
2570) 

ระยะยาว 
(2571-
2580) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

กฟผ. 2. Hydro – 
Floating Solar 
Hybrid System 

✓ ✓  480 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น 

กฟผ. 3. RE Forecasting 
✓ ✓ ✓ 16.9 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

4. ESS 

✓ ✓ ✓ 2,067.7 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น 

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

5. DRMS 
✓ ✓ ✓ 578 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น-กลาง 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

6. VPP และ 
DERMS ✓ ✓ ✓ 75 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น – กลาง 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

7. Substation / 
Transmission / 
Distribution 
Technology 

✓ ✓ ✓ 84,043 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น-กลาง 

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

8. RCC-EMS และ 
SCADA/EMS/DMS ✓ ✓ ✓ 6,800 

งบประมาณ 
รวมทั้ง 3 ระยะ 

กฟภ. 
กฟน. 

9. Microgrid 
✓ ✓ ✓ 4,545 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น-กลาง 
กฟภ. 10. GIS 

✓ ✓ ✓ 1,126 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น-กลาง 

 
6) การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยฯ 

ทั้งนี้ จากการแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งและแผน Grid 
Modernization ของประเทศไทย คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์แผนดังกล่าวโดยแบ่งเป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 

• เป้าหมายของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
จากการทบทวนแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า และแผน Grid 

Modernization พบว่า แผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้าจะให้ความสำคัญไปที่การ
เสริมความม่ันคง การเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ครอบคลุมผู้ใช้



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

158 
 

 

ไฟฟ้าเป็นหลักโดยมีการพิจารณาการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย
จากภาครัฐร่วมด้วย สำหรับแผน Grid Modernization จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนการ
ลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน โดยพิจารณาสถานการณ์ทางไฟฟ้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และการรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากทั้ง 3 การไฟฟ้า และ แผน Grid Modernization นั้น แม้
วัตถุประสงค์หลักจะไม่ใช่การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน แต่แผนการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าเหล่านั้นได้มีการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร่วมด้วย 

 

• ลักษณะร่วมและความแตกต่างของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สำหรับลักษณะร่วมและความแตกต่างของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง  3 

การไฟฟ้า และ แผน Grid Modernization นั้น ลักษณะร่วมที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 4 แผน มีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และการให้บริการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่าง
ครอบคลุม โดยมีการพิจารณาการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร่วมด้วย ส่วนข้อ
แตกต่างระหว่างแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า คือ แผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ. จะเน้นไปที่การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ Digital Technology เพื่อยกระดับระบบ
ไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคตด้วย ในขณะที่แผนการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. และ กฟน. จะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และการ
ให้บริการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม มากกว่า สำหรับแผน Grid Modernization 
นั้น รายละเอียดของแผนจะเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid 
ของทั้ง 3 การไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน โดยแผนการลงทุนนั้นจะเน้นไปที่การปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคตได้ 

 

• ความสอดคล้องของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้ากับแผน  

Grid Modernization 
สำหรับความสอดคล้องของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้านั้น 

พบว่าทั้ง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีแผนการจัดทำโครงการบางส่วนที่ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
กับแผน Grid Modernization เช่น กฟผ. ได้มีการศึกษาการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
โรงไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการก่อสร้างสายส่ง 500 kV 
อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 วงจรคู่ โครงการก่อสร้างสายสง 500 kV ท่าตะโก – สามโคก วงจรคู่ ที่
ก่อสร้างเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามนโยบายของภาครัฐ สำหรับ กฟภ. นั้น พบว่า 
กฟภ. ได้วางแผนดำเนินการในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี  ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ของ
แผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า การลงทุนดังกล่าวคือการจัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกัก
เก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เพื่อรองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
พลังงานหมุนเวียน และ สำหรับ กฟน. นั้น พบว่า กฟน. ได้มีการดำเนินการในด้านการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี ในแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง และต่ำ ซึ่งมีโครงการงานปรับปรุง 
และพัฒนาระบบจำหน่ายสายป้อน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน มีการปรับปรุงพัฒนา 
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สายป้อนระดับแรงดัน 12 – 24 kV สายแรงต่ำ หม้อแปลงจำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และชุดตัว
เก็บประจุ เพ่ือเป็นการเสริมความม่ันคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

 

• ข้อเสนอแนะสำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า 
สำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. นั ้น กฟผ. ได้มีการกำหนด

ช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไว้ 3 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศต่ำสุด (System Light) ช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศสูงสุด (System 
Peak) และ ช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคสูงสุด (Region Peak) โดยกำหนดให้การผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมผลิตได้เต็มที ่ในช่วง  Region Peak และช่วง System Light ในขณะที่ 
กำหนดให้การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้เต็มที่ในช่วง System Peak เท่านั้น 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์มีความผันผวนค่อนข้างมากและคาดเดาได้ลำบาก ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงเสนอให้ 
กฟผ. พิจารณาการวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยการใช้แบบจำลองค่าความต้องการใช้
ไฟฟ้าและค่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการพิจารณาความผันผวนร่ วมด้วย โดย
แบบจำลองดังกล่าวอาจกำหนดให้เป็นชุดข้อมูลราย 15 นาที จนครบ 1 ปี แล้วจึงทำการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าตามชุดข้อมูลดังกล่าว เป็นต้นนอกเหนือจากนี้ในส่วนของการประเมินผลประโยชน์จาก
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางคณะผู้วิจัยฯ เห็นว่าควรพิจารณาผลประโยชน์จากการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนด้วย สำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. นั้น ทางคณะผู้วิจัยฯ เห็น
ว่าควรมีการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  วิธีการประเมินผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกับกรณีของ กฟผ. เพ่ิมเติม 
 
9.1.2 การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ

ต่างประเทศ 
 

คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื ่อรองรับพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนรายงานการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ ประกอบไปด้วย 

 
1) Flexibility in 21st Century Power Systems 

รายงาน Flexibility in 21st Century Power Systems ซ ึ ่ งจ ัดทำโดย  NREL เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่างๆ  ในอนาคต 
โดยความยืดหยุ ่นในระบบไฟฟ้า คือ ความสามารถของระบบไฟฟ้าในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ โดยความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วย 

• การผลิตที่ยืดหยุ่น คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกำลังผลิตให้สูงขึ้นและ
ลดลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

• ระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น คือ ความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าในการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการใช้ทรัพยากรในระบบส่งอย่างเหมาะสม  
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• ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ ความสามารถของระบบไฟฟ้าในการ
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม  

• การทำงานของระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น คือ การปรับปรุงให้ระบบไฟฟ้าสามารถตัดสินใจ
ทำงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการผลิตและการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  
 

 โดยรายงานฉบับนี้ได้ทำการสรุปรายการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  
รวมไปถึงการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าแต่ละรายการ  ดังแสดงใน
รูปที่ 103 เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแล และ หน่วยงานที่ควบคุมระบบไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 103 ตัวอย่างรายการลงทุนทั้ง 6 ด้าน และการประมาณค่าใช้จ่าย [5] 
 

2) Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets 
 คณะผู้วิจัยฯ ได้ทบทวนรายงานการศึกษานี้และสรุปหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุน 
ดังต่อไปนี้ 
 

2.1)  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการรองรับพลังงานหมุนเวียน 
รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการรองรับพลังงานหมุนเวียน

ทั้งหมด 5 ข้อดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของสาธารณชนโดยเฉพาะการขยายระบบส่งไฟฟ้าใหม่ 
2. การประสานงานและการบูรณาการแผนร่วมกัน 
3. การปรับปรุงกฎเกณฑ์สำหรับพัฒนากลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพื่อเพ่ิม

ความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้า 
4. การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายและการดำเนินการทางภูมิศาสตร์ 
5. การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า 
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2.2)  ต้นทุนในการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน
เข้ากับระบบไฟฟ้า 
การคำนวณต้นทุนในการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความ

ผันผวนเข้ากับระบบไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนการขยายระบบส่งและ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต้นทุนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าอันเนื่องมาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นใน
ระบบไฟฟ้า และต้นทุนการรักษาความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ 
เช่น ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเมื่อเกิด ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบได้ เป็นต้น 
จากรายงานการศึกษาการขยายระบบส่งโดยพิจารณาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลั งงานลมใน
ภูมิภาคตะวันออก (โดย NREL ปี 2011) พบว่าต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
กับระบบไฟฟ้าโดยไม่คิดต้นทุนในการก่อสร้างระบบไฟฟ้านั้นจะต่ำกว่า  5 USD ต่อ MWh และจาก
รายงานการศึกษาการเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในทวีปยุโรปเมื่อปี  2010 พบว่าต้นทุนใน
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมประมาณ 2.7-3.4 USD ต่อ MWh ซึ่งน้อยกว่าประโยชน์
ที่ได้จากพลังงานลมประมาณ 5% 

 

3) Planning for the Renewable Future 
 รายงานการศึกษา Planning for the Renewable Future ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย IRENA 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมวางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดย
หัวข้อสำหรับการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ  ให้
ความสำคัญประกอบไปด้วยการวางแผนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน  
และ การลงทุนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1)  การวางแผนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีคุณสมบัติที่แตกต่างเมื่อเทียบกับคุณสมบัติ

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไป และคุณสมบัติที่แตกต่างกันเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
ระบบไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าต้องเตรียมความพร้อมให้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่
มีความเชื่อถือได้ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติเพื่อรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้น โดยการวางแผนเพื่อรองรับสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นในระบบไฟฟ้าสามารถแบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนสำหรับเตรียมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ 
2. การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 
3. การวางแผนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 
4. การวางแผนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 

 

3.2)  การลงทุนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน 
จากการที่มีวิธีการมากมายในการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อการรองรับความ

ผันผวนของพลังงานหมุนเวียน หากพิจารณาการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในระยะยาวเป็นหลัก 
จะสามารถจัดลำดับความเกี่ยวข้องของการวางแผนในแต่ละด้านกับการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในระยะยาวได้ดังนี้ 
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• มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด: การวางแผนสำหรับเตรียมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่
ยืดหยุ่นได ้

• มีความเก่ียวข้องสูง: การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 
• มีความเก่ียวข้องสูง: การวางแผนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 
• มีความเก่ียวข้องน้อยที่สุด (เป็นการวางแผนระยะสั้น): การวางแผนเพ่ือรักษา

เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
 

นอกจากนี้  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าอย ่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งจาก 
3 การไฟฟ้าของประเทศไทย และจาก 3 รายงานการศึกษาจากต่างประเทศ ทางคณะผู้วิจัยฯ ทำการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับรายงานการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

  1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับรายงาน
การศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems 

 ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการลงทุนของประเทศไทยกับ
รายงานฉบับนี้พบว่า แม้ว่ารายการการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าบางรายการจะไม่ตรงกันทั้งหมดแต่
ในรายการลงทุนที ่ตรงกัน แนวทางการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นมีความ
สอดคล้องกับเงินลงทุนในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่รายงานฉบับนี้นำเสนอ นอกเหนือจากนี้การ
วางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอาจนำแนวทางการประเมินความไม่ยืดหยุ่นของระบบ
ไฟฟ้า และสัญญาณแห่งความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าในการกำหนดระยะเวลาและความสำคัญใน
การลงทุนของแต่ละรายการได้เช่นกัน 

  2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับรายงาน
การศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets 

 ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการลงทุนของประเทศไทยกับ
รายงานฉบับนี้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการรองรับพลังงาน
หมุนเวียนทั้ง 5 ด้าน ตามที่รายงานการศึกษาฉบับนี้นำเสนอ อย่างไรก็ตามควรมีการประเมินความ
สัมฤทธิ์ผลของการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หาก
พิจารณาด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ควรมีการประเมินด้วยว่าจำนวนผู้คนที่ให้ความเห็น
เพียงพอหรือไม ่เป็นต้น 

 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับรายงาน
การศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future 

 ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการลงทุนของประเทศไทยกับ
รายงานฉบับนี้พบว่า การวางแผนลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับการ
วางแผนและลงทุนที่สำคัญทั้ง 4 ด้านของรายงานฉบับนี้ และอาจนำแนวทางการกำหนดระยะเวลา
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การวางแผนของรายงานฉบับนี้ประกอบการพิจารณาว่าการวางแผนใดควรเป็นการวางแผนระยะสั้น
หรือการวางแผนระยะยาว 
 
9.2 การวิเคราะห์กรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในอนาคต  
 

ในหัวข้อนี้คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเสนอกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยในหัวข้อย่อยที่หนึ่งจะเป็นการ
ทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนในประเทศไทย หลังจากนั้นในหัวข้อย่อยที่สองจะเป็นการ
ทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนในต่างประเทศ และในหัวข้อย่อยสุดท้ายคณะผู้วิจัยฯ ได้
วิเคราะห์และเสนอกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนสำหรับประเทศไทย 

  
9.2.1 การทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื ่อรองรับการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานจากมาตรา 9 (3) และมาตรา 11 (5) ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยขั้นตอนการเสนอความเห็นต่อแผนการลงทุน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการลงทุนมีดังนี้ 

  ขั้นตอนการเสนอความเห็นต่อแผนการลงทุน มีดังนี้ 

1) กระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่เสนอแผนการลงทุนส่งหนังสือไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  

2) สำนักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของแผนการลงทุน  
3) สำนักงาน กกพ. ประชุมนอกรอบกับหน่วยงานที่เสนอแผนการลงทุน 
4) สำนักงาน กกพ. เสนอแผนการลงทุนที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วต่อคณะอนุกรรมการ

กำกับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขัน และกำกับระบบโครงข่ายกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ  

5) สำนักงาน กกพ. เสนอแผนการลงทุนที ่ผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้วต่อ กกพ. พิจารณา  

6) สำนักงาน กกพ. ส่งหนังสือแจ้งมติและความเห็นของ กกพ. ไปยังหน่วยงานที่เสนอ
แผนการลงทุนมา  

 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนนั้น สำนักงาน กกพ. ได้
กำหนดหัวข้อการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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1) การพิจารณาข้อมูลทั ่วไปของแผนการลงทุนซึ ่งประกอบไปด้วยการพิจารณา 
วัตถุประสงค์ การดำเนินการตามแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน เป้าหมาย
ของแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 
งบประมาณ และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2) การพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของแผนในการลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน โดยเหตุ
และความจำเป็นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
• เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า/ก๊าซที่เพ่ิมข้ึน 
• เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ 
• เพ่ือปรับปรุงและขยายระบบที่เสื่อมสภาพ 
• เพ่ือพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า/ก๊าซ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า 
• เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ 
• เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด รวมถึงพิจารณาความสอดคล้อง

ก ับแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห่ งชาต ิ  แผน PDP 2018 และ 
แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (AEDP 2018) 

3) การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อการพิจารณาดังนี้ 
• ด้านเทคนิค โดยจะมีการแบ่งกลุ่มการพิจารณาแผนลงทุนคือ แผนการลงทุน

โรงไฟฟ้า แผนการลงทุนระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า และแผนการลงทุน
ระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

• ด้านความมั่นคงของระบบโครงข่ายพลังงาน โดยจะพิจารณาผลลัพธ์ของ
โครงการด้านความมีเสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ และการลดการสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้า  

• ผลตอบแทนการลงทุน โดยจะมีการประเมินยผลตอบแทนของโครงการ เช่น 
Economic Internal Rate of Return (EIRR) Financial Internal Rate of 
Return (FIRR) และ Economic Profit เป็นต้น 

• ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยมีการพิจารณาคุณภาพการให้บริการจากค่า 
SAIFI และ SAIDI และประเมินผลกระทบต่ออัตราค่าบริการไฟฟ้า โดย
วิเคราะห์จากการพิจารณาผลลัพธ์ของ EIRR, FIRR และ Economic Profit 

• ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการพิจารณาการดำเนินการตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

• การหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการที่มี
อยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ในอนาคต 

4) การพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดยพิจารณากรอบเวลาการ
ดำเนินการกับโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า 
และการวางแผนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 
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9.2.2 การทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื ่อรองรับการเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผล ิตไฟฟ ้าพล ังงานหม ุนเว ียนในต ่างประเทศ  จากรายงาน Regulatory Options for the 
Stimulation of Infrastructure Investments ซึ่งจัดทำโดย Mediterranean Energy Regulators 
(MEDREG) และ รายงาน Regulatory and Policy Options to Encourage Development of 
Renewable Energy ซึ่งจัดทำโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization: UNIDO) โดยรายละเอียดทั้งสองรายงานการศึกษามีดังนี้ 

 

1) Regulatory Options for the Stimulation of Infrastructure Investments 
จากการทบทวนรายงานการศึกษานี ้ ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการรวบรวมหัวข้อและ

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 
 

1.1)  กระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สำหรับกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้านั ้น Mediterranean Energy 

Regulators (MEDREG) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน 25 
แห่งจาก 21 ประเทศ ครอบคลุมสหภาพยุโรป คาบสมุทรบอลข่านและแอฟริกาเหนือ ได้สรุปหัวข้อที่
ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

• ความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้า 
• การตระหนักรู้ 
• การตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุน 

 

1.2)  ข้อเสนอแนะสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
โดย Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ

กันระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน 25 แห่งจาก  21 ประเทศ ครอบคลุมสหภาพยุโรป 
คาบสมุทรบอลข่านและแอฟริกาเหนือ ได้เสนอข้อแนะนำสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขต
เมดิเตอร์เรเนียน ดังต่อไปนี้ 

• แผนยุทธศาสตร์ของประเทศต้องมีความชัดเจน 
• ปรับปรุงความสามารถในการวางแผนการลงทุน 
• ตรวจสอบระดับความโปร่งใสและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ 
• บทบาทท่ีสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล 

 

1.3)  แนวทาง/เครื่องมือในการกำกับแผนการลงทุนระบบไฟฟ้า 
โดยแนวทาง/เครื ่องมือในการกำกับแผนการลงทุนระบบไฟฟ้าที่  MEDREG 

พิจารณามีดังนี ้
• การจำแนกประเภทของการลงทุนในมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล 
• การพิจารณาปัจจัยในการลงทุนและนโยบายของภาครัฐ 
• มุมมองการลงทุน 
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• ความจำเป็นในการร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมระบบส่งไฟฟ้า 
 

2) Regulatory and Policy Options to Encourage Development of 
Renewable Energy 
จากการทบทวนรายงานการศึกษานี ้ ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการรวบรวมหัวข้อและ

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 
 

2.1)  ประเด็นด้านการออกแบบกลไกในการกำกับดูแลและการสนับสนุน 
ปัจจัยต่อไปนี้สำหรับการออกแบบการกำกับดูแลและการสนับสนุนการใช้พลังงาน

หมุนเวียน 
• ความสามารถของกลไกในการลดความเสี่ยงของการลงทุนในเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการ
ลงทุนดังกล่าวไม่ควรกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนมากเกินไปหรือไม่
เหมาะสม 

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนต้องมีการ
แบ่งค่าใช้จ่ายนี้อย่างเป็นธรรมต่อท้ัง ผู้ลงทุน ผู้ใช้ไฟฟ้า และรัฐบาล 

• ประสิทธิภาพเพียงพอที ่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายการใช้พลังงาน
หมุนเวียนได้ 

• กลไกท่ีออกแบบเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแหล่งใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมกำลังการผลิตจากแหล่งเดิมที่มีอยู่ 

• ความสอดคล้องกับมาตรการนโยบายพลังงานอ่ืนๆ โครงการวิจัยและพัฒนา
หรือแผนการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ 

• ผลกระทบของกลไกต่อการลดราคาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเวลาผ่านไป 
• ความยืดหยุ ่นของกลไกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการลดต้นทุนของ

เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักพัฒนารายใดรายหนึ่งได้ผล
ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว 

• ผลของกลไกต่อการสนับสนุนให้เกิดโอกาสด้านการค้า การพัฒนาเทคโนโลยี 
• กลไกส่งผลให้เกิดความการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหลาย

ประเภท หรือ ทำให้เกิดการพัฒนาเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีเพียงประเภท
เดียว 

• ความสามารถในการส่งเสริมให้มีผู้ผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 
• ความโปร่งใสสำหรับทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• ความสามารถในการส่งออกหรือนำเข้ากำลังไฟฟ้า 

 

2.2)  ประเภทของกลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุน 
โดยในหัวข้อนี้จะเป็นการทบทวนกลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุน

พลังงานหมุนเวียนหลักต่างๆ ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วใน
ทวีปยุโรป ดังต่อไปนี้ 
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• กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนระยะสั้น 
• กลไกในการกำกับดูแล และนโยบายสนับสนุนระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 
• กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนในทางปฏิบัติ 

 
9.2.3 การวิเคราะห์และข้อเสนอสำหรับกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

จากการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื ่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พล ังงานหม ุนเว ียนในประเทศไทย  รายงาน Regulatory Options for the Stimulation of 
Infrastructure Investments และร าย ง าน  Regulatory and Policy Options to Encourage 
Development of Renewable Energy คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเสนอกรอบการกำกับ
แผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งการวิเคราะห์และ
ข้อเสนอ ออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ประกอบไปด้วย การกำกับด้านกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน และการกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้ 

 

1) การกำกับด้านกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอปัจจัยที ่ควรพิจารณาในการกำกับด้านกระบวนการลงทุน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 
 

1.1)  ความสอดคล้องของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื ่อรองรับ
พลังงานหมุนเวียน 
หน่วยงานที่กำกับดูแลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายการลงทุนต่างๆ ที่การไฟฟ้า

นำเสนอ เพื่อให้สามารถแบ่งประเภทการลงทุนได้ว่า การลงทุนใดเป็นการลงทุนเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียน การลงทุนใดเป็นการลงทุนเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การลงทุนใดเป็นการลงทุน
เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี ้เพ่ือให้หน่วยงานที่กำกับดูแลได้ควบคุมแผนการ
ลงทุนในระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยแนวทางใน
การพิจารณาความสอดคล้องของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียนควรพิจารณาจากประเภทการลงทุน โดยแบ่งออกเป็น การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับพลังงานหมุนเวียน และ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน สำหรับ 
แนวทางในการพิจารณาความซ้ำซ้อนของแผนการลงทุนนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณาจาก
ประเภทการลงทุนว่าเป็นการลงทุนประเภทอะไร พื้นที่ติดตั้งของการลงทุนอยู่ที่ใด และการลงทุนมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และควรพิจารณาจากความม่ันคงของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก 

 

1.2)  ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการลงทุน 
เนื่องจากการแผนลงทุนบางประเภท ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดรายการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจนถึงขั้นตอนการใช้งานจริงนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นในการวางแผนการ
ลงทุนควรพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนด้วย นอกจากนั้นปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
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รวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่วางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหน่วยงานที่กำกับดูแลจึงจำเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่จะลงทุนด้วยในแผนการ
ลงทุนด้วย เพื่อให้แผนการลงทุนมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือเทคโนโลยี  และ
แผนการลงทุนควรมีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้นักพัฒนารายใดรายหนึ่ง
ได้ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว 

 

1.3)  การวิเคราะห์ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าเชิงพลวัต 
เนื่องจากแนวโน้มในอนาคต สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ

ภาคเอกชนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีภาครัฐดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า หน่วยงานที่กำกับดูแลจึงต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลเชิงพลวัตร ของระบบไฟฟ้าทั้งข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือวิเคราะห์ว่า
การทำงานระบบไฟฟ้ามีจุดบกพร่องในส่วนใด จึงพิจารณาถึงการลงทุนปรับปรุงระบบที่จำเป็น โดย
การวิเคราะห์การทำงานนั้นจะเน้นไปที่ความม่ันคงในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

 

1.4)  ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่อค่าไฟฟ้า 
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบไฟฟ้าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งต่อไปยังค่าไฟฟ้า

ซึ่งจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลคือการควบคุมการ
ลงทุนให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การลงทุนต้องมีต้นทุนที ่เหมาะสมและสามารถ
ดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากในอนาคตผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานหมุนเวียนจากภาคเอกชนจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพื่อรองรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว โดยหากเงินลงทุนทั้งหมดนั้นประชาชนต้องเป็นผู้
แบกรับอยู่ฝ่ายเดียวจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจึงต้องรับภาระเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงาน
ที่กำกับดูแลจึงควรกำหนดสัดส่วนผลประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับจากการลงทุน  เช่น หากการ
ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งหมด การลงทุนดังกล่าวควร
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากการลงทุนเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งภาค
ประชาชนและภาคเอกชน ผลกระทบทั้งหมดควรแบ่งออกเป็นสองส่วนคือผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของ
ประชาชนและผลกระทบต่อราคารับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน เป็นต้น 

 

1.5)  ความสอดคล้องระหว่างแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือแผนการ
สนับสนุนการลงทุนต่างๆ 
หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณาว่าแผนการลงทุนที่การไฟฟ้าเสนอมีความ

สอดคล้อง/ส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศ หรือ สอดคล้อง/ส่งเสริมโครงการสนับสนุน
การลงทุนต่างๆ ในการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื ่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่  เพื ่อให้แผนการลงทุนนั ้นมี
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

 
2) การกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระบบไฟฟ้า 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอการกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระบบไฟฟ้า 
ดังต่อไปนี้ 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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2.1)  ความชัดเจนและโปร่งใสของกฎระเบียบ 
เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจึงต้องการความ

มั่นใจในการลงทุน ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า การ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า รายละเอียดของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเม่ือเกิด
ปัญหาข้อพิพาทแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายต้องมีการตัดสินตามกฎระเบียบอย่างเป็น
ธรรม โดยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนเกิดความม่ันใจในการลงทุนในระบบไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 

 

2.2)  นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ 
นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ ่งที ่สำคัญ เช่นการกำหนด

สัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การส่งเสริมอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน การ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญ
ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยปกติแล้วการพัฒนาการใช้พลังงาน
หมุนเวียนถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศ อย่างไรก็ตามควรมีการกำหนดบทบาทของ
การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งไม่ควรเกินความสามารถของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของระบบเพื่อรักษา
ระดับความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 

 

2.3)  ความม่ันคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางการเมืองและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ

โครงสร้างพื ้นฐานของภาคเอกชน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ซึ่ง
โดยทั่วไปเงื่อนไขเหล่านี้วัดได้จากตัวชี้วัด เช่น คะแนนเสถียรภาพทางการเมือง (PS) และ หลักนิติ
ธรรม (RoL) ตามท ี ่ กำหนดโดยโครงการ  Worldwide Governance Indicators (จ ัดทำโดย
ธนาคารโลก) ด้วยเหตุนี้กรอบการกำกับดูแลที่เพียงพอและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมมีส่วน
ช่วยในการสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน 

 

2.4)  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทของประเทศ 
หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านนโยบายต้องกำหนดแผนการลงทุนให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หากผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของ
ประชาชนเป็นประเด็นหลักที ่พิจารณา การกำหนดนโยบายการรับซื ้อพลังงานหมุนเวียนควร
กำหนดให้เป็นลักษณะการแข่งขันกันเข้ามาตามปริมาณที่กำหนดไว้  (Quota System) แต่หาก
เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น  การ
กำหนดนโยบายที่ไม่ได้มีการแข่งขันมากนัก เช่นการกำหนดเงินสนับสนุนให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้วย Feed in Tariffs เป็นต้น จะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมมากกว่า 

 

2.5) การกำหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนในการทำสัญญามากยิ่งขึ้น  แนวทางการกำหนด

ระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้น ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม
ควรพิจารณาผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกขนที่มีต่อค่าไฟฟ้าด้วย 

 

2.6)  การใช้การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวด 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น  ตัวอย่างเช่น 

การละเว้นการขอรับใบอนุญาตของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจากพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำกว่า 1 MW เป็นต้น 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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2.7)  การสนับสนุนแก่นักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในบางพื้นที่ของประเทศ การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าทำได้

ยากลำบากและมีต้นทุนที่สูง ทำให้พื้นที่เหล่านั้นอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ หากมีไฟฟ้าใช้ก็อาจจะไม่มี
ความเชื่อถือได้มากนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างสายส่งและอุปกรณ์อื่นๆ ในการส่ง
จ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น การให้เงินสนับสนุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ีที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า 
 
10. การประชุมและสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
 

10.1 การประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลา 18 เดือนของโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
10 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมจำนวน 228 คน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 33 สรุปผลการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
ครั้งที ่ ผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานผู้เข้าร่วม วัตถุประสงค์ วันที่จัดประชุม ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือในเรื่องการ

แนะนำโครงการ หารือแนวทาง
การวิจัยและการขอรับข้อมูล 

3 กรกฎาคม 2563 16 
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 กรกฎาคม 2563 15 
3 การไฟฟ้านครหลวง 14 กรกฎาคม 2563 20 
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังแนวทางการแลกเปลี่ยน

ความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูล
ประกอบการวิจัย 

19 สิงหาคม 2563 17 
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23 กันยายน 2563 10 
6 การไฟฟ้านครหลวง 23 กันยายน 2563 10 
7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 9 ธันวาคม 2563 15 
8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 24 กุมภาพันธ์ 2564 16 
9 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

สถาบันการศึกษา 
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น 

และหารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

29 กรกฎาคม 2564 66 

10 กลุ่มสมาคมและผู้ผลิตไฟฟ้า 30 กรกฎาคม 2564 43 
รวม 228 

 
10.2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกภาคส่วน เมื ่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด 304 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 34 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ผลการศึกษา 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 

จากสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันจะพบว่า การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่
จะอาศัยเชื้อเพลิงจากถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและ
มีเหลืออยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ ขยะ 
โดยนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเป็น 30% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมดในป ี2579 

โดยทั่วไปการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้า และ 
จะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเขตอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมอาจถูกออกแบบ และ ก่อสร้างเพื่อการจ่ายไฟฟ้าเพียงทิศทาง
เดียว อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจก่อให้เกิดการไหลของ
กำลังไฟฟ้าในสองทิศทางได้ หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท อาจใช้
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพไฟฟ้าที่ผลิตได้มีความแตกต่างกัน เป็น
ต้น โดยผลกระทบทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้า เช่น ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า 
กำลังไฟฟ้าสูญเสีย และ ความสามารถในการรองรับกระแสของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นต้น 

เพื่อที่จะลดผลกระทบดังกล่าว การไฟฟ้าทั้งสามแห่งจึงได้จัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยได้กำหนดค่าขีดจำกัดสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะ
สามารถเชื่อมต่อและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ เช่น ในระบบของ กฟน. และ กฟภ. ได้
กำหนดไว้ที่ 15% ของขนาดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าซึ่งเป็น
สาเหตุที่ทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้า ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสีย รวมไปถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าในสาย
จำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในบางสภาวะ การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอาจไม่ได้ทำให้เกิดการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้า เช่น สภาวะที่ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบมีค่ามาก ณ ขณะที่ การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบมีค่าน้อย (เท่ากับ 15%) หรือ ถ้าพิจารณาด้าน
นโยบายจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำเป็นต้องมี
การทบทวนข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องค่าขีดจำกัดสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท เพื่อที่จะทำให้
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
และมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม กรอบการกำกับแผนการ
ลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 

1.2.5 เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
1.3 เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

1.3.1 เป้าหมาย 

1) เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

2) เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและมี
ความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว 

3) เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม กรอบการกำกับแผนการลงทุนใน
ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน  

4) เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
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5) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่ อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
1.3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ข้อมูลเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การ
ดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม กรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

2) ข้อเสนอแนะปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
1.4 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

 

1.4.1 ศึกษาและทบทวนแนวโน้มการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน 
จากปัจจัยต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบของผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.4.2 ศึกษารูปแบบของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมการพิจารณาการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้ง ระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

1.4.3 ศึกษาและทบทวนแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และรวมถึงมาตรการการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย  

1.4.4 วิเคราะห์นโยบาย และข้อมูล/สมมุติฐานข้อมูลของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและ
มีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว  

1.4.5 วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม เพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

1.4.6 วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

1.4.7 ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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1.4.8 เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

1.4.9 ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
และปรับปรุงร่างข้อกำหนด Grid Codes ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

1.4.10 สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 
 
1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการแบ่งขั้นตอนการดำเนินโครงการตามขอบเขตการดำเนินโครงการ
ออกเป็นงานย่อยที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการเป็น 3 งานย่อยได้แก่  

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ 
 งานที ่1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 งานที ่1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 งานที่  1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
 งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการ

เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล 
 งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางและรูปแบบการกำกับดูแลผู้ได้รับ

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และศูนย์ควบคุม 
 งานที ่2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต 

ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 งานที ่2.3 : ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณ

กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
 งานที ่2.4 : วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

งานที่ 3 : งานสนับสนุน 
 งานที ่3.1 ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  
 งานที ่3.2 สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร ่ผลการศึกษาของโครงการ 

 
1.6 แผนการดำเนินโครงการ 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มงานย่อย 3 งาน และมีกำหนดส่งมอบรายงานแต่ละฉบับ สรุปได้ดังนี้  
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานและการส่งมอบรายงาน 

แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
งานที่ 1 งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและ
แนวทางการบรหิารจัดการ 

                                    

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 

                                    

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 

                                    

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบ
การเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

                  

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนำเสนอแนว
ทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการเชื่อมต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

                  

งานที่ 2 งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล                                     
งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง
รูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้
ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ การ
ดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคมุ 

                                    

งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการ
กำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 
และ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

                                    

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนำเสนอแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

                                    

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

                  

งานที่ 3 งานสนับสนุน                                     
งานที่ 3.1 ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

                                    

งานที่ 3.2 สัมมนาปรับฟังความคิดเห็น/
เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

                                    

การส่งมอบรายงาน                                     
งวดที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1  
(ภายใน 6 เดือน) 

                                    

งวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2  
(ภายใน 9 เดือน) 

                  

งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 3 
(ภายใน 12 เดือน) 

                                    

งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 18 
เดือน) 
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1.7 ผลงานที่จะนำส่ง 
 

1.7.1 ผลผลิต (Output) 
 

(1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย 

(2) ได้ผลการวิเคราะห์นโยบายและวิธีบริหารพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาของประเทศไทย 
(As-Is Analysis)  

(3) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ของแนวทางบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนที่มีของประเทศไทยในปัจจุบันทั้งในส่วนของการปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ 
(Hardware) การปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า 
(Software) และด้านกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้า 

(4) ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยรวมทั้งข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

(5) ข้อมูลเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การ
ดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม กรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

(6) ข้อเสนอแนะปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

1.7.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

(1) สำนักงาน กกพ. สามารถนำผลการศึกษาโครงการนี้ไปเป็นแนวทางกำกับดูแลการ
บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP ต่อไป 

(2) ภาครัฐสามารถนำผลการศึกษาโครงการนี้ไปใช้ประกอบในการจัดทำหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน โดยก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
 

(2.1) ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศในด้านกรอบแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบ
ส่ง และ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดภาระให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน
การใช้งานพลังงานหมุนเวียน 

(2.2) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งมีแนวทางในการสามารถรักษาความมั่นคงเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าได้เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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1.8 รายละเอียดการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตลอด
ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ประกอบไปด้วย 10 บท โดยสามารถสรุปความสอดคล้องกับของเขตงาน รวมถึงผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ ได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 1.2 รายละเอียดการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 

บทที่ ชื่อบท 
สอดคล้อง

ขอบเขตงาน 

สอดคล้อง 
ผลผลิต 

(Output) 
1 บทนำ -  
2 การศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน 1.4.1 - 
3 การศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 1.4.2 - 
4 การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
1.4.3 1.7.1  

(3) (4) 
5 การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าที่รองรับการ

เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
1.4.4 1.7.1  

(1) (2) (4) 
6 การวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงาน

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการดำเนินการ/ การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
1.4.5 1.7.1  

(5) 
7 การศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง

ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
1.4.7 1.7.1  

(6) 
8 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
1.4.8 1.7.1  

(4) 
9 การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า

เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
1.4.6 1.7.1  

(5) 
10 การประชุมและสัมมนารับฟังความคิดเห็น 1.4.9-1.4.10 - 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละบท จะมีความสอดคล้องนำไปสู่ผลผลิต (Output) ใน

แต่ละข้อที่กำหนดไว้ของโครงการ ดังตารางที่ 1.3 ซึ่งจากรายละเอียดผลการศึกษาโครงการทั้งหมด
นั้น จะสามารถส่งต่อให้ สำนักงาน กกพ. นำไปเป็นแนวทางกำกับดูแลการบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงประกอบในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนได้ ตามเป้าหมายของสำหรับผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการที่
กำหนด 
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ตารางที่ 1.3 ความสอดคล้องผลผลิต (Output) กับรายงานฉบับสมบูรณ์ 

หัวข้อผลผลิต 
(Output) 

รายละเอียดผลผลิต (Output) 
สอดคล้องกับรายงาน 
บทที่ หัวข้อย่อย 

(1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย 

บทที ่5 5.1-5.2 

(2) ได้ผลการวิเคราะห์นโยบายและวิธีบริหารพลังงานหมุนเวียนที่
ผ่านมาของประเทศไทย (As-Is Analysis)  

บทที่ 5 5.4 

(3) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ของแนวทาง
บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่มีของประเทศไทยในปัจจุบัน
ทั้งในส่วนของการปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) การ
ปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า 
(Software) และด้านกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้า 

บทที่ 4 4.1-4.3 

(4) ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยรวมทั้งข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

บทที่ 5 
บทที่ 8 

5.5 
8.3 

(5) ข้อมูลเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์
ควบคุม กรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 
และระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

บทที่ 6  
บทที่ 9 

6.4  
9.1.3 
9.2.3 

(6) ข้อเสนอแนะปริมาณกำลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า เมื่อมีการกำกับดูแลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน 

บทที่ 7 7.4 

 
 



 
 
 
 

บทที่ 2 
การศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน 
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บทที่ 2  
การศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน 

 
คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  โดยการ

ทบทวนสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของโลกและของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโลก
และของไทยในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
สำหรับประเทศไทย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้      
 
2.1 การทบทวนสถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียน 

 

2.1.1 สถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของโลก 
 

ในปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อภาคพลังงานเป็นอย่างมากส่งผล
ให้ในภาพรวมบริบทของพลังงานหมุนเวียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่
ของบทบาท ทิศทางของการเติบโต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนในมิติของต้นทุนราคา 
ซึ่งบริบทดังกล่าวนี้ย่อมสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคการผลิตไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านในภาคพลังงานและภาคการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

2.1.1.1 สถานการณ์ด้านกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนเป็นรายภูมิภาค (RE 
Installed Capacity By Region)  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.1 ภาพรวมของกำลังการผลิตต้ังในส่วนของพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค 

ตั้งแต่ช่วงปี 2010 เป็นต้นมา พลังงานหมุนเวียนอยู่ได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของ
ภาคพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากทิศทางของการเติบโตในมิติของกำลังการผลิต
ติดตั้ งที่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ซึ่ งจากข้อมูลของ International Renewable Energy 
Agency (IRENA) พบว่า ณ ปี 2018 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงานหมุนเวียน
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จากทั่ วโลกมีปริมาณรวมกันกว่า  2,456 กิกะวัตต์  ซึ่ งคิดเป็นปริมาณที่ เพิ่ มขึ้นจาก 
ปี 2010 ประมาณเกือบ 2 เท่าตัว ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.1 โดยในปัจจุบันทวีปเอเชีย-แปซิฟิก
นั้น เป็นพื้นที่ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งสูงที่สุดด้วยการครองสัดส่วนสูงถึง 50% ของกำลังการ
ผลิตติดตั้งสะสมโดยรวมจากทั่วโลกหรือเป็นกำลังการผลิตติดตั้งสะสมประมาณ  1,180,000 
เมกะวัตต์ ตามมาด้วยทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา ที่ครองสัดส่วนกำลัง
การผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 23% 16% 9% และ 2% ตามลำดับ ดังแสดงได้ตามรูปที่ 
2.2 

 
ที่มา :  IRENA. (2018).Statistics Time Series: Regional Trend. 

รูปที่ 2.2 ภาพรวมของกำลังการผลิตต้ังในส่วนของพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค  
 

ซึ่งเมื่อพิจารณาในมิติของการเติบโตรายภูมิภาคในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟิกนั้น เป็นพื้นที่มีสัญญานของการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องดังแสดงได้ในรูปที่ 2.3 
ซึ่งตลอดช่วงระหว่างปี  2010-2018 ภูมิภาคดังกล่าวได้มีสัดส่วนกำลังการผลิตตั้งของ
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากภาพรวมกว่า 10% 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที ่2.3 ภาพรวมของสัดส่วนกำลังการผลิตตั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค 
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ที่มา :  ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Regional Trend. 

รูปที่ 2.4 ภาพรวมของประเทศที่มีกำลังการผลิตติดต้ังพลังงานหมุนเวียนสะสมสูงที่สุดในปี 2018  
 

ทั้งนี้หากพิจารณาแยกเป็นรายภูมิภาคแล้วจะเห็นได้ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเทศที่
ศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนที่โดดเด่นดังแสดงได้ในรูปที่ 2.4 โดยในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก
พบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น
อันดับที่ 1 ทั้งของภูมิภาคและของโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับปี 2018 นั้น กำลังการ
ผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวของประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 30% ของกำลังการผลิตติดตั้ง
สะสมรวมจากทั่วโลก หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 696 กิกะวัตต์ ตามมาด้วยประเทศอินเดียและ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมอยู่ที่ 118 และ 90 กิกะวัตต์ตามลำดับ ในส่วน
ของทวีปยุโรป ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี และประเทศฝรั่งเศส เป็น 3 ประเทศในยุโรป
ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนสะสมสูงที่สุดซึ่งคิดเป็นปริมาณ 119 53.3 และ 
50.5 กิกะวัตต์ตามลำดับ ทวีปอเมริกาเหนือมีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
เป็น 2 ประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งมากที่สุดซึ่งคิดเป็นปริมาณราว  244.7 และ 100.2 
กิกะวัตต์ และในส่วนของทวีปอเมริกาใต้ประเทศบราซิลมีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงาน
หมุนเวียนสะสมสูงที่สุด ซึ่งคิดเป็นปริมาณ 135.6 กิกะวัตต์ โดยในภาพรวมแล้วสามารถ
จัดเรียงเป็น 10 อันดับรายประเทศได้ดังรูปที ่2.5 
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ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Ranking. 

รูปที่ 2.5  10 อันดับประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงานหมุนเวียนสูงที่สุด 
ในปี 2018  

 
2.1.1.2 สถานการณ์ด้านปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนราย
ภูมิภาค (RE Generation By Region) 

 
ที่มา :  IRENA. (2018).Statistics Time Series: Regional Trend. 

รูปที่ 2.6 ภาพรวมของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายภูมิภาค  

สำหรับในมิติของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั ้น จาก
ข้อมูลของ IRENA พบว่า ณ ปี 2018 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
รายภูมิภาคก็มีทิศทางของการเติบโตเช่นเดียวกับมิติของกำลังการผลิตติ ดตั้งตามที่
กล่าวไปแล้วในข้างต้น  ส่งผลให้ในภาพรวม ณ ปี 2018 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ  6,673,500 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ดังแสดงได้
ดังรูปที่ 2.6 โดยทวีปเอเชีย-แปซิฟิกยังคงครองสัดส่วนในมิติดังกล่าวเป็นอันดับที่  1 ที่ 
45% หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมกันประมาณ 2,984,400 กิกะวัตต์-ชั่วโมง 
ตามมาด้วยทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา ที่สัดส่วน
21% 19% 13% และ 2% ตามลำดับ  
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ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Regional Trend. 

รูปที่ 2.7 ภาพรวมของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลก  
 

ทั้งนี้หากพิจารณาเป็นรายทวีปแล้วจะเห็นได้ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเทศที่มี
ปริมาณไฟฟ้าจากหมุนเวียนไม่ต่างไปจากในมิติด้านกำลังการผลิตติดตั้งมากเท่าใดนัก 
ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.7 โดยในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มี
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคและของโลก
เช่นเดียวกับในมิติของกำลังการผลิตตั้งที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น โดยสำหรับปี 2018 นั้น 
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในส่วนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27.5% ของปริมาณ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลก  หรือคิดเป็นปริมาณกว่า 18,366,000 กิกะ
วัตต์-ชั่วโมง ตามมาด้วยประเทศอินเดียและประเทศญี ่ปุ ่นที ่ปริมาณ 261,200 และ 
193,100 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตามลำดับ ในส่วนของทวีปยุโรปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของ
อันดับอยู่เล็กน้อย กล่าวคือ ประเทศเยอรมนี ประเทศนอร์เวย์ และประเทศอิตาลี เป็น 
3 ประเทศในยุโรปที ่มีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงที ่สุด คิดเป็นปริมาณ 
226,100 155,100 และ 111,000 กิกะวัตต์-ชั ่วโมง ตามลำดับ ทวีปอเมริกาเหนือ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีกำลังการผลิตติดตั้งมากที่สุดที่ปริมาณ 747,200 
และ 432,600 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และทวีปอเมริกาใต้ประเทศบราซิลยังคงมีปริมาณ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที ่สุดโดยคิดเป็นปริมาณกว่า 492,200 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง ซึ่งในภาพรวมแล้วสามารถจัดเรียงเป็น 10 อันดับรายประเทศได้ดังรูปที่ 2.8 
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ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.8 ภาพรวมของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลก  
 

2.1.1.3 สถานการณ์กำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยี(RE 
Installed Capacity by Technology)   

 จากข้อมูลขอ IRENA พบว่าในปัจจุบันกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงาน
หมุนเวียนกว่า 2,456 กิกะวัตต์ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นยังคงมีสัดส่วนมาจาก
พลังงานน้ำเป็นหลัก โดย ณ ปี 2018 มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงานน้ำ
อยู่ประมาณ 1,297 กิกะวัตต์ ดังแสดงได้ดังรูปที่ 2.9 แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าทั้ง
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนพลังงานจากชีวมวล ซึ่งถูกนิยามรวมกันให้
เป็นพลังงานหมุนเวียนสมัยใหม่ (Modern Renewable Energy มีกำลังการผลิตติดตั้ง
สะสมในส่วนของพลังงานน้ำอยู่ประมาณ 1,297 กิกะวัตต์) ก็มีทิศทางของการเติบโต
อย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.9 กำลงัการผลิตติดต้ังจากพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยีจากทั่วโลก  
 

ทั้งนี้ กำลังการผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานน้ำที่มีอยู่จำนวนมากตามที่กล่าว
ไปแล้วในข้างต้นนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกำลังการผลิตติดตั้งสะสมที่มีอยู่เป็น
ปริมาณมากตั้งแต่ในอดีต แต่จากรูปที่ 2.10 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา 
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ทั่วโลกเริ่มมีทิศทางและสัญญานของการปรับลดกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานน้ำเพิ่มเติม
ต่อปีลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในช่วงปี 2018 และปี 2019 มีการติดตั้งเพิ่มเติมเพียง 
10,000-20,000 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2013 ประมาณ 2-4 เท่าตัว 
ตรงข้ามกับพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีทิศทางของการเติบโตที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
โดยในปี 2018 และ 2019 พลังงานทั้ง 2 รูปแบบมีกำลังการผลิตติดตั้งจากทั่วโลก
เพิ่มเติมกว่า 60,000 และ 100,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2013 กว่า 2 และ 3 
เท่าตัว ตามลำดับ 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.10 กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเติมของพลังงานหมุนเวียนเป็นรายปีแยกตามเทคโนโลยี 

ส่งผลให้ในปี 2018 พลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE มีกำลังการผลิต
ติดตั้งสะสมรวมประมาณ 1,184,089 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 48% จากกำลัง
การผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนโดยรวม ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.11 โดยจะเห็นได้ว่า
ระหว่างช่วง ปี 2010-2018 พลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE มีการขยายตัว
มากกว่า 2 เท่าจนมีสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งสะสมใกล้เคียงกับพลังงานน้ำเป็น
อย่างมาก 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.11 สัดส่วนกำลังผลิตติดต้ังจากพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE จากทัว่โลก 
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ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE 
ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.12 จะเห็นได้ว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าว
เกิดขึ้นเนื่องจาก พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยตั้งแต่ช่วงปี 2010-
2018 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนที่มีการเติบโตที่เด่นชัดมาก
ที่สุด ซึ่งมีการครองสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 14% ไปเป็น 41% หรือคิดเป็นการขยายตัวราว 
3 เท่าตัวในช่วงเวลาเพียง 8 ปี 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.12 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งรายเทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE 

ส่งผลให้ในภาพรวมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในปัจจุบันได้ถูก
นิยามรวมกันว่าเป็น “พลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน” หรือ Variable 
Renewable Energy (VRE) นั้นมีกำลังการผลิตติดตั้งระหว่างปี 2010-2018 เพิ่มขึ้น
จาก 75% ไปเป็น 89% ของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern 
RE ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.13  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.13 สัดส่วนกำลังการผลิตตดิตั้งของพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE/Modern RE 
 

โดยเมื่อพิจารณาอันดับรายประเทศจากมิติด้านกำลังการผลิตติดตั้งของ
พลังงานหมุนเวียนประเภท VRE และ Modern RE ในปี 2018 แล้ว ประเทศจีนก็ยังคง
เป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งในมิติดังกล่าวสูงที่สุด ซึ่งมีปริมาณอยู่กว่า 373,000 
เมกะวัตต์ โดยหลักๆ ก็เน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน  (VRE)  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันกว่า 90% ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.14 
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ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.14  10 อันดับประเทศที่มีกำลังการผลิตติดต้ังของพลังงานหมุนเวียน 
ประเภท VRE/Modern RE สูงที่สุดในปี 2018  

2.1.1.4 สถานการณ์และปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนราย
เทคโนโลยี (RE Generation by Technology)  

จากทิศทางของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ตามกล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้นเมื่อนำมาพิจารณาในมิติของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้
ร่วมด้วย พบว่า ณ ปี 2018 มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นจากพลังงานหมุนเวียน
รวมกันอยู่กว่า 6,566,155 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.15 ซึ่งหลักๆ แล้วจะ
เป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจากพลังงานน้ำอยู่สูงถึง 4,193,100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา จะเริ่มสังเกตุได้ว่าปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนั้นจะมี
ปริมาณที่ไม่ต่างจากปัจจุบันมากเท่าใดนัก ตรงข้ามกับปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน
ประเภทอื่นๆ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.15 ภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยีจากทัว่โลก 
 

ดังนั้นหากพิจารณาแยกมิติของการเติบโตระหว่างพลังงานน้ำและพลังงาน
หมุนเวียนประเภท Modern RE ออกจากกันดังแสดงได้ในรูปที่ 2.16 จึงพบว่าปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
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ชัดเจน โดยณ ปี 2018 มีปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าว
อยู่กว่า 2,373,055 กิกะวัตต-์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนโดยรวม ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2010  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.16 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE จากพลงังานหมุนเวียน
ในภาพรวม  

เมื่อพิจารณาเฉพาะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภท 
Modern RE ซึ่งสอดคล้องกับมิติด้านการเติบโตในข้างต้นดังแสดงได้ในรูปที่ 2.17 พบว่า
สัดส่วนกว่า 50% เกิดขึ้นจากพลังงานลมโดยสัดส่วนดังกล่าวไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตมากเท่าใดนัก แต่สัดส่วนอีก 50% ที่เหลือซึ่งมาจากพลังงานชีวมวลและ
พลังงานแสงอาทิตย์รวมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระหว่างปี 2010-2018 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีการขยายตัวโดดเด่นที่สุดนั่นคือ 
เพิ่มขึ้นจาก 5% ไปเป็น 25% หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าตัว  

 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

 

รูปที่ 2.17  สัดส่วนของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE  
จาก Modern RE  
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ส่งผลให้ในภาพรวมพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในปัจจุบันหรือที่ถูก
นิยามรวมกันว่าเป็น “พลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน” หรือ Variable 
Renewable Energy (VRE) น้ัน มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้นจาก 54% ไปเป็น 78% 
จากสัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE โดยรวมที่
เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปี 2010-2018 ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.18  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. 

รูปที่ 2.18 สัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE จาก Modern RE  
 

โดยเมื่อพิจารณาอันดับรายประเทศจากมิติปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนประเภท Modern RE ในปี 2018 แล้ว ประเทศจีนก็ยังคงเป็นประเทศที่มี
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากมิติดังกล่าวสูงที่สุด ซึ่งมีปริมาณอยู่กว่า 634,200 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง โดยหลักๆ แล้วจะเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทที่
มีความผันผวน (VRE) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 88% ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.19 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.19 10 อันดับประเทศที่มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE 
/Modern RE สูงที่สุดในปี 2018  
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2.1.1.5 สถานการณ์กำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN RE Installed Capacity & 
Generation) 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.20 ภาพรวมของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน 
 

สำหรับสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN) ในปี 2018 นั้นพบว่ากำลังการผลิตติดตั้งสะสมใน 10 กลุ่มประเทศสมาชิก
มีปริมาณรวมกับอยู่ราว 62,509 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 2.6% จากกำลังการ
ผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลก  ดังแสดงได้ดังรูปที่ 2.20 โดยประเทศ
เวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนดังกล่าวสูงที่สุดคิดเป็นปริมาณกว่า 18,521          
เมกะวัตต์ ซึ่งสัดส่วนกว่า 97% มาจากพลังงานน้ำ ดังแสงได้ในรูปที่ 2.21  

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.21 ภาพรวมของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทของภูมิภาค ASEAN 

ส่งผลให้หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern 
RE ที่สอดคล้องกับทิศทางของการเติบโตของพลังงานเวียนของโลกแล้วนั้น ประเทศไทย
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จะเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตติดตั้งในมิติดังกล่าวสูงที่สุดในภูมิภาค  ASEAN ซึ่งมี
ปริมาณอยู่กว่า 7,833 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นพลังงานลม 1,018 เมกะวัตต์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ 2,720 เมกะวัตต์ และพลังงานชีวมวลอีกกว่า 4,095 เมกะวัตต์ ดังแสดงได้
ในรูปที่ 2.22 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.22 ภาพรวมของกำลังการผลิตติดตั้งเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern RE  
ในภูมิภาค ASEAN 

 

ซึ่งบริบทดังกล่าวก็มีความสอดคล้องกับมิติของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.23 ซึ่งเห็นได้ว่าประเทศเวียดนามก็ยังคงเป็นประเทศที่
มีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาค ASEAN หรือคิดเป็น
ปริมาณราว 85,952 กิกะวัตต์-ชั่วโมง โดยกว่า 85,097 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เป็นปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากพลังงานน้ำ 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.23 ภาพรวมเชิงอันดับของปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท 
ของภูมิภาค ASEAN 
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ดังนั้นในทำนองเดียวกันหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของพลังงานหมุนเวียน
ประเภท Modern RE ที่สอดคล้องกับทิศทางของการเติบโตของพลังงานเวียนของโลก
แล้วนั้น ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากพลังงานหมุนเวียน
ประเภทดังกล่าวสูงที ่สุดในภูมิภาค  ASEAN ซึ ่งมีปริมาณอยู่กว่า 34,883 กิกะวัตต์-
ชั ่วโมง โดยแบ ่งเป ็นพล ังงานชีวมวลอีกกว่า  28,705 ก ิกะวัตต ์-ชั ่วโมง พลังงาน
แสงอาท ิตย ์ 4,537 ก ิกะว ัตต ์-ชั ่ว โมง  และพล ังงานลม  1,641 ก ิกะว ัตต ์-ชั ่ว โมง 
ตามลำดับ ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.24 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Country Rankings. 

รูปที่ 2.24 ภาพรวมเชิงอันดับของปริมาณการผลิตไฟฟ้าเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern 
RE ในภูมิภาค ASEAN (IRENA, 2018) 

 

2.1.1.6 สถานการณ์การลงทุนด้านพลังงานหมุนจากทั่วโลก 

จากข้ อ มู ล ขอ ง  Renewable Energy Policy Network for 21st Century 
(REN 21) พบว่า ณ ปี 2018 มีการลงทุนในส่วนของ Modern RE จากทั่วโลกอยู่ราวๆ 
2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.7 ล้านล้านบาท (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 
บาทต่อ 1 USD) ซึ่งกว่า 30% ของมูลค่าการลงทุนดังกล่าวมาจากประเทศจีนดังแสดงได้
ตามรูปที่ 2.25  
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ที่มา : REN21.(2019).Renewables 2019: Global Status Report. 

รูปที่ 2.25 ภาพรวมของมูลคา่การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน  

ถึงแม้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยรวมจะมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่
เล็กน้อยแต่ทิศทางของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมก็ยังคงมีสัญญานของ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2010 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวน (VRE) ที่ ณ ปี 2018 มีมูลค่าของการลงทุนอยู่กว่า 2.7 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.1 ล้านล้านบาท (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 
บาท/USD) ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.26 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Global Trends in Renewable Energy Investment. 

รูปที่ 2.26 ภาพรวมของมูลคา่การลงทุนพลังงานหมุนเวียนรายเทคโนโลยี  
 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกการมูลค่าของการลงทุนออกเป็นกลุ่มของเทคโนโลยี 
พบว่า ณ ปี 2018 พลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผันผวน (VRE) มีมูลค่าของการ
ลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 95 ของมูลค่าการลงทุนด้านพลังงานเวียนประเภท Modern 
RE โดยรวม ซึ่งการเติบโตในมิติดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้ งแต่ปี 2010 ดังแสดง
ได้ในรูปที่ 2.27  
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ที่มา : IRENA. (2018).Statistics Time Series: Global Trends in Renewable Energy Investment.  

รูปที่ 2.27 ภาพรวมของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE ระหว่างปี 2010-2018 
 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในภาพรวมตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น
ในมิติของกำลังการผลิตติดตั้ง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังานหมุนเวียน ตลอนจน
มูลค่าของการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาล้วนสะท้อนให้เห็นได้ว่า
พลังงานหมุนเวียนได้มีปริมาณเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนของ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ในปัจจุบันได้ถูกนิยามและเรียกรวมกันว่าเป็น
พลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy, VRE) 
ซึ่งเป็นรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนที ่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นอย่างมากในช่วง  
8-10 ปีที่ผ่านมา ตรงข้ามกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กำลังถูกลดทอนบทบาท
ลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในช่วงระหว่างปี 2010-2018 พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน
เพิ ่มขึ ้นจาก 20% ไปเป็น 25% ของปริมาณไฟฟ้าที ่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทุก
ประเภท ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.28 ซึ่งคาดการณ์ว่าการเติบโตดังกล่าวยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. และ BP (2019).Statistical 
Review of World Energy. 

รูปที่ 2.28 ภาพรวมของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทุกประเภท  

โดยในปี 2018 นั้นสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง 25% 
ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นพลังงานน้ำ 16% พลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวน (VRE) 7% และพลังงานหมุนเวียนประเภท Modern 
RE ชนิดอื่นๆ อีก 2% ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.29 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018). Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. และ BP (2019).Statistical 
Review of World Energy. 

รูปที่ 2.29 ภาพรวมสัดส่วนของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทุกประเภทในปี 2018 

 
2.1.2 สถานการณ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 

 

2.1.2.1 กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

จากการรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนจากเว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น พบว่า ทางสำนักงาน กกพ. ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลกำลัง
การผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากเว็บไซต์
ดังกล่าว และยังได้มีการรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

 

ทั้งนี้  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ได้มีการรวบรวมในครั้งนี้ จะแบ่งพลังงาน
หมุนเวียนออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) พลังงานลม 
(Wind) ขยะ (Waste) ชีวมวล  (Biomass) ก๊าซชีวภาพ  (Biogas) พลังงานน้ำขนาดเล็ก 
(Small hydro) พลังงานน้ำขนาดใหญ่  (Large hydro) พลังน้ำสูบกลับ  (Pump hydro) 
และอื่นๆ (Other) โดยกำลังการผลิตติดตั้งของแต่ละเชื้อเพลิงสามารถแสดงดังรูปที่ 2.30 
โดยพบว่า ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา กำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ส่วนกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่นั้น พบว่า
มีกำลังการผลิตติดตั้งคงที่ เนื่องจาก ทาง กฟผ. ไม่ได้มีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด
ใหญ่เพิ่ม แต่ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองฯ แบบสูบกลับ ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับเขื่อน
ลำตะคอง โดยได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวม

7%
2%

16%

75%

VRE Other Modern RE Hydro Non-RE
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กำลังผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ และเริ่มเปิดใช้งานในปี 2547 ต่อมาทาง กฟผ. ได้มีการ
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง และเริ่มเปิดใช้งานในปี 2563 จึงทำให้
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองฯ แบบสูบกลับแห่งนี้  มีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1 ,000             
เมกะวัตต ์

 

 
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 

รูปที่ 2.30 กำลังผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
แยกตามรายชนิดเชื้อเพลิง   

 
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 

 

รูปที่ 2.31 สัดส่วนปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  
แยกตามรายชนิดเชื้อเพลิง 

จากรูปที่ 2.31 พบว่าตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา พลังงานน้ำขนาดใหญ่ถือว่าเป็น
พลังงานหมุนเวียนหลักที่มีกำลังผลิตติดตั้งมากที่สุด โดยมีมากถึง 98% ของสัดส่วนกำลังผลิต
ติดต้ังสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ต่อมาเมื่อมีการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นชีวมวลจึงเป็นเชื้อเพลิงแรกที่ผู้ ประกอบการหันมาให้
ความสนใจ เนื่องจากมีต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากพร้อมทั้งราคาของวัตถุดิบที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงมีราคาถูก ต่อมาเมื่อราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาที่ถูกลง พร้อมทั้งมีนโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่ มีอัตรา
การรับซื้อที่สูงนั้น จึงทำให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและเริ่มมีการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า
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จากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น จึงทำให้สัดส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมลดลง และการพัฒนาเทคโนโลยีของกังหันลมที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้
สัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในปี 2563 พบว่า 
สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่มากที่สุด
คือ ชีวมวล โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 25.2% รองลงมา คือ พลังงานแสงอาทิตย์ 23.7% 
พลังงานน้ำขนาดใหญ่ 23.5% พลังงานลม 12.2% พลังน้ำสูบกลับ 8.0% ก๊าซชีวภาพ 3.1% 
ขยะ 2.8% พลังงานน้ำขนาดเล็ก 1.3% และ อื่นๆ 0.2% ตามลำดับ 

ต่อมาเมื่อนำข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมาจัดทำข้อมูล
กำลังผลิตติดตั้งรายปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย พบว่า ก่อนปี 2537 
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มีการ
ลงทุนโดย กฟผ. ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 2,770.40 เมกะวัตต์ และพลังงานน้ำขนาดเล็กที่
มีการลงทุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต่อมาเมื่อปี 2540 ได้
เริ่มมีการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในประเทศมากขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเกษตรที่มีเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งอยู่แล้ว โดยได้
มีการนำชีวมวลเหลือทิ้งที่มีอยู่ในโรงงานไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มหม้อไอน้ำ  เพื่อผลิต
ไฟฟ้าหรือนําความร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน และหลังจากปี 2549 เป็นต้น
มา ผู้ประกอบการได้มีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความหลากหลายของ
เชื้อเพลิงที่ใช้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาล อาทิเช่น แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในรูปแบบ Adder และ FiT จึงทำ
ให้ผู้ประกอบการเริ่มมีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกำลังผลิตติดตั้งรายปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
2537-2563 แสดงดังรูปที่ 2.32 

 

 
หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานน้ำขนาดใหญ่ที่เข้าระบบก่อนปี 2537 จำนวน 2,770.40 เมกะวัตต์  
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
 

รูปที่ 2.32 กำลังผลิตติดตั้งรายปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  
โดยไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่เข้าระบบก่อนปี 2537 
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เมื่อนำข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้มาทำการแบ่งแยกตามกลุ่ม
เชื้อเพลิง คือ (1) พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ (Other RE) ได้แก่ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานน้ำขนาดเล็ก และอื่นๆ (2) พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (Variable 
Renewable Energy, VRE) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ (3) พลังงานน้ำ
ขนาดใหญ่ (Large hydro) ได้แก่ พลังงานน้ำขนาดใหญ่ และพลังน้ำสูบกลับ พบว่า กำลัง
การผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 
2563 มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมของพลังงานแสงอาทิตย์ 2,941.83 เมกะวัตต์ และกำลัง
การผลิตติดตั้งสะสมของพลังงานลม 1,523.21 เมกะวัตต ์ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นมากกว่ากำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลมเกือบ 2 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจาก
ข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพของความเร็วลมภายในประเทศ รวมถึงปัญหาที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่
ติดตั้งกังหันลม เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งกังหันลมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สูงอยู่บนภูเขา ซึ่งอาจ
เป็นที่ดินในเขต ส.ป.ก. ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์หรือที่ดินในเขตป่าสงวน ที่ต้อง
มีขั้นตอนในการขออนุญาตก่อน ทำให้ปัจจุบันพลังงานยังไม่สามารถส่งเสริมให้เป็นพลังงาน
หลักของประเทศได้1  

ซึ่งจากข้อมูลกำลังผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศไทย ณ ปี 2563 
เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า ประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ทั้งหมด 12,439.53 เมกะวัตต์ ซึ่งพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตติดตั้งมากที่สุด คือ 
พลังงานน้ำขนาดใหญ่ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งมากถึง 3,918.40 เมกะวัตต์ รองลงมาคือ 
ชีวมวล 3 ,137.86 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 2 ,941.83 เมกะวัตต์ พลังงานลม 
1,523.21 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 379.59 เมกะวัตต์ ขยะ 347.10 เมกะวัตต์ พลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก 165.42 เมกะวัตต์ และอื่นๆ 26.13 เมกะวัตต์ ตามลำดับ และเมื่อนำมาวิเคราะห์
สัดส่วนของ VRE/Other RE/Large hydro นั้น พบว่า ในปี 2563 VRE มีกำลังการผลิต
ติดตั้งมากที่สุดถึง 35.89% รองลงมาคือ Other RE 32.61% และ Large hydro 31.50% 
ตามลำดับ แต่เมื่อนำมาพิจารณาเฉพาะส่วนของ VRE/Other RE จะพบว่า VRE และ Other 
จะมีสัดส่วนกำลังผลิตติดตั้งสะสมใกล้เคียงกัน โดย VRE มีกำลังผลิตติดตั้ง 4,465.04 เมกะ
วัตต์ หรือคิดเป็น 52% ส่วน Other RE มีกำลังการผลิตติดตั้ง 4,056.09 เมกะวัตต์ หรือคิด
เป็น 48% ทั้งนี้ กำลังผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศไทย ณ ปี 2563 แสดง
ดังตารางที่ 2.1 และสัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศไทย ณ 
ปี 2563 แสดงดังรูปที่ 2.33  
 

ตารางที่ 2.1 กำลังผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศไทย ณ ปี 2563  
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน กำลังผลิตติดตั้ง (MW) 

Solar 2,941.83 
VRE 4,465.04 

Wind 1,523.21 
Small hydro 165.42 

RE 4,056.09 Biomass 3,137.86 
Biogas 379.59 

 
1 https://www.energynewscenter.com/พลังงานลมในไทยยังพอไปไ/ 

https://www.energynewscenter.com/พลังงานลมในไทยยังพอไปไ/
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ชนิดของพลังงานหมุนเวียน กำลังผลิตติดตั้ง (MW) 
Waste 347.10 
Other 26.13 

Large Hydro* 3,918.40 Large Hydro* 3,918.40 
รวม 12,439.53  12,439.53 

* พลังงานน้ำขนาดใหญ ่(Large Hydro) รวมพลังน้ำสูบกลับ 1,000 MW 
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
 
 

  
(a) (b) 

หมายเหต ุพลังงานน้ำขนาดใหญ่ รวมพลังน้ำสูบกลับ 1,000 MW 

รูปที่ 2.33 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้ง โดย (a) รวมพลังน้ำขนาดใหญ ่
และ (b) ไม่รวมพลังน้ำขนาดใหญ ่

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ VRE/Other RE ตั้งแต่ปี 2537-2563 พบว่าสัดส่วนของ 
VRE เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้นเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเชื้อเพลิง ส่วนในด้านการ
ลงทุนนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมยังมีต้นทุนที่เริ่มถูกลงเรื่อยๆ อีกทั้งยัง
ได้รับการสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐ ด้วย เหตุผลทั้งหมด
เหล่านี้ จึงทำให้การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีสัดส่วนที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยกำลังผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 
2.34 
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ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
 

รูปที่ 2.34 กำลังการผลิตติดตั้งสะสม VRE/Other RE ตั้งแต่ปี 2537-2563  
 

 
ที่มา :  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
 

รูปที่ 2.35 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งสะสม VRE/Other RE ตั้งแต่ปี 2537-2563  
 

จากรูปที่ 2.35 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้ง VRE/Other RE ตั้งแต่ปี 2537-2563 
น้ัน พบว่า ในช่วงแรก ตั้งแต่ปี 2537-2551 สัดส่วนของ Other RE น้ันเป็น 100% ของกำลัง
ผลิตติดตั้งสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แต่ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 
สัดส่วนของ VRE/Other RE นั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยพบว่าในปี 2563 VRE มี
สัดส่วนของกำลังการผลิตติดตั้ง 52% ซึ่งมากกว่า Other RE ที่มีสัดส่วนของกำลังการผลิต
ติดต้ัง 48% 

 

เมื่อพิจารณากำลังการผลิตติดตั้งและสัดส่วนของทุกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าในประเทศไทย พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุด คือ 28,072.70 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 54.8% ของกำลัง
การผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ รองลงมาคือพลังงานหมุนเวียน 8,521.13 เมกะ
วัตต์ หรือคิดเป็น 16.6% ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 5,720.60 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 11.2% 
ถ่านหิน 4,620.99 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 9.0% พลังน้ำขนาดใหญ่ 3,918.40 เมกะวัตต์ 
หรือคิดเป็น 7.7% และน้ำมันเตา/ดีเซล 345.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 0.7% ตามลำดับ 
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โดยกำลังผลิตติดตั้งและสัดส่วนของทุกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
แสดงดังตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.36 และสัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งสะสมทุกชนิดเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552-2563 แสดงดังรูปที่ 2.37 

 

ตารางที่ 2.2 กำลังการผลิตติดต้ังและสัดส่วนทุกชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ใน
ปี 2563  

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า กำลังผลิตติดตั้ง (MW) สัดส่วน (%) 
ก๊าซธรรมชาติ 28,072.70 54.8 
ถ่านหิน 4,620.99 9.0 
น้ำมันเตา/ดีเซล 345.40 0.7 
พลังน้ำขนาดใหญ่ 3,918.40 7.7 
พลังงานหมุนเวียน 8,521.13  

   - VRE 4,465.04 8.7 
   - RE 4,056.09 7.9 
ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 5,720.60 11.2 

รวม 51,199.22 100% 
ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ. เดือนเมษายน 2563 

 

 
ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 

รูปที่ 2.36 กำลังการผลิตติดตั้งสะสมทุกชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

2-24 
 

 

 

 
ที่มา : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 

รูปที่ 2.37 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งสะสมทุกชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

จากการวิเคราะห์กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในข้างต้น 
พบว่า พลังงานน้ำขนาดใหญ่ (Large hydro) มีกำลังการผลิตติดตั้งคงที่ และเริ่มมีสัดส่วนที่
ลดลง ส่วนกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียน (Other RE) นั้น มีกำลังการผลิตติดตั้งที่
เพิ่มขึ้น แต่เริ่มมีสัดส่วนที่ลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศ
ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการ
เริ่มให้ความสนใจกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ VRE ที่ไม่มีต้นทุนของเชื้อเพลิง จึงทำ
ให้ในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา กำลังการผลิตติดตั้งของ VRE นั้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย ์

 
2.1.2.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

จากข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย (พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) ที่ได้มีการเก็บ
รวมรวมข้อมูลโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และข้อมูลปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดย สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี  2555-2561 จะอยู่ระหว่าง 21,791.52-35,373.61 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และ
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากชีวมวลมีมากกว่า 50% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งหมด และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากกำลังการผลิตติดต้ังที่เพ่ิมมากขึ้นนั้นเอง 

โดยในปี 2561 พบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้มากที่สุดมาจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดย
มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากับ 17,616.50 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น  49.8% ของ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศ รองลงมา คือ พลังงานน้ำ
ขนาดใหญ่ 7,597.01 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 21.5% พลังงานแสงอาทิตย์ 4,536.60 
กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 12.8% ก๊าซชีวภาพ 1,826.60 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 
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5.2% พลังงานลม 1,641.40 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 4.6% ขยะ 1,540.50 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง หรือคิดเป็น 4.4% และ พลังงานน้ำขนาดเล็ก 615.00 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 
1.7% ตามลำดับ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยรายปี 
ตั้งแต่ปี 2555-2561 แสดงดังตารางที่ 2.3 และ รูปที่ 2.38 และสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 2.39 

 

ตารางที่ 2.3 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2561 

ปี 
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (กิกะวัตต-์ชั่วโมง ) 

Solar Wind Small Hydro Biomass Biogas Waste Large hydro รวม 
2555 492.90 140.80 316.90 11,165.80 1,021.00 222.90 8,431.22 21,791.52 
2556 1,082.00 302.00 334.00 12,198.00 1,533.00 291.00 5,412.08 21,152.08 
2557 1,385.00 305.00 375.00 13,356.00 1,479.00 317.00 5,163.57 22,380.57 
2558 2,378.00 328.80 219.40 12,961.00 1,080.80 520.30 3,760.73 21,249.03 
2559 3,377.10 345.40 312.40 16,446.10 595.30 683.10 3,543.08 25,302.48 
2560 4,542.50 1,109.90 503.50 15,898.90 1,722.60 1,022.00 4,687.19 29,486.59 
2561 4,536.60 1,641.40 615.00 17,616.50 1,826.60 1,540.50 7,597.01 35,373.61 
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และข้อมูลพลังงานน้ำขนาดใหญ่, สนพ. 
 

 
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และข้อมูลพลังงานน้ำขนาดใหญ่, สนพ. 
 

รูปที่ 2.38 ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

 
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และข้อมูลพลังงานน้ำขนาดใหญ่, สนพ. 
 

รูปที่ 2.39 สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
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เมื่อนำข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยรายปี 
ตั้งแต่ปี 2555-2561 ที่ได้ มาวิเคราะห์สัดส่วนของ VRE/Other RE พบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตจาก Other RE มีมากกว่า VRE โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก  Other RE เท่ากับ 
21,598.60 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 77.76% ส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE 
เท่ากับ 6,178.00 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 22.24% แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น พบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ระหว่าง VRE/Other RE ในประเทศไทยรายปี ตั้งแต่ปี 
2555-2561 และสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ระหว่าง VRE/Other RE ในประเทศไทย ณ 
ปี 2561 แสดงดังรูปที่ 2.40  

  

  
           ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และข้อมูล Large hydro, สนพ. 

รูปที่ 2.40 ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ระหว่าง VRE/Other RE ในประเทศไทย 
 

 
            ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561, พพ. และข้อมูล Large hydro, สนพ. 

รูปที่ 2.41 สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ระหว่าง VRE/Other RE ในประเทศไทย 
 

จากนั้น ทางคณะผู้วิจัยฯ  ได้นำข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ ผลิตได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทยรายปี ตั้งแต่ปี 2555-2561 มาวิเคราะห์ พบว่า 
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ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม 
ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมากกว่าพลังงานลมเกือบ 2 เท่า 
รวมไปถึงปัญหาในเรื่องความเร็วลมที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่างจำกัด 
อีกทั้งปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ยังไม่เสถียร ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพของความเร็วลมในแต่ละวัน
อีกด้วย โดย ณ  ปี 2561 ประเทศไทยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
4,536.60 กิกะวัตต-์ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ 1,641.40 กิกะวัตต-์ชั่วโมง   

  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และสัดส่วนของแต่ละชนิด
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 2562 พบว่า ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้มากที่สุด คือ 121,840.62 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 57.46% รองลงมา 
คือ ถ่านหิน 35,825.22 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 16.89% ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
25,546.66 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 12.05% พลังงานหมุนเวียน 21,402.42 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง หรือคิดเป็น 10.09% พลังงานน้ำขนาดใหญ่ 6,309.96 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 
2.98% และน้ำมันเตา/ดีเซล 1,124.80 กิกะวัตต-์ชั่วโมง หรือคิดเป็น 0.53% ตามลำดับ และ
จากการวิเคราะห์ พบว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งเป็นผล
มาจากนโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศ  เพื่อ
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และสัดส่วนของแต่ละชนิดเชื้อเพลิง
ในปี 2562 แสดงดังตารางที่ 2.4 และสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ ตั้งแต่ 2552-
2562 แสดงดังรูปที่ 2.42  

 
ตารางที่ 2.4 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และสัดส่วนของแต่ละชนิดเชื้อเพลิงในปี 2562 

ชนิดเชื้อเพลงิ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ปี 2562 (GWh) สัดส่วน (%) 
ก๊าซธรรมชาติ 121,840.62 57.46 
ถ่านหิน 35,825.22 16.89 
น้ำมันเตา/ดีเซล 1,124.80 0.53 
พลังงานน้ำขนาดใหญ่ 6,309.96 2.98 
พลังงานหมุนเวียน 21,402.42  

     - VRE 8,229.72 3.88 
     - RE 13,172.70 6.21 
ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 25,546.66 12.05 

รวม 212,049.68 100.00 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
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ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

รูปที่ 2.42 ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ ตั้งแต่ 2552-2562 
 

 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

รูปที่ 2.43 สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ ตั้งแต่ 2552-2562 

จากการวิเคราะห์ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของประเทศ พบว่า 
แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม อันเป็นผลมาจากนโยบายการสนับสนุนการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากรัฐบาล 

 

2.1.2.3 ทิศทางการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของไทย 

ในอดีตที่ผ่านมา การใช้พลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นการใช้พลังงาน
ที่ได้มาจากไม้ ฟืน แกลบ และถ่าน ซึ่งเป็นการใช้ในครัวเรือน เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมจึงสามารถใช้แหล่งพลังงานจากชีวมวลได้เป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อ
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเกิดวิกฤติการณ์ด้านราคา
น้ำมันอยูห่ลายครั้ง รัฐบาลจึงไดใ้ห้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ได้มีการกําหนดเป้าหมายให้มี
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การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนน้ำมันและยังได้มีการส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

ต่อมา ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา แต่เมื่อได้มีการประเมิน
สถานการณ์และผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา พบว่า แผนดังกล่าวยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์พลังงานได้ในเชิงรุก และยังไม่สามารถเห็น
ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้นั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถลดการใช้
พลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มากที่สุด และมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นใน
การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ภายในประเทศให้สามารถทดแทนการนำเข้าได้
อย่างเป็นรูปธรรม2 โดยได้มีการประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมา เพื่อเป็นแผนงาน
หลักที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
รายละเอียดของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  และเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน มีดังน้ี 

• ปี 2552 รัฐบาลได้มีการประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 
2551-2565) โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 5,608 
เมกะวัตต์   

• ปี 2554 พบว่า กว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์
ขั้นต้นมาจากการนำเข้า โดยมีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 
ของปริมาณการใช้น้ำมันทั ้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มจะ
สูงขึ ้นอีก เนื ่องจากไม่สามารถเพิ ่มปริมาณการผลิตป ิโตรเล ียมใน
ประเทศได้ทันกับความต้องการใช้งาน อีกทั้งกระทรวงพลังงานยังได้มี
การพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 
2564 มีการคาดว่าจะมีความต้องการการใช้พลังงานมากถึง 99,838 
ktoe จากปัจจุบัน 71,728 ktoe ดังนั ้น ทางรัฐบาลจึงมอบหมายให้
กระทรวงพลังงานจัดทำแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative Energy 
Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อกำหนดกรอบและทิศ
ทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้มีการเพิ่มเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากเดิม 5,608 เมกะวัตต์ เป็น 
9,201 เมกะวัตต์  

• ปี 2556 ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติ
เห็นชอบในการปรับค่าเป้าหมายตามแผน AEDP 2012-2021 เพื่อให้
สอดคล้องตาม Country Strategy โดยได้มีการเพิ่มเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 13,927 เมกะวัตต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ (2) เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ (3) เสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนในรูปแบบชุมชนพลังงานสีเขียว (4) สนับสนุนอุตสาหกรรมการ

 
2 http://www.eppo.go.th/images/about/historyEppo-2.pdf 

http://www.eppo.go.th/images/about/historyEppo-2.pdf
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ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และ (5) วิจัยพัฒนาส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทย 

• ปี 2558 กพช. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) โดยแผน AEDP 2015 นี้ จะ
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้ านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยแผน AEDP 2015 น้ี ยังได้มีการเพิ่มเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 16,792 เมกะวัตต ์

• ปี 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำ 
ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  2561-2580 
(AEDP2018) เพื่ อส่งเสริมพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับแผน 
PDP2018 และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทาง กพช. จึงได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผน AEDP2018 ซึ่งแผนนี้ได้มีการเพิ่มเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 18,696 เมกะวัตต ์ 

โดยรายละเอียดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของแต่ละแผนฯ 
และแต่ละชนิดเชื้อเพลิง สรุปได้ดังตารางที่ 2.5 

 

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของแต่ละแผน 

ประเภท 
REDP 

(พ.ศ. 2551-
2565) 

AEDP 
(พ.ศ. 2555-

2564) 

AEDP ฉบับ
ปรับปรุง 

(พ.ศ. 2555-
2564) 

AEDP 2015 
(พ.ศ. 2558 – 

2579) 

(ร่าง) AEDP 
2018** 

(พ.ศ. 2561-2580) 

Solar 500 2,000 3,000 6,000 12,015 
Wind 800 1,200 1,800 3,002 1,485 
Hydro 324 1,608 324 376* 69 

Biomass 3,700 3,630 4,800 5,570 3,500 
Biogas 120 600 3,600 1,280 1,183 
Waste 160 160 400 501 444 
Other 3 3 3 - - 

รวมทั้งสิ้น (MW) 5,607 9,201 13,927 16,792 18,696 
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

GWh N/A 39,335.90 63,024.70 65,588.07 52,894 
(%) 6.00 10.10 N/A 20.11 21.14 

สัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้

พลังงานขั้นสุดท้าย (%) 
N/A 25 25 30.07 30.18 

ปีที่สิ้นสุดแผน 2565 2564 2564 2579 2580 
หมายเหตุ  * ไม่รวมพลังงานน้ำขนาดใหญ ่2,906 MW 
 ** ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ผูกพันแล้ว 
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หมายเหตุ  AEDP 2015 ไม่รวมพลังงานน้ำขนาดใหญ่ 2,906 MW 
 (ร่าง) AEDP 2018 ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ผูกพันแล้ว 

รูปที่ 2.44 เป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของแต่ละแผน 
 

 
หมายเหตุ  AEDP 2015 ไม่รวมพลังงานน้ำขนาดใหญ่ 2,906 MW 
 (ร่าง) AEDP 2018 ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ผูกพันแล้ว 

รูปที่ 2.45 สัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของแต่ละแผน 
 

นอกจากการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้วนั้น 
ทางรัฐบาลยังได้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยได้มีการประกาศ
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยให้ดำเนินการเป็นไป
ตามแผนและช่วยส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการหันมาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมา
ตั้งแต่ปี 2532 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Produce : SPP) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยนำพลังงาน
ความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบสายส่งเป็น
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของ
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ภาครัฐในระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วย ต่อมาจึงได้ขยายผลสู่การรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื ่นๆ ทั ้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ  ขยะ พลังน้ำ 
พลังงานลม  จากผู ้ผล ิตไฟฟ้าขนาดเล ็กมาก  (Very Small Power Produce : VSPP) 
ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิต
ไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื ่อจำหน่ายไฟฟ้า โดยได้ม ีการสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพิ ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า 
(Adder) ทั้งนี้ อัตราส่วนเพิ่มและระยะเวลาในการสนับสนุนจะแตกต่างกันตามประเภท
พลังงานทดแทน โดยมีส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ
ในจังหวัดสงขลา ซึ่งจากมาตรการจูงใจดังกล่าวทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ต่อมาในปี 2553 กพช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระบบ  Feed-in Tariff (FiT) และในปี 2556-2557 จึงได้มี
การประกาศอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าที ่ผล ิตได้จากพลังงานหมุนเ วียนแบบ  FiT ในทุก
เชื้อเพลิงออกมา โดยรายละเอียดของนโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน
ตั้งแต่ปี 2549-2560 สามารถสรุปดังรูปที่ 2.46 

 

รูปที่ 2.46 รายละเอียดของนโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทย มีดังนี ้

• ปี 2549 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาตรการ Adder และประกาศ
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เชิงพาณิชย์ระบบ Cogeneration และระเบียบว่าด้วยการเดินเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย สำหรับปริมาณ
พลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  

• ปี 2550 เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม เพราะต้นทุนสูง ทางรัฐบาลจึงได้ขยาย
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ระยะเวลา Adder จาก 7 ปี เป็น 10 ปี อีกทั้งยังกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ว่าไม่ต้องมีการวางค้ำหลักประกันข้อเสนอ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้
สนใจลงทุนโรงไฟฟ้าเหล่าน้ี 

• ปี 2552 ทางรัฐบาลได้มีการประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 
(REDP) โดยมีการกำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เท่ากับ 5,608 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อค่า Ft ไม่เกิน 8 สตางค์
ต่อหน่วย อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม Adder สำหรับขนาด <1 
เมกะวัตต ์และเริ่มให้มีการวางหลักประกันยื่นข้อเสนอ 

• ปี 2553 เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จนเกินเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลจึงได้มีการ
ประกาศหยุดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการ
ปรับลด Adder จาก 8.0 เป็น 6.5 บาท/หน่วย นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยัง
ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเร่งรัด/คัดกรองข้อเสนอจาก
ผู้ประกอบการ และกพช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับรูปแบบจาก 
Adder เป็น FIT  
 

โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการรับซื้อไฟฟ้าตามมาตรการส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) แสดงดังตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6 รายละเอียดมาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟา้ (Adder) 

เช้ือเพลิง 
ส่วนเพิ่มฯ 
ปี 2550 

(บาท/หน่วย) 

ส่วนเพิ่มฯ 
ปี 2552  

(บาท/หน่วย) 

ส่วนเพิ่มฯ 
ปี 2553 

(บาท/หน่วย) 

ส่วนเพิ่มพิเศษ
เพื่อทดแทน

ดีเซล 
(บาท/หน่วย) 

ส่วนเพิ่มฯ พิเศษ สำหรับ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  

4 อำเภอ ใน จ. สงขลา* 
(บาท/หน่วย) 

ระยะเวลา
สนับสนุน (ปี) 

1) พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 8.00 6.50 1.50 1.50 10 
2) พลังงานลม       

 - กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 50 kW 3.50 4.50 4.50 1.50 1.50 10 
 - กำลังผลิตติดตั้ง > 50 kW 3.50 3.50 3.50 1.50 1.50 10 
3) พลังงานน้ำขนาดเล็ก        

 - 50 kW ≤ กำลังผลติติดตั้ง 
≤ 200 kW 

0.40 0.80 0.80 1.00 1.00 7 

 - กำลังผลิตติดตั้ง < 50 kW 0.80 1.50 1.50 1.00 1.00 7 
4) ชีวมวล       

 - กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00 7 
 - กำลังผลิตติดตั้ง > 1 MW 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 7 
5) ก๊าซชีวภาพ       

 - กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00 7 
 - กำลังผลิตติดตั้ง > 1 MW 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 7 
6) ขยะ (ขยะชุมชน / ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ) 
กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 2.50 2.50 2.50 1.00 1.00 7 
กำลังผลิตติดตั้ง > 1-3 MW 2.50 3.50 3.50 1.00 1.00 7 
* 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาได้แก่ อ. จะนะ อ. เทพา อ. สะบ้าย้อย และ อ. นาทว ี
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• ปี 2556 ทางรัฐบาลได้มีการประกาศปรับเป้าหมายแผน AEDP 10 ปี 
เพิ่มขึ้นเป็น 13,927 เมกะวัตต์ และได้มีการประกาศอัตรา FiT สำหรับ
หญ้าเนเปียร์ (นำร่อง) แสงอาทิตย์บนหลังคา และแสงอาทิตย์ชุมชน 

• ปี 2557 รัฐบาลได้มีการประกาศอัตรา FiT สำหรับแสงอาทิตย์ทุก
ประเภท สำหรับปี 2557-2558 และยังมีการเพิ่มเป้าหมาย AEDP ของ
พลังงานแสงอาทิตย์อีก 800 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ปัญหา Solar ค้างท่อ ทำ
ให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการยื่นข้อเสนอก่อนประกาศอัตรา FiT นั้น 
ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ  FiT และได้มีการเปลี่ยนนโยบาย
แสงอาทิตย์ชุมชนมาเป็นโซล่าร์ราชการ/สหกรณ์ฯ โดยจะได้รับอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เช่นเดียวกัน อีกทั้งทางรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ผู้
ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงจาก
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder เป็น FiT ได ้

โดยรายละเอียดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT แสดงดังตารางที่ 2.7-2.8 
 

ตารางที่ 2.7 อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT : สำหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานชีวภาพ 

กำลังผลิต (MW) 

FiT (บาท/หน่วย) 
ระยะเวลา 
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 

FiTF FiTV,2560 FiT(1) 
สำหรับโครงการ 

กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ  
(8 ปีแรก) 

สำหรับโครงการในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้(2)  

(ตลอดอายุโครงการ) 
1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)           

กำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง  > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 ปี 0.70 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง  > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50 

2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ)             
ทุกขนาด 5.60 - 5.60 10 ปี - 0.50 

3) ชีวมวล             
กำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 2.21 5.34 20 ปี 0.50 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง  > 1-3 MW 2.61 2.21 4.82 20 ปี 0.40 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง  > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 ปี 0.30 0.50 

4) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)             
ทุกขนาด 3.76 - 3.76 20 ปี 0.50 0.50 

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)             
ทุกขนาด 2.79 2.55 5.34 20 ปี 0.50 0.50 

หมายเหตุ  (1) อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) 
              (2) โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ  อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี 

 
ตารางที่ 2.8 อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT : สำหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานธรรมชาต ิ

กำลังผลิต (MW) 
FiT  

(บาท/หน่วย) 

ระยะเวลา
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
สำหรับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้* (ตลอดอายุโครงการ) 
1) พลังงานน้ำ       

กำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 200 kW 4.90 20 ปี 0.50 
2) พลังงานลม    

ทุกขนาด 6.06 20 ปี 0.50 
3) พลังงานแสงอาทิตย์    
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กำลังผลิต (MW) 
FiT  

(บาท/หน่วย) 

ระยะเวลา
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
สำหรับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้* (ตลอดอายุโครงการ) 
บนหลังคา กำลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp 6.85 25 ปี 0.50 
บนหลังคา กำลังผลิตติดตั้ง >10-250 kWp 6.40 25 ปี 0.50 
บนหลังคา กำลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 6.01 25 ปี 0.50 
บนพื้นดิน ทุกขนาด 5.66 25 ปี 0.50 

หมายเหตุ  *โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ  อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี 
 

• ปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบพิเศษสำหรับขยะ
อุตสาหกรรม ในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2558-2562 โดยได้มีการกำหนด
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม สำหรับปี 2558-2562 ใน
ปริมาณ 50 เมกะวัตต์ (นับเพิ่มจาก AEDP) โดยมีเงื่อนไขอยู่ในพื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนด โดยรายละเอียด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้
ในปี 2558-2562 แสดงดังตารางที่ 2.9 
 

ตารางที่ 2.9 อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558-2562 

กำลังผลิต (MW) 

FiT (บาท/หนว่ย) 
ระยะเวลา 
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium  (บาท/หน่วย) 

FiTF FiTV,2560 FiT(1) 
สำหรับโครงการขยะ

อุตสาหกรรม 
(8 ปีแรก) 

สำหรับโครงการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้(2) 

(ตลอดอายุโครงการ) 
1) โรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 16 ก.พ.2558 (3) 

VSPP ทุกขนาด 2.39 2.69 5.08 20 ป ี 0.70 0.50 
2) โรงไฟฟ้าใหม่(3) 
VSPP ทุกขนาด 3.39 2.69 6.08 20 ป ี 0.70 0.50 

3) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลาสม่า(3) 
VSPP ทุกขนาด 3.39 2.69 6.08 20 ป ี 1.70 0.50 

หมายเหตุ   (1) อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) 
                (2) โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ  อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย 
และ อ.นาทว ี
                (3) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษดังกล่าว สามารถนำกากขยะอุตสาหกรรมทั้งที่
เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ 
         ทั้งนี้ ขยะอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอินทรียวัตถุ ได้แก่  
ของเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ ที่สามารถย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ (Bio-degradable process) 

 

• ปี 2559 ทางรัฐบาลได้มีการปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนพื้นดิน เนื่องจากราคาที่ลดลงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
รัฐบาลได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสำหรับพลังงาน
แสงอาทิตย์บนพื้นดิน สำหรับ VSPP จาก 5.66 บาท เป็น 4.12 บาท 

• ปี 2560 รัฐบาลได้มีการประกาศอัตรา FiT สำหรับ SPP Hybrid Firm, 
VSPP Semi-firm, โรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ และได้ประกาศอัตราและเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชนในรูปแบบ FiT  

โดยรายละเอียดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT แสดงดังตารางที่ 2.10-2.13  
 

ตารางที่ 2.10 อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT สำหรับ SPP Hybrid Firm 

กำลังผลิต (เมกะวตัต์) 
FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลาสนับสนนุ  

(ปี) FiTF FiTV,2560 FiT(1) 
SPP Hybrid Firm   

กำลังผลิตติดตั้ง  10-50 MW 1.81 1.85 3.66 20 ป ี

 
ตารางที่ 2.11 อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT สำหรับ VSPP Semi-Firm 

กำลังผลิต (MW) 

FiT (บาท/หนว่ย) 
ระยะเวลา 
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 

FiTF FiTV,2560 FiT(1) 

สำหรับการขายไฟฟ้าใน
รูปแบบ Firm ระยะเวลาไม่

เกิน 6 เดือน 
(ตลอดอายุโครงการ) 

สำหรับโครงการในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้(2)  

(ตลอดอายุโครงการ) 

1) ชีวมวล             
กำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 3 MW 2.61 2.21 4.82 20 ป ี 0.40 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง  > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 ป ี 0.30 0.50 

2)ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)             
ทุกขนาด 3.76 - 3.76 20 ป ี 0.50 0.50 

3) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)             
ทุกขนาด 2.79 2.55 5.34 20 ป ี 0.50 0.50 

หมายเหต ุ (1) อัตรา FiT จะใช้สำหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตาม Core Inflation 
              (2) โครงการในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย 
และ อ.นาทวี  
 

ตารางที่ 2.12 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรบั SPP  

กำลังผลิต (เมกะวตัต์) 
FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลาสนับสนนุ  

(ปี) FiTF FiTV,2560 FiT(1) 
ขยะ        

กำลังผลิตติดตั้ง >10-50 เมกะวัตต์ 1.81 1.85 3.66 20 ป ี
หมายเหตุ  อัตรา FiT จะใช้สำหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) 
 
 

ตารางที่ 2.13 อัตรา FiT โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังผลิต 

(เมกะวัตต)์ 
FiT (บาท/หนว่ย) 

ระยะเวลาสนับสนนุ (ปี) 
FiTF FiTV,2560 FiT 

1) กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 3 MW     

    - อัตรา PFประจำเดือน ≥ 80% 2.93 2.21 5.14 20 ป ี
    - อัตรา PFประจำเดือน < 80% ปีที่ 1-8 1.56 2.21 3.77 8 ปี 
    - อัตรา PFประจำเดือน < 80% ปีที่ 9-20 1.16 2.21 3.37 12 ปี 
2) กำลังผลิตติดตั้ง > 3 MW     
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โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังผลิต 
(เมกะวัตต)์ 

FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลาสนับสนนุ (ปี) 
    - อัตรา PFประจำเดือน ≥ 80% 2.60 1.85 4.45 20 ป ี
    - อัตรา PFประจำเดือน < 80% ปีที่ 1-8 1.39 1.85 3.24 8 ปี 
    - อัตรา PFประจำเดือน < 80% ปีที่ 9-20 1.09 1.85 2.94 12 ปี 

 
2.1.2.4 การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  

จากพัฒนาการการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของไทยที่ได้กล่าวมาแล้วใน
หัวข้อที่ 2.1.2.3 นั้น การที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมี
ความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมเงิน
ลงทุนด้านพลังงาน ตั้งแต่ปี 2552-2560 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่ามีการลงทุนโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด โดยมีการลงทุนสูงถึง 237,582.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
40.11% ของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด รองลงมาคือ โรงไฟฟ้าชีวมวล 26.81% 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 19.96% โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 8.28% โรงไฟฟ้าขยะ 4.40% และ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 0.45% ตามลำดับ โดยรายละเอียดการลงทุนด้านพลังงาน
หมุนเวียนในปีต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.14 และรูปที่ 2.47  

 

ตารางที่ 2.14 ข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2552-2560 

ปี 
การลงทุนด้านพลงังานหมุนเวียน (ล้านบาท) 

Solar Wind Small Hydro Biomass Biogas Waste รวม 
2552 4,644.00 954.00 301.00 5,349.00 5,275.00 325.00 16,848.00 
2553 32,788.00 17,465.00 148.00 11,846.00 1,259.00 1,047.00 64,553.00 
2554 24,472.00 139.00 330.00 13,901.00 3,757.00 2,264.00 44,863.00 
2555 51,705.00 5,033.00 405.00 16,769.00 1,623.00 4,908.00 80,443.00 
2556 16,209.00 34,577.00 394.00 8,600.00 2,309.00 127.00 62,216.00 
2557 7,319.00 25,720.00 238.00 19,062.00 8,096.00 8,916.00 69,351.00 
2558 86,158.00 32,814.00 278.00 33,237.00 4,238.00 1,658.00 158,383.00 
2559 13,739.40 1,510.20 278.00 39,048.80 22,090.40 5,468.30 82,135.10 
2560 548.50 18.40 269.50 10,966.20 384.00 1,330.00 13,516.60 
รวม 237,582.90 118,230.60 2,641.50 158,779.00 49,031.40 26,043.30 592,308.70 

คิดเป็นร้อย
ละ 

40.11% 19.96% 0.45% 26.80% 8.28% 4.40% 100% 

ที่มา : รายงานพลังงานทดแทน 2554-2560, พพ. 
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   ที่มา : รายงานพลังงานทดแทน 2554-2560, พพ. 

รูปที่ 2.47 มูลค่าการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในปีต่างๆ 
 

จากนั้น เมื่อนำข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนมาวิเคราะห์สัดส่วนระหว่าง
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2552-2560 พบว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นมีการลงทุนมากที่สุด โดยมีมากถึง 40.11% ของการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งหมด รองลงมาคือ ชีวมวล 26.80% พลังงานลม 19.96% ก๊าซชีวภาพ 8.28% 
ขยะ 4.40% และพลังงานน้ำขนาดเล็ก 0.45% แต่เมื่อนำมาวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุน
ระหว่าง VRE/Other RE พบว่าการลงทุนใน  VRE นั้นมีสัดส่วนการลงทุนสะสมสูงถึง 
60.07% ส่วนการลงทุน Other RE มีสัดส่วนการลงทุนเพียง 39.93% โดยการลงทุนของ 
VRE ที่มากกว่านั้นมาจากต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีของ VRE ที่ถูกลง และปริมาณเชื้อเพลิงที่
มีอยู่อย่างไม่จำกัด โดยมูลค่าการลงทุนสะสมและสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนด้านพลังงาน
หมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2552-2560 แสดงดังรูปที่ 2.48 และ 2.49 
 

 
รูปที่ 2.48 มูลค่าการลงทุนสะสมด้านพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2552-2560 
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รูปที่ 2.49 สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนสะสมด้านพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่ปี 2552-2560 
 

จากการวิเคราะห์การลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พบว่า ประเทศไทยมี
การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด เนื่องจาก ปัจจัยทางด้านต้นทุนที่ต่ำลง 
นโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าของ
พลังงานแสงอาทิตย์ยังอยู่ในอัตราที่สูง จึงทำให้ผู้ประกอบการมีความสนใจ และหันมาลงทุน
เพิ่มมากขึ้น 

 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

 การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนื่องในระบบ
ไฟฟ้ากำลังนั้นเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลกให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของ IRENA ปี 2019 พบว่าในปี 2018 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าในส่วนของพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของกำลังการผลิตติดตั้งจากแหล่ง
พลังงานประเภท ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.50 โดยกว่า 7% มาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผัน
ผวน (Variable Renewable Energy, VRE) ซึ่งคาดการณ์ว่าพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวจะ
ยังคงมีสัญญานของการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงขับเคลื่อนที่สำคัญดังต่อไปน้ี 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2018).Statistics Time Series: Trends in Renewable Energy. และ BP (2019).Statistical 
Review of World Energy. 

รูปที่ 2.50 ภาพรวมสัดส่วนของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทุกประเภทในปี 2018   
 

2.2.1 ข้อตกลง/ข้อผูกพันด้านสิ่งแวดล้อม 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาฯ ซึ่งก่อให้เกิดข้อตกลงต่างๆ อันมีผลบังคับใช้แก่ประเทศสมาชิก จึง
ก่อให้เกิดการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Conference of Parties : COP) ขึ้นเพื่อการเจรจากำหนดข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน  โดยคำนึงถึงศักยภาพ
และสถานการณ์ของแต่ละประเทศโดยการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 1 หรือ COP1 จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม ถึงวันที ่7 เมษายน พ.ศ. 2538 โดยมีประเด็นเจรจาที่สำคัญ คือ การให้สัตยาบันใน UNFCCC 
การดำเนินการด้านกลไกทางด้านการเงินและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่
เป็นสมาชิก และการจัดตั้งกระบวนการการให้คำปรึกษาสำหรับการแก้ปัญหาการดำเนินการตาม  
UNFCCC โดยการประชุมที่เป็นที่รู้จักกันในอดีต คือ การประชุมครั้งที่11 (COP11) ในปี ค.ศ. 1997 
ณ กรุงเกียวโตประเทศญี่ปุ่นซึ่งข้อตกลงจากการประชุมเรียกว่าพิธีสารเกียวโตในปี ค.ศ. 2015 และ
สมัยที่ 21 หรือเรียกว่า COP21 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ถึง 11 ธันวาคม 2015 ณ กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งข้อตกลงจากการประชุม หรือเรียกว่า“ข้อตกลงปารีส” หรือ Paris 
Agreement; COP21 รายละเอียดสำคัญของการประชุมนี้เป็นการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศสมาชิกจากทั่วโลก และการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลง
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโลกร้อน อาทิ ภัยแล้ง น้าท่วม และพายุ ที่ทวีความรุนแรง
ขึ้น เรียกว่า โดยมีความคาดหวังในทางปฏิบัติว่าจะต้องมีพันธกรณีทางกฎหมายในระดับนานาชาติ
เพื่อให้แต่ละประเทศดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้และแต่ละประเทศต้องเห็นพ้องกันในการ
กำหนดเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้ เกิน 2 องศาเซลเซียส จาก
ระดับความร้อนก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีความ
ครอบคลุมที่สุดนับตั้งแต่การจัดทำพิธีสารเกียวโตเมื่อ ปี ค.ศ.1997 (UNFCCC, 2015) เพื่อป้องกันภัย
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พิบัติร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน้นถึงข้อตกลงและ
ความร่วมมือในการสนับสนุนประเทศและชุมชนที่ประสบภัยในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน การประชุม COP21 จึงมีความสำคัญต่อทิศทางการแก้ไข
และการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนาคตของโลกเป็นอย่างมาก 

 

 
ที่มา : IRENA. (2019).Global Energy Transformation. 

รูปที่ 2.51 แนวทางภายใต้เป้าหมายการรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสของ 
IRENA (REmap) 

เพื่อมุ่งรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสตามกรอบของข้อตกลง
ดังกล่าว ส่งผลทำให้แต่ละประเทศทั่วโลก มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคความร้อน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคการผลิต
ไฟฟ้า ดังสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของนโยบายของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไร
ก็ตามจากรายงานของ IRENA ปี 2018 เมื่อพิจารณาตามกรอบของนโยบายในภาพรวมของแต่ละ
ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันแล้วนั้น (Reference Case หรือ Planned Energy Scenario) ก็ยังคง
พบว่าเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสให้ได้ภายในปี ค .ศ. 
2050 ตามกรอบที่  IRENA ได้ท ำการศึ กษ าและประเมิ น เอาไว้ภ าย ใต้ แผน  Remap 2050 
(Transforming Energy Scenario) นั้ นยั งคงมีความจำเป็นต้องเดินหน้ าผลักดัน เพื่ อลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้จากแผนการดำเนินงานในปัจจุบันอีกว่า 470 กิกะตัน ดังแสดงได้
ในรูปที่ 2.51 ซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่าน 3 มิติ
ด้วยกัน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภาคความร้อน
และการขนส่ง 2) การเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3) การใช้พลังงานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและอื่นๆ ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.52 ซึ่งจากบริบทดังกล่าวนี้เองจะทำให้เห็นได้ว่าพลังงาน
หมุนเวียนได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานและการบรรลุ
ข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยสำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าเองนั้น จากรายงานของ 
IRENA ปี 2020 พบว่าในภาพรวมทั่วโลกมีความจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการใช้งานพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนถึง 86% ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.53 
ซึ่งบริบทดังกล่าวได้สร้างความท้าทายให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นอย่าง
มากด้วยเช่นเดยีวกัน  
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ที่มา : IRENA. (2019).Global Energy Transformation. 

รูปที่ 2.52 ความจำเป็นด้านความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่าน 3 มิติหลักภายใต้แผน IRENA : 
Remap 2050 หรือ Transforming Energy Scenario (IRENA, 2020)  

 

 
ที่มา : IRENA. (2020).Global Renewables Outlook. 

รูปที่ 2.53 เป้าหมายของภาคการผลิตไฟฟ้าภายใต้แผน IRENA : REmap 2050 หรือ Transforming 
Energy Scenario (IRENA, 2020) 

 
2.2.2 แนวโน้มการลดลงของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

จากข้อมูลต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ IRENA ปี 2019 ดังแสดงได้ใน
รูปที่ 2.54 และรูปที่ 2.55 พบว่าในปี 2018 ต้นทุนการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับพลังงานประเภทฟอสซิลได้
อย่างแพร่หลายแล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลดลงจาก 0.37 USD/kWh หรือ 11.10 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 0.085 USD/kWh หรือ 2.55 
บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เช่นเดียวกับพลังงานลมบนฝั่งที่ลดลงจาก 0.08 USD/kWh หรือ 2.40 บาท/
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น 0.06 USD/kWh หรือ 1.80 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 
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บาท/USD) ซึ่งในภาพรวมคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าที่ลดลงกว่า 77% และ 35% ตามลำดับ ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้เข้า
มาเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อการเติบโตของการใช้งานพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวอย่างมี
นัยสำคัญ 

นอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 10-30 ปีข้างหน้าอีกมากกว่า 60% นั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 0.05 
USD/kWh หรือ 1.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2030 และ 0.032 USD/kWh หรือ 0.96 บาท/
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2050 เช่นเดียวกับพลังงานลมที่โดยเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 0.04 USD/kWh 
หรือ 1.20 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2030 และ 0.025 USD/kWh หรือ 0.75 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ในปี 2050 (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท/USD) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่าดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ต่ำ
กว่าต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าปัจจัยด้านต้นทุนของ
พลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างมากนั้น ก็จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตด้านการใช้
งานพลังานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

 
ที่มา : IRENA. (2018).Renewable Power Generation Costs in 2018. 

รูปที่ 2.54 ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภท Solar PV  

 
ที่มา : IRENA. (2018).Renewable Power Generation Costs in 2018. 

รูปที่ 2.55 ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมประเภท Onshore (IRENA, 2019) 
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นอกจากต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วนั้น ระบบกักเก็บพลังงานก็
เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจากข้อมูลของ Bloomberg NEF 
พบว่า ตั้งแต่ปี  2010-2018 ต้นทุนของแบตเตอรี่ประเภท Li-ion มีมูลค่าลดลงจาก 1000 USD/kWh 
หรือ 33,000 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เหลือ 200 USD/kWh หรือ 6,000 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (คิดที่
อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท/USD) หรือคิดเป็นเป็นสัดส่วนมูลค่าที่ลดลงกว่า 80% และยังคงมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 65% ดังแสดงได้รูปที่ 1.56 ส่งผลให้ ณ ปี 2030 ต้นทุนของแบตเตอรี่
ประเภทดังกล่าวจะลดเหลือเพียง 70 USD/kWh หรือ 2,100 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (คิดที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 30 บาท/USD) ซึ่งจากรูปที่ 1.56 ยังพบอีกว่าการใช้งานแบตเตอรี่ประเภท Li-ion นั้น 
เริ่มมีสัญญานของการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีความต้องการ 
ใช้งานแบตเตอรี่ประเภทดังกล่าวอยู่ประมาณ 200 กิกะวัตต์/ปี โดยคาดการณ์ว่าในระหว่างปี 2020 
-2030 การเติบโตในมิติดังกล่าวจะเกิดการขยายตัวอีกกว่า 6-7 เทา่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้งาน
เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหลัก ส่วนการใช้งานเพื่อเป็นระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) นั้น
คาดการณ์ว่าในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้าอาจยังไม่มีการเติบโตมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากต้นทุน
ราคาของแบตเตอรี่ประเภทดังกล่าวมีการปรับตัวลดลงต่ำกวา่ระดับที่คาดการณ์ไว้จนอยู่ในระดับที่เริ่ม
เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าแล้ว ระบบกักเก็บพลังงานแบบ
แบตเตอรี่ (BESS) ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน 

 
ที่มา : Bloomberg New Energy Finance (2019).Electric Buses in Cities. 

รูปที่ 2.56 ต้นทุนของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานประเภท Li-ion และแนวโน้มการใช้งาน  

2.2.3 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ  

การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ถูกนิยามรวมกันให้เป็นพลังงานงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน 
(Variable Renewable Energy, VRE) ในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนื่องในระบบไฟฟ้ากำลัง เนื่องจากแรง
ขับเคลื่อนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจากการปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
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ผลิตได้มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และมีความผันแปร (Variability) ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่สามารถคาดการณ์
อย่างแน่นอนได้ เนื่องจากในสภาวะการทำงานจริงมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และมีความไม่แน่นอน
มากมายที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ อาทิเช่น กังหันลมจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเมื่อ
มีลมที่มีความเร็วมากเพียงพอผ่านกังหันลมเท่านั้น เช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องการแสงอาทิตย์
ที่เพียงพอเพื่อการผลิตไฟฟ้า สง่ผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้สร้างความท้าทายสำหรับภาครัฐและผู้ดูแล
ระบบไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องอาศัยกระบวนการจัดการแบบพิเศษเพื่อบรรเทา
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้ากำลังในอนาคต 

การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (Power System 
Flexibility) เพื่อรองรับกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนนั้นจึงเป็นบริบทหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแล
ระบบไฟฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าในมิติดังกล่าวนั้น 
ก็คือการมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้รับมือกับความไม่แน่นอน และความ
ผันแปรในระบบไฟฟ้าเนื่องจากสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผล
ให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด (Smartgrid) 
ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางด้าน การพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลังงานหมุนเวียน การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความต้องการทางไฟฟ้า การใช้
งานระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีในฝั่ง Behind-the-meter 
ออกมาใช้งานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน 

โดยแต่ละเทคโนโลยีนั้นก็จะมีความสำคัญเชิงบทบาทและความจำเป็นตลอดจนมูลค่าการ
ลงทุนที่แตกต่างกันออกไปตามสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยจากรูปแสดงได้ในรูปที่ 
2.57 จะเห็นได้ว่าทั้งการตอบสนองด้านโหลด การปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าและสายส่ง ตลอดจนการ
พยากรณ์และคาดการณ์ จะเป็นเทคโนโลยีที่ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในระยะแรก ก่อนที่ระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ (Sector Coupling) จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบไฟฟ้า
ในระยะที่พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนสูงขึ้นดังแสดงได้ในรูปที่ 2.58 

 
ที่มา : IRENA (2018).Power System Flexibility for the Energy Transition. 

รูปที่ 2.57 ภาพรวมของเทคโนโลยีที่สอดรับกับการเพิ่มขึ้นของพลังงานที่มีความผันผวน (VRE) 
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ที่มา : IRENA (2018).Power System Flexibility for the Energy Transition. 

รูปที่ 2.58 ภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า 
 

2.2.4 ปัจจัยเสริมอื่นๆ  
 

2.2.4.1 ข้อจำกัดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ในปัจจุบันนั้นหลายประเทศทั่วโลกกำลังต้องเผชิญกับภาวะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับความสามารถใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับความต้องการทางไฟฟ้าปริมาณมหาศาล
เหล่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันภาคประชาชนเองได้มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล  หรือ 
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาด้วย 
อาทิเช่น ด้านฝุ่นละออง ด้านความแปรปรวนของสภาพอากาศ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ จนนำมาสู่อุบัติภัยร้ายแรงจากโรงไฟฟ้าประเภท
ดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผลให้ภาคประชาชนมีความรู้สึกต่อต้านและมีความคิด
ในแง่ลบกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจะมีความก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม 

นอกจากนี้หากกล่าวถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้ว ในอดีตภาคการผลิต
ไฟฟ้าเองก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลและนิวเคลียร์เป็นหลัก 
เนื่องจากเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อรองรับความต้องการ
ทางไฟฟ้าปริมาณมาก อีกทั้งยังมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่สูงอีกด้วย 
แต่ในทางกลับกันโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวก็มีอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูง
อย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้งาน
เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม จึงกลายเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งกับทิศทางของข้อตกลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวไปข้างต้นไปโดยปริยาย 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริบทด้านความต้องการทางไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่ดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนนั้นได้กลายมา
เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ภาคการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นเอง 

   

รูปที่ 2.59  การต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทฟอสซิลและนิวเคลยีร์จากทั่วโลก 
 

2.2.4.2 แนวโน้มการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจากฝั่งผู้บริโภค 

ต้นทุนของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างมากตามที่กล่าวไปแล้วใน
ข้างต้นนั้นนอกจากจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานในระดับ Up To The Meter แล้ว
ก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนส่งต่อไปถึงในระดับ Behind-The-Meter ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจาก
รายงานของ Navigant Research ณ ปี 2019 พบว่า การเติบโตของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ หรือ  Distributed Energy Resources (DER) นั้นมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงอีก 5-8 ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (Distributed Generation, DG) ที่คาดว่าจะเกิดการ
ขยายตัวมากกว่า 3 เท่าในช่วงปี 2019-2028 ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.60  

 

 

รูปที่ 2.60 การคาดการณ์มิติด้านเติบโตของ DER (Navigant Research, 2018) 

ซึ่งการเติบโตดังกล่าวนอกจากจะทำให้มีปริมาณไฟฟ้าจำนวนมากถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้
รองรับความต้องการทางไฟฟ้าของตนเองเพียงอย่างเดียวแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิด  
ผู้เล่นรายใหม่ซึ่งจะผันตัวจาก ผู้ใช้ไฟฟ้า มาทำหน้าที่เป็น ผู้ขายไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่มีปริมาณ
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ไฟฟ้าในมือเหลือใช้หรือที่ในปัจจุบันรู้จักกันในฐานะเป็น “Prosumer” นั่นเอง ซึ่งจากบริบท
ทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วในข้างต้นนั้นจึงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าตัวผู้บริโภคหรือผู้ไฟฟ้าเอง
ก็จะเข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวีย นอย่างมากด้วย
เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ในภาพรวมของแรงขับเคลื่อนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก 
ข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวโน้มของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่
ลดลงเป็นอย่างมากก็ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของพลั งงาน
หมุนเวียนในระบบไฟฟ้าด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน
ในมิติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อภาคผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ทำให้ทั้ง
ผู้ผลิตและควบคุมระบบไฟฟ้าต้องรับภาระในการแก้ไขปัญหาด้านความผันผวนและไม่
แน่นอนจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือ การมุ่งเน้นพัฒนาและเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด ตลอดจนการจับคู่ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นในระบบไฟฟ้า ก่อนจะก้าวไปสู่การใช้งานพลังงานหมุนเวียน
ร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างไร้ข้อจำกัดนั่นเอง 

 

รูปที่ 2.61 ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อเกดิการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
 

2.3 แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโลกในอนาคต  
 

2.3.1 แนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของโลก 

จากการคาดการณ์ของ IRENA พบว่าเมื่อถึงปี 2050 นั้นความต้องการทางไฟฟ้าในส่วนของ 
End-Use จะขยายตัวสูงขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับปริมาณในปี 2016 มากไปกว่านั้นปริมาณดังกล่าว
ถูกคาดว่าจะต้องถูกตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้ามาจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานงาน
หมุนเวียนให้ได้ในสัดส่วนถึง 86% เพื่อให้เกิดความสอดรับกับนโยบายและพันธสัญญาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังการ
ผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนอีกกว่า 14,333 กิกะวัตต์ โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 2.62 
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ที่มา : IRENA. (2019).Global Energy Transformation. 

รูปที่ 2.62 คาดการณ์ความต้องการทางไฟฟ้าและเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในปี 2050 

ซึ่งสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ 
หรือเรียกโดยรวมว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน (VRE) เป็นหลัก เนื่องจากได้รับ
แรงหนุนจากปัจจัยทางด้านต้นทุนราคาที่คาดการณ์ว่าจะสามารถลดลงต่ำกว่า 0.05 USD/kWh หรือ 
1.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ส่งผลให้คาดว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีกำลัง
การผลิตติดตั้งสะสมเป็น 3,227 กิกะวัตต์ ในปี 2030 ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 8,828 กิกะวัตต์ ในปี 2050 
จาก 582 กิกะวัตต์ในปี 2019 เช่นเดียวกับพลังงานลมที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,526 กิกะวัตต์ ในปี 2030 
ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 6,044 กิกะวัตต์ในปี 2050 จาก 624 กิกะวัตต์ ในปี 2019 ซึ่งโดยรวมแล้วจะทำให้
สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้คิดเป็นสัดส่วน 35% และ 61% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่ง
พลังงานทุกประเภทในปี 2030 และ 2050 ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.63 

 

 
ที่มา : IRENA. (2020).Global Renewables Outlook. 

รูปที่ 2.63 เป้าหมายและการคาดการณ์ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE)  
ในปี 2030 และ 2050  

นอกจากนี้ยังคาดกาณ์ว่า ณ ปี 2030 ต้นทุนของแบตเตอรี่ประเภท Li-ion ที่จะลดเหลือ
เพียง 62 USD/kWh หรือ 1,860 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง จะทำให้ระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นอีก
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หนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นด้วย 
ซึ่งต้นทุนของแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างมาก นอกจากจะส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน
เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 30 กิกะวัตต-์ชั่วโมง ไปเป็น 745 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และ 9,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง 
ในปี 2030 และ 2050 แล้วบริบทดังกล่าวก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยคาดการณ์ว่าในปี 2030 จะมีปริมาณของยานยนต์ไฟฟ้าสะสมกว่า 
379 ล้านคัน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,109 ล้านคันในปี 2050 จากในปัจจุบันที่มีปริมาณเพียง 7.9 ล้านคัน 
ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าปริมาณดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานเพื่อสนับสนุน
ระบบไฟฟ้าได้สูงถึง 14,145 กิกะวัตต-์ชั่วโมง ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.64 

 

 
ที่มา : IRENA. (2020).Global Renewables Outlook. 

รูปที่ 2.64 เป้าหมายและการคาดการณ์ปริมาณระบบกักเก็บพลังงาน ในปี 2030 และ 2050 
 

จากแนวโน้มและการคาดการณ์ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันทุกประเทศ
ทั่วโลกได้เริ่มมีการดำเนินเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการเพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงาน
หมุนเวียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.65 อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ตั้งเป้าหมายผ่านการดำเนินการรายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนของพลังานหมุนเวียนให้ได้ตั้งแต่ 40-100% 
ในช่วงปี 2030-2045 ประเทศเยอรมนีตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 65% ในปี 
2030 ประเทศเดนมาร์กตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 50% ในปี 2030 ก่อนจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 100% ในปี 2050 ประเทศจีนตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% 
ในปี 2030 เป็นต้น เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม ASEAN เองที่ทาง IRENA ได้แนะนำกรอบเป้าหมาย
ในเชิงตัวเลขไว้ว่า ควรจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 23% ในปี 2025 เพื่อ
ก่อให้เกิดความสอดรับกับข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แผน IRENA : REmap ดังแสดงได้ในรูป
ที่ 2.66 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก IRENA. (2019).Global Energy Transformation. และ IRENA. (2016).Renewable Energy Outlook for  
         ASEAN. 

รูปที่ 2.65 ภาพรวมเป้าหมายการเพิ่มสัดสว่นพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเทศ 

 
ที่มา : IRENA. (2016).Renewable Energy Outlook for ASEAN.  

รูปที่ 2.66 ภาพรวมเป้าหมายการเพิ่มสัดสว่นของพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มประเทศใน ASEAN 
ภายใต้แผน IRENA : REmap (IRENA, 2017) 

 

2.3.2 แนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 

 จากกำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอดีตที่ได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 
แล้วนั้น ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้มีการวิเคราะห์กำลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน
อนาคต โดยอ้างอิงจาก (ร่าง) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) เป็นแนวทางในการศึกษา 

โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) น้ี เป็นแผน
หลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยในการจัดทำได้พิจารณาถึงเงื่อนไข
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การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า บริหารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค  รวมถึงการ
กำหนดโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผน PDP2018 โดยการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งยังคง
ใช้หลักการและสมมติฐานเดิมตามแผน PDP2018 แต่ได้มีการปรับเป้าหมายและแผนการจ่ายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
รวมถึงมีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและแผนการปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบของโรงไฟฟ้า
หลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลบางโรงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้  (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 
ยังคงไว้ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ปลายแผนในปริมาณเท่าเดิมตามแผน PDP2018 เพื่อรักษา
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนตาม (ร่าง) แผน PDP2018 
Rev.1 แสดงดังตารางที่ 2.15 
 

ตารางที่ 2.15 เป้าหมายพลังงานหมุนเวียนตาม (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1  
ประเภท 

กำลังผลิตไฟฟ้าที่มีข้อผูกพันกับ
ภาครัฐแล้ว (MW) 

เป้าหมายตาม (ร่าง) แผน 
PDP2018 Rev.1 (MW) 

รวมกำลังผลิต ณ สิ้นปี 2580 
(MW) 

Solar 2,727  12,015   14,754  
Wind 1,488  1,485   2,989  

Small hydro 152  69   256  
Biomass 2,008  3,500   4,694*  
Biogas 366  1,183   1,565  
Waste 325  444   828  
Other 0.3  -   0.3  

รวมทั้งสิ้น (MW) 7,486  18,696   25,086  
หมายเหตุ * โรงไฟฟ้าชีวมวลมีโรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ จำนวน 1,096 MW 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ใน (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 ได้มีการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก โดยในปี 2563 พบว่ามีกำลังการผลิตติดตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2,573 เมกะวัตต์ แต่ในปี 2580 มีการคาดการณ์ว่าจะมีกำลัง
การผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มากถึง 14,754 เมกะวัตต์ โดยมาจากนโยบายการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น และเมื่อนำมาหาสัดส่วนของ
กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ณ ปี 2580 พบว่า พลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการ
ผลิตติดตั้งมากที่สุดถึง 52.68% รองลงมา คือ ชีวมวล 16.76% พลังงานลม 10.67% พลังงานน้ำ
ขนาดใหญ่ 10.42% ก๊าซชีวภาพ 5.59% ขยะ 2.96% พลังงานน้ำขนาดเล็ก 0.91% และพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 0.01% ตามลำดับ โดยปริมาณและสัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าสะสมของ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที ่2.67 และ 2.68 
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     ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1  

รูปที่ 2.67 กำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
แยกตามประเภทเช้ือเพลิง 

 

 
    ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1  

รูปที่ 2.68 สัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าสะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน                  
แยกตามประเภทเช้ือเพลิง 

ต่อมาเมื่อนำข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมาจัดทำข้อมูลกำลังผลิต
ติดตั้งรายปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในอนาคต พบว่า แต่ละปีมีกำลังการผลิต
ติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้าเป็นจำนวนมากและมีหลากหลายเชื้อเพลิง 
แต่ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของทางรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar hybrid ที่มี
การสนับสนุนถึง 550 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
2,725 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนพื้นดิน  8,740 เมกะวัตต์ 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นอีกด้วย ซึ่งได้มีการ
สนับสนุนผ่านนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยรายละเอียดกำลังการผลิตติดตั้งราย
ปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 2.69 
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ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 

รูปที่ 2.69 กำลังการผลิตติดตั้งรายปีของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแยกตามประเภทเชื้อเพลิง 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แยกระหว่างพลังงานหมุนเวียน (Other RE) และพลังงานหมุนเวียนที่
มีความผันผวนสูง (VRE) พบว่า สัดส่วนของ VRE/Other RE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2563 
สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของ VRE เท่ากับ 57% แต่เมื่อสิ้นสุดปี 2580 สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้า
ของ VRE มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากถึง 71% ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของรัฐบาล โดยปริมาณและสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของ VRE/Other RE ระหว่าง 
ปี 2563-2580 แสดงดังรูปที่ 2.70 และ 2.71  

 

 
    ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1  

รูปที่ 2.70 กำลังการผลิตไฟฟ้าของ VRE/Other RE ระหว่าง ปี 2563-2580 
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    ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1  

รูปที่ 2.71 สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของ VRE/Other RE ระหว่าง ปี 2563-2580 
 

นอกจากการกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียน ใน (ร่าง) แผน 
PDP2018 Rev.1 ยังได้มีการวางแผนการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยแยกตามชนิด
ของโรงไฟฟ้า ซึ่งได้มีการแบ่งชนิดของโรงไฟฟ้าออกเป็น 7 ชนิด คือ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน
เตา/ดีเซล พลังน้ำขนาดใหญ่ พลังงานหมุนเวียน ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
จากการวิเคราะห์กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พบว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม เมื่อทำการเทียบสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงต่างๆ พบว่า เมื่อปี 
2580 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติยังคงมากที่สุด คือ 42% รองลงมาคือ กำลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นถึง 33% โดยแบ่งเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) 23% และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่น (Other 
RE) 10% ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 11% พลังน้ำขนาดใหญ่ 5% มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 5% และถ่าน
หิน 4% โดยกำลังผลิตติดตั้ง แยกตามชนิดโรงไฟฟ้า และ สัดส่วนแนวโน้มกำลังผลิตติดตั้งแยกตาม
ชนิดโรงไฟฟ้า ระหว่างปี 2563-2580 แสดงดังรูปที่ 2.72-2.73 
 

 
ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 4  

รูปที่ 2.72 แนวโน้มกำลังผลิตติดต้ังแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า  
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ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 4  

รูปที่ 2.73 สัดส่วนแนวโน้มกำลังผลิตติดตั้งแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า 
 

นอกจากนี้ ในส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกราฟแนวโน้มการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยก
ตามชนิดเชื้อเพลิง ตามแผน PDP2018 Rev.1 พบว่า ประเทศได้ยังคงมีปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นพลังงานหมุนเวียน และจากกราฟสัดส่วนแนวโน้มการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ตามแผน PDP2018 Rev.1 พบว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่ลดลง แต่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนว โน้ม
เพิ่มขึ้น ที่มีผลมาจากนโยบายในระดับรัฐและนโยบายในระดับโลกที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม ในเรื่อง
ของการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปี 2580 พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติมากที่สุดถึง 53% รองลงมาคือ พลังงานหมุนเวียน 19% ถ่านหิน 11% ซื้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ 9% มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 6% และพลังน้ำขนาดใหญ่ 2% โดยปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้แยกตามชนิดเชื้อเพลิงและสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้แยกตามชนิดเชื้อเพลิง 
ระหว่างปี 2563-2580 แสดงดังรูปที ่2.74-2.75 

 

 
 ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 6  

รูปที่ 2.74 ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตไดแ้ยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
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ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 6  

รูปที่ 2.75 สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
 

 ซึ่งจากข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้แยกตามชนิดเชื้อเพลิงในข้างต้นตาม (ร่าง) แผน 
PDP2018 Rev.1 ไม่ได้มีการแบ่งแยกปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นรายประเภทเชื้อเพลิงของพลังงาน
หมุนเวียน ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการประเมินปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม (VRE) จากสมมติฐานตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) ทั้งนี้ เมื่อนำข้อมูลปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนมาวิเคราะห์ สัดส่วนระหว่าง VRE/Other RE/Other โดยที่ 
Other คือ เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ยกเว้นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในที่นี้คือ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันเตา/ดีเซล และพลังงานน้ำขนาดใหญ่ และใช้ตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant 
Factor) ของพลังงานแสงอาทิตย์ 18% และพลังงานลม 25% พบว่าในปี 2563 มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จาก VRE 8,023.81 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 3.6% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ 
ส่วนในปี 2580 มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE 29,810.02 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 8.1% ซึ่ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2563 ถึง 3.7 เท่า ส่วน Other VRE นั้น ในปี 2563 มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
เท่ากับ 14,798.30 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็น 6.7% และในปี 2580 มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
เท่ากับ 39,511.37 กิกะวัตต-์ชั่วโมง หรือคิดเป็น 10.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2563 ถึง 2.7 เท่า  
 

 
ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 6  

รูปที่ 2.76 ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตไดแ้ยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
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ที่มา : (ร่าง) แผน PDP 2018 Rev1 ภาคผนวกที่ 6  

รูปที่ 2.77 สัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 

จากแนวโน้มและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย พบว่า ในอนาคตประเทศไทยได้
มีนโยบายที่จะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนของกำลังการผลิตมากถึง 30% 
ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศและมีสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนถึง 
19% ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ โดยทางรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิต
ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ภายใต้ (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 อย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 
2580 กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากปี  2563 เกือบ 5 เท่า ส่วนพลังงาน
หมุนเวียนชนิดอื่นนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่คงที่ ซึ่งการสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น 
อาจเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศและลด
ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นแนวโน้มและทิศทางในระดับโลกอยู่ในขณะน้ี 
  
2.4 การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย 

จากแรงขับเคลื่อนทั้งทางด้านข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อม และต้นทุนราคาของเทคโนโลยีที่
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่ความจำเป็นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า
และรับมือกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียนประเภทมี
ความผันผวน (VRE) ซึ่งคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการผลิตไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมากดังที่
กล่าวไปแล้วในข้างต้น ส่งผลให้บริบทดังกล่าว เป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายให้กับภาครัฐและ
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าทั่วโลก เช่นเดียวกับในส่วนของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนพลังงานของประเทศ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 
(PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตลอดจนแผนพลังงานในด้านอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องกับศักยภาพและปริมาณของพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเป้าหมายตามแผนพลังงาน
ฉบับดังกล่าวที่จะมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทยโดยตรงแล้ว แรงขับเคลื่อนจากภายนอกประเทศเองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐและผู้
ควบคุมระบบไฟฟ้าควรจะให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากรายงานของ IRENA ณ ปี 2020 ที่มี
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การกล่าวและเน้นย้ำถึงโอกาสเชิงเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมให้ได้ 
86% ภายในปี 2050 เพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้
เพิ่มขึ้นเกินว่า 2 องศาเซลเซียสตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ดังนั้นบริบทดังกล่าวจึงนำมาสู่แนวคิดใน
การกำหนดกรอบสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต
ภายใต้กรอบเป้าหมายตามแผน Remap 2050 ดังแสดงได้ในรูปที่ 2.78 ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบ
สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของพลังงาน
หมุนเวียนร่วมกับแรงขับเคลื่อนจากภายนอกแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
พลังงานหมุนเวียนปริมาณมากทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

 

รูปที่ 2.78 ภาพรวมของแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) และ โอกาสเชิงเป้าหมายตามแผน 
IRENA : Remap 

 
2.4.1 การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

2.4.1.1 ตามการเติบโตปกติ (Business As Usual, BAU) 

จาก (ร่าง) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ได้มีการกำหนดตัวเลขคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า
ของประเทศไทย ณ  ปี 2579 ตามการเติบโตปกติ (BAU) ว่าจะมีปริมาณโดยรวมอยู่ที่  
430,693 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็นส่วนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทยทั้ง 3 แห่งคิดเป็นปริมาณรวมกันทั้งสิ้น 367,458 กิกะวัตต-์ชั่วโมง 

2.4.1.2 ตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development 
Plan) 
 จากแผนอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดความเข้มข้นของใช้
พลังงาน (Energy Intensity) จากทั้งภาคความร้อนและภาคไฟฟ้าลงร้อยละ 30 จากกรณี
ปกติ (BAU) ที่ 8.54 ให้ได้ภายในปี พ .ศ . 2580 (ค .ศ . 2037) หรือคิดเป็นเป้าหมายของ
ปริมาณที่ต้องลดลงประมาณ 54,371 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า (ktoe) โดยในปัจจุบันได้
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ดำเนินแล้วเสร็จไปแล้วทั้งสิ้น 5,307 พันตันน้ำมันเทียบเท่า (ktoe) จึงเหลือเป้าหมายที่ต้อง
ดำเนินการต่อไปอีกประมาณ 49,064 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า โดยแบ่งออกเป็นปริมาณที่
ต้องลดลงจากภาคความร้อน 33,685 พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่าและจากภาคไฟฟ้า 15,379 
พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า หรือคิดเป็นสัดส่วน  69% และ 31% ตามลำดับ ดังนั้นโดย
ภาพรวมแล้วส่งผลให้ภาคไฟฟ้าจะมีเป้าหมายลดการความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงให้ได้
ทั้งสิ้น 180,489 กิกะวัตต-์ชั่วโมงภายในปี 2580 
 

2.4.2 แนวโน้มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
 

2.4.2.1 เป้าหมายพลังงานหมุนเวียนตาม (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 

ในปัจจุบัน ณ ปี 2563 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมในส่วนของพลังงาน
หมุนเวียน (Existing RE Installed Capacity) ทั้งสิ้น 12,439.53 เมกะวัตต์  ซึ่งแบ่งเป็น
พลังงานน้ำขนาดใหญ่ 3,918.40 เมกะวัตต์ พลังงานชีวมวลและอื่นๆ 4,059.09 เมกะวัตต์ 
และในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม ซึ่งในปัจจุบันถูกเรียกรวมกันว่าเป็น
พลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผันผวน  (VRE) อีกจำนวน 2,941.83 เมกะวัตต์ และ 
1,523.21 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมี
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทรวมกันทั้งสิ้น 28,710 กิกะวัตต์-
ชั่วโมง ส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 13% จากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทุกประเภท 

สำหรับในภาพรวมตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1 (PDP2018 Rev.1) ได้มีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ให้ได้ถึง 75,257 กิกะวัตต์-ชั่วโมงผ่านการติดตั้งกำลังการผลิตเพิ่มเติมในส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนที่ ปลายแผน ณ พ.ศ. 2580 ไว้ดังต่อไปน้ี 

- พลังงานชีวมวล : เพิ่มขึ้นอีก 4,683 เมกะวัตต ์จากปริมาณในปัจจุบัน 
1,576 เมกะวัตต์ 

- พลังงานลม : เพิ่มขึ้นอีก 1,485 เมกะวัตต์ จากปริมาณในปัจจุบัน 1,488 
เมกะวัตต์ 

- พลังงานแสงอาทิตย์ : เพิ่มขึน้อีก 9,290 เมกะวัตต์ จากปริมาณในปัจจุบนั 
2,727 เมกะวัตต์ 

ส่งผลให้เมื่อถึงปี 2580 ประเทศไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งสิ้นจำนวน 75,257 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% จาก
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทุกประเภท 

2.4.2.2 เป้าหมายพลังงานหมุนเวียนตามแผน REmap 

จากรายงานของ  IRENA ปี  2020 ภายใต้แผน  IRENA : Remap ที่ ได้ทำการ
ประเมินและวางกรอบเป้าหมายของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับ
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ข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมอุณหมภูมิของโลกไม่ให้เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส 
ซึ่งสามารถแสดงได้ในรูปที่ 2.79 โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงระหว่างปี 2015-2018 นั้น การใช้
พลังงานเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 23% ไปเป็น 26% นอกจากนี้หากประเมิน
ร่วมกับเป้าหมายเชิงนโยบายของแต่ละประเทศทั่วโลกที่ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วนั้น คาดการณ์ว่าในภาพรวมทั่วโลกจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเป็น 38% และ 55% ในปี 2030 
และ 2050 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มี
สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็น  57% และ 86% ให้ ได้ภายในปี  2030 และ 2050 
ตามลำดับ 

 

 
ที่มา : IRENA. (2020).Global Renewables Outlook. 

รูปที่ 2.79 เป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนตามแผน IRENA : Global  REmap 

2.4.3 รูปแบบของสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้จากรูปแบบสถานการณ์ตามหัวข้อที่ 2.4.1-2.4.2 
แล้วจึงพบว่าในอนาคตทั่วโลกมีสัญญาณของการเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ในภาคการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น คณะ
ผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้
ดังตอ่ไปน้ี 

1) สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ที่มีการกำหนดเป้าหมายของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งสิ้น 75,257 กิกะวัตต-์ชั่วโมง ซึ่งสามารถกำหนดเป็นกรอบสัดส่วนของกรณีฐานได้ดังนี้ 

กรณีฐาน ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 20% 

2) สัดส่วนของพลังงานหมนุเวยีนสอดคล้องตามแผน IRENA : Global REmap 
ตามเป้าหมายของ IRENA : Global RE map ณ ปี 2050 ทั่วโลกควรจะมีสัดส่วนของ

พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 86% แต่ในกรอบแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยจะสิ้นสุดในปี 
2037 ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะทำการกำหนดกรณีสถานการณ์ที่มีโอกาสและคาดว่าจะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย ณ ปี 2037 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่ระดับ 20% โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่มีสัดส่วน
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน 25-35% เพื่อเป็นกรณีที่จะมุ่งไปสู่กรอบ
เป้าหมายของโลกที่ระดับ 86% ต่อไป สามารถสรุปการกำหนดกรณีสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยได้ดังนี้  
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กรณีที่ 1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 25% 
กรณีที่ 2   ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 30% 
กรณีที่ 3 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 35% 

 
 

รูปที่ 2.80 ภาพรวมของกรอบสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย 
ในอนาคต 

 

ทั้งนี้ กรอบสถานการณ์ดังกล่าวสามารถนำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงตัวเลขในมิติของ
ปริมาณไฟฟ้าที่จำเป็นต้องผลิตขึ้นจากพลังงานหมุนเวียนได้ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.80 โดยเมื่อ
พิจารณาย้อนกลับมาที่ปีเป้าหมายตามแผน PDP2018 Rev.1 พบว่า ณ ปี 2580 หากประเทศไทยมี
เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 20% เพิ่มขึ้นเป็น 25% 30% และ 
35% ตามลำดับแล้ว ในปีดังกล่าวจะต้องมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนรวมกันทั้งสิ้น 
91,865 110,237 และ 128,610 กิกะวัตต์-ชั่วโมงตามลำดับ จากที่เคยกำหนดในแผน PDP2018 
Rev.1 ไว้เพียง 75,257 กิกะวัตต-์ชั่วโมง  

 

โดยส่วนต่างของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดประเภทพลังงาน
หมุนเวียนที่จะเข้ามาเป็นพลังงานลมและแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมี
แนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าอยากมากในปัจจุบัน
และอนาคต นอกจากนี้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่นกลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้ถูกนำมาใช้งาน
อย่างเต็มศักยภาพแล้ว รวมถึงพลังงานน้ำก็จะเกิดขึ้นได้แค่เพียงในบางพื้นที่เท่านั้น ส่งผลให้ใน
ภาพรวมตามกรอบสถานการณ์ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีสัดส่วนของ
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20-35% หรือคิดเป็นสัดส่วนเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน (VRE) ในช่วงตั้งแต่ 7-21.5% ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2580 
ประเทศไทยจะมีกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจาก
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ปริมาณที่ระบุไว้ในแผน PDP2018 Rev.1 สูงสุดถึง 33,900 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถแยกตามกรณีและปี
เป้าหมายได้ดังตารางที่ 2.16  

โดยกรอบสถานการณ์ที่ 1 จะอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่า ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่ต้องการเพิ่มเติมจากแผน PDP2018 Rev.1 ตามกรณีที่ 1-3 นั้นจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งหมด เนื่องจากคณะผู้วิจัยฯ เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวน
มาก ประกอบกับต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบ
ดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรก็ตามพลังงานลมก็ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีทิศทางของการเติบโต
อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงต้นทุนก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าสามารถ
แข่งขันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ได้ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้กำหนดเป็นกรอบสถานการณ์ที่ 2 ภายใต้
สมมุติฐานที่ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมมาจากทั้งพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 โดยเป้าหมายของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม
แยกตามกรณีราย 5 ปี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.17 
 
ตารางที่ 2.16 เป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนแยกตามกรณี ปี 2580 

กรณี / สถานการณ์ กรณีฐาน กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
RE 20 % 25 % 30 % 35 % 

VRE 
7 % 11.5 % 16.5 % 21.5 % 

ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ ลม แสงอาทิตย์ 
สถานการณ์ที่ 1  

 (ส่วนเพิ่มมาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสัดส่วน 100 %) 

1.8 % 5.2 % 1.8 % 9.7 % 1.8 % 14.7 % 1.8 % 19.7 % 
 

2,989 
(เมกะวัตต์) 

 
12,029* 
(เมกะวัตต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน  
+ 10,600 
(เมกะวัตต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 22,200 
(เมกะวัตต์) 

เท่ากับ 
กรณีฐาน 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 33,900 
(เมกะวัตต์) 

สถานการณ์ที่ 2 
 (ส่วนเพิ่มมาจากพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ในสัดส่วน 50 : 50) 

1.8 % 5.2 % 4 % 7.5 % 6.5 % 10 % 9.1 % 12.4 % 
2,989 

 
(เมกะวัตต์) 

12,029* 
 

(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 3,800 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 5,300 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 8,000 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 11,100 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 12,200 
(เมกะวัตต์) 

กรณีฐาน 
+ 16,900 
(เมกะวัตต์) 

* ยังไม่ได้คิดรวมกำลังการผลิตติดต้ังจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar PV) อีก 2,725 เมกะวัตต์ 

 
ตารางที่ 2.17 เป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมระหว่างช่วง พ.ศ. 2565-2580  

กรณ ี รูปแบบ 
แหล่ง

พลังงาน 
(เมกะวัตต์) 

2565 
(2022) 

2570 
(2027) 

2575 
(2032) 

2580 
(2037) 

กรณีฐาน 
(RE Share 

20 %) 

ปริมาณตามแผน 
PDP2018 Rev.1 

ลม 90 270 400 1,485 

แสงอาทิตย์(1) 540 800 6,900 9,290 

กรณีที่ 1 
(RE Share 

25 %) 

สถานการณ์ที่ 1 
ลม 90 270 400 1,485 

แสงอาทิตย์ 540 3,009 11,499 19,890 

สถานการณ์ที่ 2 
ลม 90 1,065 2,056 5,285 

แสงอาทิตย์ 540 1,905 9,199 14,590 

กรณีที่ 2 
(RE Share 

30 %) 

สถานการณ์ที่ 1 
ลม 90 270 400 1,485 

แสงอาทิตย์ 540 5,782 17,797 31,490 

สถานการณ์ที่ 2 
ลม 90 2,064 4,323 9,485 

แสงอาทิตย์ 540 3,291 12,349 20,390 
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กรณ ี รูปแบบ 
แหล่ง

พลังงาน 
(เมกะวัตต์) 

2565 
(2022) 

2570 
(2027) 

2575 
(2032) 

2580 
(2037) 

กรณีที่ 3 
(RE Share 

35 %) 

สถานการณ์ที่ 1 
ลม 90 270 400 1,485 

แสงอาทิตย์ 540 8,901 24,613 43,190 
สถานการณ์ที่ 2 ลม 90 3,186 6,777 13,685 

แสงอาทิตย์ 540 4,851 15,757 26,190 
หมายเหต ุ(1) ไม่ได้คิดรวมกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar PV)  อีก 2,725 เมกะวัตต์ 
 (2) สำหรับปี 2565 ในกรณี 1-3 จะอ้างอิงจากกรณีฐานตาม (ร่าง) แผน PDP2018 Rev.1 เนื่องจากแนวโน้มของ VRE มีค่า
ใกล้เคียงกับกรณีฐานอย่างมาก จากการประมาณการในอนาคต 

 
3) การวิเคราะหส์ถานการณเ์พิ่มเติมจากการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  

นอกจากเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วจาก
หัวข้อที่ 2.4.1.2 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานผ่าน
แผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคไฟฟ้าทั้งสิ้นกว่า 180,489 
กิกะวัตต์-ชั่วโมง ดังนั้นหากแผนดังกล่าวถูกหยิบยกออกมาดำเนินการโดยไม่ว่าจะสามารถดำเนินการ
ให้สำเร็จลุล่วงได้มากหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด ก็ย่อมส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศลดลงด้วยเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศลดลงก็ย่อมส่งผลให้สัดส่วนของการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีเป้าหมายการส่งเสริมไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ซึ่ง
บริบทดังกล่าวยังส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการนำไปวิเคราะห์ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของพลังงาน
หมุนเวียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นด้วยความสำคัญในมิติดังกล่าวนี้ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้นำ
เป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมาร่วมพิจารณากับกรอบเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยตั้งเป็นสมมุติฐานว่า ณ ปี 2580 ภาค
ไฟฟ้าสามารถดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานให้ลุล่วงได้ทั้งสิ้น 50% และ 100% ซึ่งส่งผลให้ ณ 
ปีดังกล่าวประเทศไทยจะมีความต้องการทางไฟฟ้าลดลงจาก 367,458 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เป็น 
290,463 และ 213,469 กิกะวัตต-์ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.81  

 

รูปที่ 2.81 ภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้า ณ พ.ศ. 2580 ภายหลังการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานที่สมมติฐานความสำเร็จ 50% และ 100%   
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จากกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยอาจจะมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นรายกรณีแบ่งออกเป็น 4 กรณี สรุปได้ดังนี้  

• กรณีฐาน (แผน PDP2018Rev.1) 
จากแผน PDP2018 Rev.1 พบว่า ณ ปี 2580 ประเทศไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 75,257 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้เมื่อนำเป้าหมายของ
แผนอนุรักษ์พลังงานมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยคิดบนสมมุติฐานของความสำเร็จที่ 
50% และ 100% แล้ว สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 20% 
เป็น  26% และ 35% ตามลำดับ หรือหากแยกเป็นเฉพาะส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวนเพียงอย่างเดียวก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 7% 
เป็น 9% และ 12% ตามลำดับ ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.82 

 
 

รูปที่ 2.82 ภาพรวมของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามกรณีฐานภายหลังการดำเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานที่สมมุตฐิานความสำเร็จ 50% และ 100%    

 
• กรณีที่ 1 

จากกรอบของสถานการณ์ด้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามกรณีที่ 1 พบว่า ณ  ปี 2580 ประเทศไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งสิ้น 91,865 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้เมื่อนำเป้าหมายของแผนอนุรักษ์
พลังงานมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยคิดภายใต้สมมุติฐานของความสำเร็จที่ 50% และ 
100% แล้ว สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 25% เป็น 32% 
และ 43% ตามลำดับ หรือหากแยกเป็นเฉพาะส่วนของพลังงานหมุนเวียนประเภทมี
ความผันผวนเพียงอย่างเดียวก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 11.5% เป็น 14.5% และ 
20% ตามลำดับ ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.83 
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รูปที่ 2.83 ภาพรวมของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามกรณีที 1 ภายหลงัการดำเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงานที่สมมุตฐิานความสำเร็จ 50% และ 100%         
 

• กรณีที่ 2 
จากกรอบของสถานการณ์ด้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามกรณีที่  2 พบว่า ณ  ปี 2580 ประเทศไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งสิ้น 110,237 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้เมื่อนำเป้าหมายของแผน
อนุรักษ์พลังงานมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยคิดภายใต้สมมุติฐานของความสำเร็จที่ 
50% และ 100% แล้ว สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 30% 
เป็น  38% และ 52% ตามลำดับ  หรือหากแยกเป็นเฉพาะส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวนเพียงอย่างเดียวก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 16.5% 
เป็น 21% และ 28.5% ตามลำดับ ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.84 

 
รูปที่ 2.84 ภาพรวมของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามกรณีที 2 ภายหลงัการดำเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงานที่สมมุตฐิานความสำเร็จ 50% และ 100%         
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• กรณีที่ 3 
จากกรอบของสถานการณ์ด้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามกรณีที่ 3 พบว่า ณ  ปี 2580 ประเทศไทยจะมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งสิ้น 128,610 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้เมื่อนำเป้าหมายของแผน
อนุรักษ์พลังงานมาวิเคราะห์ร่วมด้วย โดยคิดภายใต้สมมุติฐานของความสำเร็จที่ 
50% และ 100% แล้ว สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 35% 
เป็น  44% และ 60% ตามลำดับ  หรือหากแยกเป็นเฉพาะส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทมีความผันผวนเพียงอย่างเดียวก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 21.5% 
เป็น 27% และ 37% ตามลำดับ ดังแสดงได้ตามรูปที่ 2.85 

 

รูปที่ 2.85 ภาพรวมของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามกรณีที 3 ภายหลงัการดำเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานที่สมมุตฐิานความสำเร็จ 50% และ 100%         

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลโดยตรงต่อสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ถึงแม้ว่าในภาพรวม
แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนไปจากกรณีก่อนหน้าแต่อย่าง
ใด ซึ่งโดยสรุปแล้วเมื่อนำกรอบสถานการณ์ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนตามหัวข้อ 
2.4.2 มาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานภายใต้สมมุติฐานความสำเร็จ 50% และ 
100% เป็นรายกรณีแล้วจะพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมแผนไว้รองรับกับการ
เพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าในสัดส่วนตั้งแต่ 20-60% หรือคิดเป็นสัดส่วนเฉพาะ
พลังงานหมุนเวียนประเภทมีความผันผวน (VRE) ตั้งแต่ 7-37% ดังแสดงได้ตามตารางที่ 2.18 ซึ่ง
ขอบเขตของสัดส่วนดังกล่าวสามารถสะท้อนให้ถึงความสำคัญของการเตรียมแผนไว้รับมือคุณ
ลักษณะเฉพาะด้านความผันผวนและคาดการณ์ไม่ได้ของพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวที่ทั้ง
ภาครัฐและภาคการผลิตไฟฟ้าต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นั่นเอง 
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ตารางที่ 2.18 สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเมื่อพิจารณาร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงานแยกรายกรณ ี

กรณ ี
กรณีฐาน กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

RE VRE RE VRE RE VRE RE VRE 
ไม่มีการดำเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงาน 
20%  7% 25%  12% 30% 17% 35%  22% 

ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน 50% 

26% 9% 32% 15% 38% 21% 44% 27% 

ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน 100% 

35% 12% 43%  20% 52% 29% 60%  37% 

 
อย่างไรก็ดี ทิศทางสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จะมี

ความสอดคล้องกับทิศทางตามกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีเป้าหมายในการนำประเทศไทยมุ่งสู่ “การ
ใช้พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon 
Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070” โดยมีการกำหนดแนวนโยบายของแผนพลังงานชาติ 
(Policy Direction) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคพลังงานสามารถบรรลุเป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวในภาคพลังงาน อาทิ  

 

(1) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
พิจารณาร่วมกับต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว 

(2) ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นแนวทางที่ช่วยในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพื่อเพิ่มความสามารถในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหา
สภาพอากาศจากภาวะฝุ่นละออง PM 2.5  

(3) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การพลังงาน  

(4) ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy 
Transition)  

ทั้งนี้เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในช่วงดังกล่าว ขึ้นอยู่
กับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ขับเคลื่อนสู่ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อแสดงถึงจุดยืน
และการเตรียมการในการปรับเปลี่ยนให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจสู่  neutral-
carbon economy การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและโอกาสในการดึงดูด
การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศที่มีนโยบายมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดภายในช่วงเวลา 1-10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2573) 
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บทที่ 3 
การศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
ในปัจจุบันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความแพร่หลายมากข้ึนเนื่องจาก

หลายปัจจัยด้าน เช่น การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก 
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณจำกัด เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น แต่การนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้าในสัดส่วนสูงนั้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามา
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า โดยจะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งจะศึกษาในส่วนของผลกระทบทางด้าน
การเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า ด้านความเชื่อถือได้ รวมถึงด้านการรักษาสมดุลระบบ
ต้องการความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  โดยจะ
พิจารณาถึงผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านความเชื่อถือได้ ด้านระบบ
ป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ    

 

3.1 รูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นมีหลากหลายวิธีโดยหลักๆ  จะแบ่งตาม
แหล่งที่มาได้ 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม และพลังงานน้ำ ส่วนอีกแหล่งที่มาที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ เป็นต้น ซึ่งการผลิตไฟฟ้าในแต่ประเภทก็มีข้อจำกัดที่
ต่างกันไป ซึ่งแม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาตินั้นมีข้อดีหลายประการณ์ เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของเชื้อเพลิง และไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ต้องแลกกับพลังงานที่มีความ
ผันผวน ไม่คงที่ ไม่แน่นอน และไม่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อ
ความซับซ้อนในการวางแผนเพื่อควบคุมความไม่แน่นอนของกำลังการผลิตและความผันผวนที่เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟ้า แต่ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นประเภทที่มีการใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะมีความแน่นอนในการผลิตเนื่องจากสามารถควบคุมกำลังการผลิตได้แต่มีความ
เสี่ยงในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นจะมีการ
ดำเนินการและข้อจำกัดต่างๆ ในลักษณะใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังงานเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.1 แสดงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 
จากการศึกษาพบว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานธรรมชาติ  มา

เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้านั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อในปริมาณ
สูง ฉะนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงได้เน้นการศึกษาถึงรูปแบบของปัญหาที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังงานธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Variable Renewable Energy; VRE) ซึ่งมีแนวโน้มและทิศทางเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ซึ่งจะพบว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  (VRE) นั้น จะก่อให้เกิด
ปัญหาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ การไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
(Partial Unpredictability) การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)  
รวมถึง การคำนึงถึงศักยภาพการผลิตจำเพาะเจาะจงตามพื้นที่ (Location dependence) ทั้งนี้ 
รูปแบบปัญหาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี ้[1] 

 
3.1.1 การไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)  

 

ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าคือความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากการจำลองนั้นมีตัวแปรที่ไม่
สามารถควบคุมได้มากและมีความไม่แน่นอนสูงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 
เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องมีแสงและพลังงานที่ตกลงบนแผ่นโซล่าที่เพียงพอ
ถึงจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้เมื่อมีลมที่มีความเร็วเพียงพอให้กังหันลมหมุนได้เท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าปรากฏการณ์
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ทั้งสองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปัญหาด้านการไม่สามารถคาดการณ์ได้
นั้นจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตไฟฟ้าโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 

 

1) การวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Generation Dispatch) 
เนื่องจากความไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนได้
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าล่วงหน้า  และอาจก่อให้เกิดการ
เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญย่ัง
ต้องทำหน้าที่สำรองกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับในกรณีที่พลังงานทดแทนขาดหาย
หรือไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตามปริมาณท่ีคาดการณ์ไว้ 

2) การวางแผนในระยะปานกลางในระดับรายสัปดาห์หรือรายเดือน ปัญหาด้านการไม่
สามารถคาดการณ์ได้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงล่วงหน้าที่ต้อง
สำรองเชื้อเพลิงมากเกินความจำเป็น 

3) การวางแผนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ส่งผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan; PDP) เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมี
ความไม่แน่นอนและไม่สามารถพิจารณาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่พึ ่งพาได้  จึงจำเป็นต้อง
วางแผนสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อใช้ในการรองรับพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้เกิด
การลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนและเกิดภาระแก่ผู้ใช้ไฟ 

 

3.1.2 การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability) 
 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมการผัน
แปรได้นั้น จะส่งผลต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจำพวกการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเกิดความไม่แน่นอนด้วย ปริมาณการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนนั้นส่งผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง  (Power 
System Stability) ที่จำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้ากับปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟให้มีความสมดุลตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการไม่สามารถควบคุมการผัน
แปรได้นั้นจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและทำให้ระบบเสียความความสมดุล  และอาจส่งผล
กระทบต่อการรักษาแรงดันและความถี ่ของระบบได้ ตัวอย่างดังรูปที ่ 3.2 จากการเก็บข้อมูลใน
ระยะเวลา 30 วัน ของ Bonneville Power Administration พบว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ (สีเหลือง) และพลังงานลม (สีฟ้า) มีความผันผวนอย่างมากเมื่อ
เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้า (สีแดง) ที่มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน 
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(ที่มา : Barnhart, Charles J., et al. "The energetic implications of curtailing versus storing solar- and wind-
generated electricity." Energy & Environmental Science 6.10 (2013): 2804-2810.) 

รูปที่ 3.2 แสดงปริมาณผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และความต้องการใช้ไฟฟ้า 
 

ปัญหาด้านการไม่สามารถควบคุมความแปรผันได้เป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณแสงอาทิตย์ที่กระทบกับแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งหากมีเมฆบังแสงอาทิตย์จะส่งผลให้กำลังการ
ผลิตลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ขึ้นกับความเร็วลมที่เกิดขึ้น 
ณ ช่วงเวลานั้นๆ และความเร็วลมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นไม่มีความแน่นอน ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านการไม่
สามารถควบคุมการผันแปรได้นั้นจะมีผลต่อปริมาณพลังงานไฟฟ้าที ่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่ง
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ผู้ดูแลระบบต้องมีมาตรการป้องกัน
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเพื่อรักษาแรงดันและความถี่ของระบบตลอดเวลา  ในปัจจุบันได้มี
บริการสำหรับสำรองพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยในการรักษาสมดุลและเสถียรภาพของระบบคือบริการเสริม
ความมั่นคง (Ancillary Service) ซึ่งจะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1) การควบคุมความถี่ (Frequency Regulation) : จะดำเนินการโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อควบคุมความถี่ในระดับวินาทีถึงนาทีได้ตลอดเวลาอย่าง
อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีผู้ดูแล 

2) กำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) : เป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่ในระบบที่จะเพิ่มระดับกำลังการผลิตเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ในระดับนาที 

3) กำลังผลิตสำรองไม่พร้อมจ่ายทันที (Non-spinning Reserve) : เป็นการบริการกรณืที่มี
ความคล้ายกับกำลังสำรองพร้อมจ่ายแต่มีความแตกต่างในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตอบสนอง ซึ่งกำลังสำรองไม่พร้อมจ่ายทันทีเนื่องจากต้องมีการเดินเครื่องโรงฟ้าใหม่ทำ
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ให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่ากำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย โดยจะใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการอยู่ในระดับนาทีถึงชั่วโมง 

4) แรงดันเสริม (Voltage Support) : เป็นบริการเสริมความมั่นคงโดยการสั่งการให้เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบรีแอคทีฟ (Reactive Power) เพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเพ่ิม
ระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบให้เกิดความสมดุล 

5) บริการเสริมอื ่นๆ : เป็นการสั่งการเดินเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าเพื ่อจุดประสงค์อย่างอ่ืน
นอกเหนือจากข้างต้น เช่น การชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Compensation)     
เป็นต้น 

 

จะเห็นได้ว่าบริการเสริมความมั่นคงนั้นจะช่วยรักษาสมดุลในส่วนของการควบคุมระดับของ
แรงดันและความถี ่ให้แก่ระบบไฟฟ้า โดยการจัดทำแผนการเดินเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิด ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังไม่สูงมากเนื่องจากปริมาณของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวียนยังไม่มากนัก แต่แนวโน้มการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในอนาคตสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความแปรผันของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่มีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนมี
ปริมาณที่สูงข้ึน จากปัญหาดังกล่าวทางผู้ดูแลระบบต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาด้าน
ความผันแปรของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้งานบริการเสริม
ความมั่นคงเพ่ือทำให้ระบบพลังงานมีความสมดุลจะกลายเป็นปัญหาที่จัดการได้ยากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
การบริการดังกล่าวมีความสำคัญมากข้ึนและในบางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับความท้าทาย
เหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีบริการเสริมความม่ันคงเฉพาะเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
3.1.3 ศักยภาพการผลิตจำเพาะเจาะจงตามพ้ืนที ่(Location dependence) 

 

 การติดตั้งพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องใช้สถานที่จำเพาะเจาะจงมักเป็น
แหล่งที่ห่างไกลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานน้ำ และหากต้องการสร้างพลังงานหมุนเวียนใกล้แหล่ง
ต้องการใช้ไฟฟ้าเช่น พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล หรือขยะ ที่สามารถขนย้ายวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิ่งได้ก็
จะมีต้นทุนที่สูง เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ใช้เชื้อเพลิงจำพวก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือ
น้ำมัน ที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบได้อย่างสะดวกและมีต้นทุนที่ต่ำ นอกจากนี้การ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงที่มักอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีความ
ต้องการไฟฟ้าที่สูงมากแล้ว ยังห่างไกลจากแนวของสายส่งไฟฟ้าอีกด้วย ทำให้ต้องมีการลงทุนก่อสร้าง
ระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก ซึ่งปัญหา
ด้านการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความไม่แน่นอนรวมถึงความผันแปร
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงปัญหาการกระจุกตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
พื ้นที ่จำเพาะพื ้นที ่หนึ ่งที ่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในระบบส่งและระบบจำหน่าย  
นอกจากนี้การกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ  ยังมี
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ต่อระบบไฟฟ้าตามมา เช่น ปัญหาแรงดันเกิน ปัญหากำลังไฟฟ้า
ไหลย้อน และปัญหาพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น  
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จากรูปที่ 3.3 จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย มีศักยภาพ
ต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีศักยภาพกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ แต่จะมีศักยภาพมากในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่ในส่วน
พื้นที่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่อยู่บริเวณร่องเขาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลชองภาคใต้ จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความ
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทมีความสามารถที่ต่างกันออกไป  ซึ่ง
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่จะส่งผลต่อความท้าทายใน
การวางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงสายส่งไฟฟ้าที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรอง รับ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในอนาคต 

 

 

(ที่มา : โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกกัเก็บพลังงานไฟฟา้ขนาดใหญ่, 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน, 2558) 

รูปที่ 3.3 แสดงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย 

 
3.1.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านอ่ืนๆ 

 

1) ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจงตาม
แหล่งศักยภาพของเชื้อเพลิง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ 
ได้ อาทิเช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะใช้พื้นที่บริเวณกว้าง
มาก เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ และอาจจะไปใช้พื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่
ทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ ในส่วนของกังหันลม อาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง 
รบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ติดตั้งกังหันลม เป็นต้น ประเด็นดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากชุมชนได้ 
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2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศ 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จนเริ่ม
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับระบบไฟฟ้าของประเทศ ภายหลังจากนั้น ภาครัฐก็ได้
มีการชะลอการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนของนโยบายจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการลงทุน รวมถึงทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ       
 

3) ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับกรอบของกฎหมาย/กฎระเบียบ  
ในปัจจุบันกิจการไฟฟ้าทั้งในส่วนของการซื้อขายไฟฟ้ายังคงเป็นแบบ ระบบซื้อรายเดียว 
(Enhance Single Buyer; ESB) รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าอยู่ในรูปแบบ
ที่ผูกขาด ทำให้การผลิตไฟฟ้ายังคงเน้นไปในรูปแบบการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  ซึ่งเป็น
การขายไฟฟ้าเข้าระบบ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นยังมีข้อจำกัด
ขึ้นอยู่กับการเปิดรับซื้อจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และในขณะเดียวกันกิจการไฟฟ้า
รูปแบบดังกล่าวยังเป็นการป้องกันการกระจายการผลิตไฟฟ้าไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งเป็นอาจ
เป็นการยับยั ้งและควบคุมการเพิ ่มขึ ้นของการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีส่วนของกฎหมาย/กฎระเบียบที่ยังขัดขวางบทบาทและ
การขอใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าหรือการขายไฟฟ้าของในส่วนของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็น
การกีดกันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น  ตามทิศทางและ
แนวโน้มที ่จะเกิด Prosumer ขึ ้น จากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มีแนวโน้มต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ระบบ  
 

4) ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของภาครัฐ  
ในการวางแผนรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จะต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้น
สูงในการบริหารจัดการไฟฟ้าที่มีความไม่แน่นอนจากพลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น การ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การปรับปรุงระบบส่ง
และระบบจำหน่ายให้มีความยืดหยุ ่น (Grid Flexibility) เป็นต้น ซึ ่งการคาดการณ์
แนวโน้มของพลังงานหมุนเวียน การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการ
วางแผนลงทุนระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หากดำเนินการไม่รอบคอบอาจนำไปสู่การลงทุนที่
ซ้ำซ้อนและมีความเสี่ยงสูงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในระบบเพ่ิมขึ้นเกินความจำเป็นได ้   

 

ทั้งนี้ จากรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนข้างต้น  หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเตรียมพร้อมรองรับที่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ ทางคณะผู้วจิยัฯ 
จะนำเสนอตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยประเทศ
ตัวอย่างจะอ้างอิงประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมาก ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย  
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รูปที่ 3.4 สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนของแต่ละประเทศ [2] 
 
ทั้งนี้ สัดส่วนของกำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนของ

ประเทศตัวอย่างท่ีได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น แสดงได้ดังรูปที่ 3.5 
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หมายเหตุ พลังงานหมุนเวียน (RE) ไม่รับรวมพลังน้ำขนาดใหญ่ 
 

รูปที่ 3.5 แสดงสัดส่วนของกำลังผลิตติดตั้งและพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
ของแต่ละประเทศ ในปี 2018 [3, 4] 

 
รายละเอียดตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งพลังงานหมุนเวียน สรุปได้ดังนี้  
• ประเทศสหรัฐอเมริกา [1, 5, 6] 

- ปัญหาด้านการวางแผนในระยะยาว 
การวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีการจัดสรรกำลังการผลิตรวมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความ
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ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้มีค่าที่เพียงพอ แต่การเข้ามาของระบบไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเนื่องจากความไม่แน่นอนในการผลิต ความผันแปร ส่งผลให้
ระบบผลิตไฟฟ้าจากผลังงานหมุนเวียนเป็นระบบที่มีความผกผัน ซึ่งทำให้กำลัง
ผลิตติดตั้งจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถพ่ึงพาเป็นพลังงานได้น้อยและไม่
สามารถนับเป็นกำลังผลิตสำรองได้ ทำให้ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าอ่ืนเพ่ือรองรับ
การเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน โดยการสร้างโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้น
ตามกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ ่งจากเหตุการณ์
ดังกล่าวทำให้ผู ้ดูแลต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกรณีพลังงาน
หมุนเวียนเกิดผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มมูลค่าต้นทุนกำลังการผลิตที่ซ้ำซ้อน
และอาจส่งผลให้เกิดภาระด้านต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 
 

- ปัญหาด้านความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะพบว่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นมีความไม่แน่นอน และมี
ความผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดการ Ramp Rate เกิดข้ึนในระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้
ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้  ดังนั้นทางผู้ดูแล
ระบบต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นตลอดเวลาเพื่อปรับสมดุลให้กับ
พลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซ เพื่อลดการเกิด Ramp Rate ในระบบ 
นอกจากนี้การใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงส่งผลให้โรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้องมีการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 
 

- ปัญหาด้านการพยากรณ์อากาศ 
ในการพยากรณ์อากาศมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากการพยากรณ์อากาศนั้นมี
ตัวแปรมากและมีความซับซ้อนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของการ
พยากรณ์ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนเกิดความผิดพลาด
และทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงาน แต่ในปัจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณพลังงานที่สามารถกักเก็บได้นั้นไม่เพียงพอ ซึ่งหากไม่มี
การแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าได้ในอนาคต 
 

- ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายและการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ได้นั้นไม่มีความแน่นอนและผกผัน 
ก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกมามีปริมาณมากเกินจนเกิดปัญหากับระบบ 
เช่น กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับ กระแสเกิน ซึ่งอาจต้องมีการควบคุมการกำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ การติดตั้งพลังงานหมุนเวียน
เข้ามาทำให้ระบบไฟฟ้าต้องมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพของระบบ  ซึ่ง
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สามารถทำได้โดยติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ ่มความยืดหยุ่นและลด
ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันราคาของระบบกักเก็บพลังงานยังมี
ราคาสูง ซึ่งอาจะส่งผลกระทบให้ต้นทุนสูงขึ้นและเป็นการเพิ่มภาระด้านต้นทุน
ให้กับผู ้ใช้ไฟฟ้ามากเกิน ดังนั ้นควรมีการหามาตรการหรือมีการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานรวมถึงการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 
 

• ประเทศเยอรมัน [5] 
- ปัญหากำลังผลิตที่พึ่งพาได้ (Reliable available capacity) ไม่เพียงพอ 

ในปัจจุบันประเทศเยอรมันมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
ในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เนื่องจากระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีความไม่แน่นอนในการผลิต ทำให้ไม่
สามารถนับรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้  เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถพึ่งพาได้ ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านกำลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถพึ่งพาได้ในประเทศเยอรมันมีปริมาณ
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีอยู่เดิมนั้นต้องเปลี่ยนจากเดิม
เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าแบบฐาน เป็นกำลังผลิตสำรอง (Back-up) หรือ รักษา
สมดุล (Balancing power) ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ ่งส่งผลให้
ระบบไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ ต้องหยุดทำงานบ่อย (Cycling) อายุสั้นลง และ
รวมถึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

 

- ปัญหากำลังผลิตเกิน (Surplus generation) 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นมีการผลิตที่ไม่คงที่และไม่แน่นอน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาการผลิตไฟฟ้ามากเกินความต้องการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด
กำลังไฟฟ้าเกินได้ในบางช่วงเวลา ซึ ่งอาจะส่งผลให้เกิดการไหลย้อยของ
กระแสไฟฟ้าได้ (Reverse power flow) นอกจากนี้การมีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าในระบบมากเกินความจำเป็นจะส่งผลให้เกิดความต้องการขายไฟฟ้าให้
ได้มากที่สุดและทำให้ราคาค่าไฟฟ้าลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหาก
ท้ายที่สุดแล้วพลังงานไฟฟ้าในระบบยังคงเหลือมาก อาจส่งผลให้การผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เช่น ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติลดลง และมีความ
จำเป็นต้องส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปประเทศอ่ืน อย่างไรก็ดี การส่งพลังงานไฟฟ้า
ให ้แก ่ประเทศอ ื ่นจะอาจก ่อให ้ เก ิดป ัญหาด ้าน การปร ับสมด ุลไฟฟ้า
ภายในประเทศ รวมถึงปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ เช่น ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าเข้ากับต่างประเทศ และ ปัญหาด้านเสถียรภาพของระบบ เป็นต้น 
 

- ปัญหาเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยปกติความถี่ในระบบที่สามารถยอมรับได้คือต้องไม่สูงกว่า  50.2 Hz ทำให้
ระบบต้องมีการรักษาเสถียรภาพโดยการควบคุมความถี่ให้คงที่  โดยปัญหาหลัก
ที่ส่งผลกระทบให้ความถี่เกินคือการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่มากเกิน
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ความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะต้องมีการควบคุมการเชื่อมต่อของพลังงาน
หมุนเวียน โดยทำการปลดระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนออก
จากระบบ ซึ่งอาจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในระบบได้ 

 

- ปัญหาการไหลอ้อมของกำลังไฟฟ้าในประเทศข้างเคียง (Loop flow) 
เนื ่องจากประเทศเยอรมันมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของยุโรปอยู่ในรูปแบบ
เชื่อมต่อกันหมดแบบ Mesh ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่ยากต่อการควบคุมการไหล
ของกระแสไฟฟ้าส่งกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายในประเทศเยอรมันและประเทศ
ข้างเคียงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น กรณีเยอรมันต้องการส่งไฟฟ้าให้แก่
ประเทศฝรั ่งเศสแต่เนื ่องจากโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ามีการเชื ่อมต่อกับหลาย
ประเทศ จึงทำให้กำลังไฟฟ้าบางส่วนไหลอ้อมไปในประเทศข้างเคียงแทนการ
ไหลจากเยอรมันสู ่ฝรั ่งเศสโดยตรง ในขณะเดียวกันแม้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในประเทศเยอรมันมีมากโดยเฉพาะพลังงานลม ซึ่งจากรูปที่ 
3.6 จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนมากอยู่บริเวณทางตอนเหนือ
ของประเทศ แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเยอรมันส่วนมากจะอยู่ทาง
ตอนใต้ ทำให้ต้องมีการส่งกำลังไฟฟ้าจากตอนเหนือสู่ตอนใต้  แต่การส่งไฟฟ้า
ดังกล่าวสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของเยอรมันไม่สามารถรองรับปริมาณ
ไฟฟ้าที่ส่งมาได้เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาความคับคั่งในสายส่งภายในประเทศ
เยอรมัน ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าไหลอ้อมจากสายส่งเส้นที่ควรจะเป็นไปสู่ประเทศ
ข้างเคียง  

นอกจากนี้ ในกรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศเยอรมันยังเกิด
ปัญหาด้านความผันผวนที่ทางผู้ดูแลไม่สามารถควบคุมได้ในทันทีจะส่งผลให้ไฟฟ้าส่วนเกิน
ไหลออกไปสู ่ประเทศข้างเคียงทำให้ประเทศที ่ได้รับไฟฟ้าเกินเข้ามาในระบบได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่องด้านการไม่สามารถควบคุมสมดุลไฟฟ้าภายในระบบของตนเองได้และ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าต่อประเทศท่ีได้รับไฟฟ้าส่วนเกินได้ 
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รูปที่ 3.6 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเยอรมัน 
 

- ปัญหาด้านนโยบายของภาครัฐและผลกระทบต่อชุมชน 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเป็นอย่าง
มาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการรักษาระดับความดันและความถี่ของระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่มีความไม่แน่นอน 
ประกอบกับระบบไฟฟ้าของเยอรมันนั ้นไม ่ได ้ออกแบบมาเพื ่อรองการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก เช่นไฟฟ้ากระชากและการหยุดการทำงาน
ของพลังงานหมุนเวียนอย่างกระทันหัน ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีการต่อต้านจากชุมชนที่ไม่ต้องการให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนโยบายต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่น การจำกัดพื้นที่ในการติดตั้ง ระยะห่างของ
กังหันลม การกำหนดช่วงเวลาในการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา
การรบกวนพื้นที่ชุมชนและรักษาประชากรนกหายาก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเยอรมันเป็นไปได้ยากขึ้น
และมีแนวโน้มการติดตั้งลดลงอย่างมาก 

นอกจากนี้ภายในยุโรปยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในด้านอื่นๆ เช่น ในประเทศ
ฝรั่งเศส [5] พบปัญหาด้านการไม่สามารถควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ส่งผล
ให้เกิดปัญหาด้านกระแสไฟฟ้าเกินในบางช่วงเวลา นอกจากนี้เดิมทีประเทศฝรั่งเศสใช้การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นหลัก แต่ภายหลังมีการแพร่หลายของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบมาก
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ขึ้น ทำให้ทางผู้ดูแลระบบต้องมีการหามาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนโดยการ
สำรองพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์  เช่น โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้
การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในประเทศฝรั่งเศสมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นกำลังสำรองสำหรับพลังงานหมุนเวียน 

ในขณะเดียวกันนั้นประเทศอิตาลีก็ประสบปัญหาคล้ายกับประเทศเยอรมันคือการติดตั้ง
พลังงานหมุนเวียนอย่างมากในทางตอนใต้ของประเทศแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคับคั่งของสายส่งไฟฟ้าภายในประเทศ และทำให้ไฟฟ้า
ไหลอ้อมไปสู่ประเทศข้างเคียงได้ 

 

 

(ที่มา : https://www.renewableenergyworld.com/2012/02/21/will-italys-fits-survive-the-change-in-government/#gref) 

รูปที่ 3.7 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศอิตาลี 
 

• ประเทศจีน [5, 7] 
- ปัญหาด้านความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า 

ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่ใช้สำหรับรองรับความผันผวนที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียน
ยังมีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทั้งปัญหาด้านการ
ปรับสมดุล เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนนั้น มีความผันผวนที่
สูงมาก เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเกิดการลดลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มีใน
ระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการก่อให้เกิดปัญหา Ramp Rate ได้ 
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- ปัญหาด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า 
โดยปกติแล้วการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติ 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้น ไม่สามารถควบคุมปริมาณกำลัง
การผลิตได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการใช้ ไฟฟ้า 
เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นส่วนมากจะผลิตได้ในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที ่ต ้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ  อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ปัญหาการผลิต
กำลังไฟฟ้าเกิน และทำให้เกิดไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบได้ดังรูปที่ 3.8 
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านฤดูกาลก็มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เช่นกัน จากรูปที่ 3.9 แสดงเห็นว่าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิมีปริมาณที่สูงมาก ทำให้โรงไฟฟ้าชนิดอื่นต้องปรับการผลิตลดลงเพ่ือ
ตอบสนองต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม 
 

 
(ที่มา : Liutong Zhang, China Renewables Curtailment, The Lantau Group) 

รูปที่ 3.8 แสดงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและความต้องการใช้ฟ้าเฉลี่ย ณ มณฑล จี๋หลิน 
 

 

(ที่มา : Liutong Zhang, China Renewables Curtailment, The Lantau Group) 

รูปที่ 3.9 แสดงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในแต่ละฤดู ณ มณฑล จี๋หลิน 
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- ปัญหาด้านแนวโน้มการติดตั้ง 
เนื ่องจากการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน
แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 3.10 จะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการจำกัดหรือหาแนวทางการป้องกัน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่และกำลังจะเพ่ิมเข้ามาอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์
กำลังการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

 

 

(ที่มา : https://public.tableau.com/views/IRENARETimeSeries/Charts?:embe 
d=y&:showVizHome=no&publish=yes&:toolbar=no) 

รูปที่ 3.10 แสดงกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลมและแสงอาทิตย์ในประเทศจีน 
 

- ปัญหาด้านข้อจำกัดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ 
เนื่องจากในแต่ละมลฑลจะมีนโยบายที่แตกต่างกัน และขอบเขตพื้นที่สำหรับ
ดูแลของผู ้ด ูแลระบบนั ้นมีขอบเขตที ่จำกัด ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดการส่ง
กำลังไฟฟ้าข้ามเขตอย่างมาก ซึ่งส่วนมากจะเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขต
พื้นที่ของแต่ละเขตเป็นหลักทำให้การส่งไฟฟ้าข้ามเขตเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเขตที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ห่างกัน
อย่างมาก ดังรูปที่ 3.11 จะเห็นได้ว่ากำลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียนอยู่
ทางทิศตะวันตกของประเทศแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนมากกระจุกตัวอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งส่งผลให้การส่งกำลังไฟฟ้าข้ามเป็นเป็นไปได้ยาก
ยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากปัญหาด้านกำลังสูญเสียที ่ เก ิดขึ ้นระหว่างการส่งไฟฟ้า 
นอกจากนี้ปัญหาด้านสายส่งไฟฟ้าที่มีในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถรองรับการส่ง
ไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร 

https://public.tableau.com/views/IRENARETimeSeries/Charts?:embe
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(ที่มา : China’s Hybrid AC-DC Grids) 

รูปที่ 3.11 ระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศจีน 
 

• ประเทศญี่ปุ่น [1] 
- ปัญหากำลังการผลิตเกิน (Surplus Generation) 

ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนเกิน
ค่าที ่ยอมรับได้เกือบทุกพื ้นที่  ซึ ่งทำให้เกิดปัญหากำลังไฟฟ้ามากเกินความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และทำให้เกิดไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้ทาง
ผู้ดูแลระบบต้องปฏิเสธและชะลอการอนุมัติโครงการที่เกี่ ยวข้องกับการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อีกปัญหาหนึ่ง คือปัญหาด้านขนาดของ
สายส่งไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอ มักเกิดในบริเวณที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ซึ่งเกินค่าความสามารถในการ
รองรับการเชื่อมต่อของระบบ ทำให้ขนาดของสายส่งและสายจำหน่าย รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีมีในระบบไม่สามารถรองรับปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากพลังงานหมุนเวียนได้ 
นอกจากนี้การมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลต่อการดูแลเสถียรภาพระบบของ
ผู้ดูแลที่ไม่สามารถรักษาสมดุลกำลังการผลิตให้คงที่ควบคู่กับความต้องการใช้
ไฟฟ้าได้ซึ่งจะก่อให้ระบบเสียเสถียรภาพได้ 

 

- ความผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากสภาพอากาศ 
เนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
อากาศที ่มีความผันผวนตลอดเวลา ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
จำเป็นต้องผันตัวเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง ทำให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนต้องทำงานที่ 
Partial Load ตลอดเวลาเพื่อความพร้อมในการเดินเครื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ซึ่งเป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนดังกล่าวมีประสิทธิภาพต่ำ  และ
หากหยุดการเดินเครื่องต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินเครื ่องใหม่  ซึ ่งการ
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เดินเครื่องต่ำถึงระดับค่ากำลังการผลิตต่ำสุด (Must-run Level) ตลอดเวลา
เป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าประเภทพลัง
ความร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าลดลง 

 

• ประเทศออสเตรเลีย [8] 
- ปัญหาด้านการเชื่อมต่อ 

ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้นยังไม่สามารถควบคุมการผลิตให้มีความ
คงที่ได้เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติดังกล่าวยังมีความผันผวน
ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศที่เกิดขึ ้น ณ เวลานั้นๆ และแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนส่วนมากต้องการพื้นที่จำเพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้
ได้มากที่สุด แต่พื้นที่จำเพาะดังกล่าวส่วนมากมักจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้ ส่งผลให้ทางผู้ดูแลระบบต้องมีการปรับปรุง
และขยายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้า
มา รวมถึงต้องมีการวางแผนระบบที่ปรับปรุงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การพัฒนาและเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการ
ขยาย ปรับปรุง และเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้า
มาในระบบนั้นมีต้นทุนการก่อสร้างระบบเพิ่มเข้ามาอย่างมากซึ่งต้นทุนดังกล่าว
จะส่งผลให้ทางผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเพิ่มภาระทางด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนดังกล่าวนี้
ด้วย 
 

- ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของพลังงานหมุนเวียน 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะ พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมนั้นจะมีความน่าเชื ่อถือน้อยกว่ากำลังการผลิตจากโรงงานเชิง
พาณิชย์ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล อ้างอิงได้จากแหล่งที่มาของพลังงาน
หมุนเวียน เช่น หากเกิดเหตุการณ์เมฆบังดวงอาทิตย์ หรือ ความเร็วลมลดลง
อย่างกะทันหัน จะส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ช่วงเวลานั้นจะลดลงอย่ามาก
ในเวลาอันสั้นและมีปริมาณการผลิตไม่ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหลัก
ที ่ทำให้ประเทศออสเตรเลียชะลอการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และเหตุการณไม่
ต่อเนื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่งผลให้เกิดความท้าทายแก่
ทางผู ้ดูแลระบบต้องทำการออกแบบและหามาตรการเพื ่อใช้ในการรักษา
เสถียรภาพและรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

- ปัญหาจากนโยบายและความเชื่อม่ันพลังงานหมุนเวียน 
ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของ
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ไม่สามารถระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าการผลิตได้แน่นอนเมื่อเทียบกับการผลิต
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ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนยังคงมีความไม่แน่นอนและเกิดความผันผวนตลอดเวลา ทั้งนี้ 
ข้อดีของการใช้พลังงานหมุนเวียนก็คือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
แต่ก็ยังไม่มีการรับประกันอย่างแน่นอน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนยังต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ในการสำรองไฟฟ้า
อยู่ด้วย 

 
• ประเทศไทย [1, 9] 

- ปัญหาการกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะที่มี
ศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดปัญหาความคับคั่งในระบบส่งไฟฟ้า (Congestion) รวมถึงเกิด
กรณีไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู ่ระบบส่งในบางพื ้นที ่ได้  อาทิเช่น ในพื้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวน
มาก ส่งผลให้ระบบส่งไฟฟ้าไม่สามารถรองรับได้ เป็นต้น ทางภาครัฐจึงมีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการกำหนดปริมาณศักยภาพสายส่งที่สามารถรองรับ
พลังงานหมุนเวียนได้ (Grid Capacity) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของสายส่งไฟฟ้า 
 

- ปัญหาที่เกิดเฉพาะพ้ืนที่ติดตั้ง 
ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้าคือการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที ่มากเกินไปในบางพื ้นที่  ซึ ่งหากไม่มีการกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้บางพื้นที่มีปริมาณการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากเกินกว่าที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้ง
สายส่งและหม้อแปลงจะสามารถรองรับได้   ซึ ่งผู ้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
(กฟน. และ กฟภ.) ได้มีการกำหนดปริมาณการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ (Grid Code) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 และ 20 ของ
หม้อแปลง  

นอกจากนี้การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยส่วนใหญ่
มักจะติดตั ้งในพื ้นที ่ที ่ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำหรือมีการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นต้องการพื้นที่ที่
จำเพาะ ซึ่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ห่างไกลและมี
ความต้องการน้อยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาแรงดันเกินได้ 

 

- ปัญหาในภาพรวมของระบบไฟฟ้า 
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณ
หนึ่งในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้า  จาก
ปัญหาความไม่แน่นอนและความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบัน
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มาตรการในการรองรับจะใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย  (Sprinning 
Reserve) แต่อย่างไรก็ดี หากมีความผันผวนมากเกินที่คาดการณ์ไว้ก็อาจส่งผล
ให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
จากความผันผวนนั้นได้ทัน ซึ่งอาจทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ 
 

- ปัญหาในการวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ ความไม่แน่นอน ซึ่ง
อาจส่งผลให้การวางแผนอนาคตล่วงหน้าเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายเมื่อเทียบ
กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยได้มีการกำหนดดัชนีที ่เรียกว่า กำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable 
Capacity) เพื ่อใช้รองรับความเชื ่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งนี้กำลังผลิตพึ่งได้หมายถึง กำลังผลิตไฟฟ้าที่คาดหมายว่าโรงไฟฟ้า
สามารถผลิตได้จริง ณ เวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยประเมินจาก
การเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังของโรงไฟฟ้าร่วมกับกระบวนการทางสถิติ 
 

- แผน PDP2018 ยังไม่คำนึงถึงการรองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นใน
อนาคต 
เนื่องจากการวางแผน PDP2018 ยังคงเน้นการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล
เพิ่มขึ้นเป็นหลัก  โดยมีการกำหนดเป้าหมายและสัดส่วนของปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 20% ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ดังรูปที่ 3.12 
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต ที่มีต้นทุนต่ำ
กว่าราคาค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าผันตัวเป็น Prosumer และ
ออกนอกระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกรณีดังกล่าวหากไม่คำนึงถึงอาจส่งผลต่อการ
วางแผนเพื่อรองรับปัญหาของพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในอนาคตได้ 

 

(ที่มา : https://tdri.or.th/renewal-energy) 

รูปที่ 3.12 แสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทตามแผน PDP2018 
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- ความผันผวนที่เกิดจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย ์

ประเด็นสำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคือความไม่แน่นอน
ของการผลิตไฟฟ้า เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตได้
เฉพาะช่วงกลางวันและมีแสงที่เพียงพอ หากเกิดเหตุการณ์เมฆบดบังจะส่งผลให้
ปริมาณการผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อพระอาทิตย์ตก ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้  เช่นเดียวกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม หากไม่มีลมหรือความเร็วของลมไม่เพียงพอที่จะทำให้กังหัน
หมุนก็ไม่สามารถทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าทำงานได้ จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนนั้นมีปริมาณการผลิตที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ภูมิอากาศตลอดเวลาและความไม่แน่นอนในการผลิตนั้นอาจผลกระทบต่อความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าในอนาคต หากมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมเป็นจำนวนมาก 

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องวางแผนและหามาตรการมา
รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน เช่น การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการวางแผนสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหลัก  การ
วางแผนสำรองการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักเข้ามาช่วยใน
ระบบ การปรับปรุงระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัย
และมีความยืดหยุ่น รองรับความผันผวนจากพลังงานหมุนเวียนได้ เป็นต้น  

 
จากปัญหาในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 4 ประเด็นคือ ปัญหาการไม่

สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการ
ผลิตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนจากสภาพแวดล้อมที่เกิดเองตามธรรมชาติ  ทำให้ปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าที ่ได้มีความไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนระบบไฟฟ้าในอนาคต และ
ประเด็นต่อมาคือปัญหาการไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability) ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบในการรักษาความถี่และแรงดันภายในระบบไฟฟ้า ซึ่ง
จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบได้ อีกทั้งยังมีปัญหาด้านพื้นที่ด้านการผลิตที่ต้องการพื้นที่
จำเพาะเจาะจงที่มีทั้งด้านความห่างไกลระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  และความ
แอดอัดของระบบผลิตไฟฟ้าที ่อาจก่อให้เกิดปัญหาอื ่นๆเพิ ่มเข้ามา  อย่างปัญหาแรงดันเกินได้  
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ อีก เช่น ปัญหาความเสี่ยงจากนโยบาย ปัญหาด้านข้อจำกัดของ
กฎหมาย/กฎระเบียบ ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาด้านการวางแผนลงทุนระบบ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุปรูปแบบปัญหาของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนต่อระบบไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ได้ดังตารางที่ 3.1 
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รูปที่ 3.13 แสดงรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ตารางท่ี 3.1 สรุปรูปแบบปัญหาของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้า รูปแบบปัญหาทีเ่กิดขึ้นจากพลังงานหมุนเวียน 

ปัญหาในระบบผลิต การไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)  
- การวางแผนการผลติไฟฟ้า 
- การไมส่ามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)  
- ความเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง 

ปัญหาในระบบส่ง การคำนึงถึงศักยภาพการผลติจำเพาะเจาะจงตามพื้นที่ (Location dependence) 
- การลงทุนก่อสรา้งระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของพลังงาน

หมุนเวียน 
ปัญหาในระบบจำหน่าย การคำนึงถึงศักยภาพการผลติจำเพาะเจาะจงตามพื้นที่ (Location dependence) 

- การกระจุกตัวของระบบผลติไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาแรงดัน
เกิน ปัญหากำลังไฟฟ้าไหลย้อน และปัญหาพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น 

ปัญหาด้านอ่ืนๆ - ปัญหาความเสี่ยงจากนโยบาย  
- ปัญหาด้านข้อจำกดัของกฎหมาย/กฎระเบียบ  
- ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
- ปัญหาด้านการวางแผนลงทุนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวยีน 

3.2 ศึกษารูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
 

โดยส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนของกำลังผลิตจาก VRE 
จะไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว แต่จะขึ้นกับระบบไฟฟ้านั้นๆ เป็นรายกรณไีป 

 
3.2.1 ปัจจัยหลักซึ่งส่งผลต่อความยากง่ายในการเพิ่มสัดส่วนของกำลังผลิตจาก  VRE ในระบบ

ไฟฟ้า 
 

ความยากง่ายในการเพิ่มสัดส่วนของกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก 
ของ 1) คุณลักษณะของกำลังผลิตจาก VRE และ 2) ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
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3.2.1.1 คุณลักษณะของกำลังผลิตจาก VRE [10, 11] 
 คุณลักษณะของกำลังผลิตจาก VRE ซึ่งแตกต่างจากกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าดั้งเดิม 
มี 5 ข้อ ได้แก่ 

• กำลังผลิตของ VRE จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ตามศักยภาพของความเร็วลม 
และความเข้มแสงแดด ใน ณ เวลานั้นๆ 

• กำลังผลิตซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามเวลาดังกล่าวนั้นสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำ
พอควรเพียงแค่ไม่กี ่วันล่วงหน้า และจะแม่นยำเพิ่มขึ้นสำหรับไม่กี ่ชั ่วโมง
ล่วงหน้า 

• กำลังผลิตจาก VRE เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าผ่านวงจรแปลงผันไฟฟ้า ซึ่งอาจ
กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เมื ่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น 
โรงไฟฟ้าดั้งเดิมหลุดออกจากระบบ 

• กำลังผลิตจาก VRE มีขนาดที่เล็ก แต่ในจำนวนที่มาก 
• เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งขนส่งได้ แหล่ง

พลังงานของ VRE (ความเข้มแสงอาทิตย์ พลังลม) ไม่สามารถขนส่งได้ อีกทั้ง
ตำแหน่งติดตั้งของ VRE ซึ่งมีศักยภาพ (เช่น ที่ราบ แนวชายฝั่ง) ก็มักห่างไกล
จากจุดศูนย์กลางความต้องการใช้ไฟฟ้า (เช่นในตัวเมือง ในชุมชน) 

 จากปัจจัยที่ว่ากำลังผลิตของ VRE จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลานั้น การเพิ่มสัดส่วน
ของกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE จะกระทำได้โดยไม่ยาก หากกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
กำลังผลิตของ VRE นั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงที่สอดคล้องกัน ทั้งในรายวันและฤดูกาล 
ตัวอย่างเช่น ผลวิเคราะห์โดย Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) ปี 
2016 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศ South Africa ในช่วงฤดูหนาว กำลังผลิตจากลมจะเพ่ิม
สูงขึ้นโดยสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย ที่ดียิ่งกว่านั้น กำลังผลิตจากลม
จะมีปริมาณสูงสุดในช่วงเย็นและกลางคืน ซึ ่งชดเชยการขาดหายไปของกำลังผลิตจาก
แสงอาทิตย์ได้พอดี 
 ตรงกันข้าม หากกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตของ  VRE นั ้น มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงที่ไม่สอดคล้องกัน การเพิ่มสัดส่วนของกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE จะ
กระทำได้โดยยาก ตัวอย่างเช่น ผลวิเคราะห์โดย IEA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศ Denmark 
ช่วงฤดูกาลที่มีกำลังลมมาก กลับมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ จึงเกิดปริมาณกำลังผลิตส่วนเกิน 
ซึ่งอาจต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี ่ยนแปลงกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า  การเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายข้างเคียง หรือการใช้ระบบสะสมพลังงาน 
 

3.2.1.2 ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า [10, 11] 
 ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าคือความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปริมาณกำลังผลิต
และความต้องการใช้ไฟฟ้า ภายใต้ระยะเวลาในหน่วยนาทีจนถึงชั่วโมง เพื่อรักษาสมดุลใน
ระบบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าอาจอาศัย 
ดังเช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ซึ่งสามารถปรับเพิ่ม/ลดกำลังผลิตได้อย่างรวดเร็ว) ระบบกักเก็บ
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พลังงาน (เช่นจากเครือข่ายของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งอัดประจุเฉพาะเมื่อมีกำลังผลิตส่วนเกินจาก 
VRE) สายส่งเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียง หรือโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซร่วมกับการบริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้า 
 

3.2.2 คุณลักษณะของระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก 
VRE  
 

คุณลักษณะของระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE 
สรุปได้ดังตารางที ่3.2 

 

ตารางที ่3.2 คุณลักษณะของระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE 
ด้าน/ปัจจัย จะรองรับการเพ่ิมขึ้นของ VRE ได้ดี ก็ต่อเมื่อ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 การกระจายตำแหน่งเช่ือมต่อของ VRE กระจายตัวมาก (ไม่กระจุกตัว) 
1.2 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า มีปริมาณมาก 
1.3 ทิศทางของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ยังคงเพิ่มสูงขึ้น (กำลังผลติจาก VRE ไม่ได้แทนท่ี

โรงไฟฟ้าดั้งเดิม) 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า

และกำลังผลติของ VRE  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงที่สอดคลอ้งกัน ทั้งใน
รายวันและฤดูกาล 

1.5 จำนวนโรงไฟฟ้าในระบบซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อการผัน
แปรของกำลังผลติ (เริ่มเดินเครื่องได้เร็ว, กำลังผลิต
ขั้นต่ำค่าน้อย, ตอบสนองต่อการปรับเพิ่ม/ลดกำลัง
ผลิตไดเ้ร็ว) 

มีจำนวนและกำลังผลิตที่มาก 

1.6 อื่นๆ (การเชื่อมโยงกับเครือข่ายขา้งเคียง, ระบบ
สะสมพลังงาน, การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า) 

มีจำนวนและปริมาณที่มาก 

2. การควบคุมระบบไฟฟ้า โครงสร้างอุตสาหกรรม การ
กำกับดูแล 

 

2.1) การควบคุมระบบไฟฟ้า : (สั่งการกำลังผลติของ
โรงไฟฟ้า, ปรับเพิ่ม/ลดกำลังส่งจ่ายผ่านสายส่ง
เชื่อมโยงระหว่างโครงข่าย) 

ควบคุมใกล้กับเวลาดำเนินการจริง 

2.2) โครงสร้างอุตสาหกรรม : กลไกตลาดกลงซื้อขาย
ไฟฟ้า 

มีปริมาณซื้อขายไฟฟ้าในตลาดที่ใกล้กับเวลา
ดำเนินการจริงที่สูง 

2.3) การกำกับดูแล : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
ไฟฟ้า (ซึ่งยังคงเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ต่อการ
ลงทุนด้าน VRE) 

มีประเด็นด้านการช่วยรักษาสมดุลของระบบ 
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3.2.3 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้น จำแนกตามระยะการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก 
VRE ในระบบไฟฟ้า 
 

รูปแบบของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถจำแนกตามระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำลัง
ผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่างๆ จะมิได้รอเริ่มเกิดขึ้นที่ระยะใดๆ แต่อาจ
เริ่มรับรู้ถึงปัญหามาตั้งแต่ระยะก่อนหน้าแล้ว จนมาปะทุหนักในระยะปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของมาตรการต่างๆ ซึ ่งจะเพิ ่มระดับความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า รวมถึงพิจารณา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อ VRE เข้าสู่ระบบไฟฟ้า IEA ได้จัดแบ่งระยะการเพ่ิมขึ้น
ของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า ออกเป็น 6 ระยะ แสดงดังตารางที ่3.3 [10, 11] 

 

• ระยะที่ 1 VRE น้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า โดยเป็นช่วงเริ่มต้นที่มีการใช้
พลังงานหมุนเวียน (มักจะไม่เกินร้อยละสองถึงสามของความต้องการพลังงานของปี) ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบโดยทันทีต่อการทำงานของระบบไฟฟ้า 

• ระยะที ่2 VRE เริ่มส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบไฟฟ้าเล็กน้อย-ปานกลาง โดยเป็น
ระยะเริ่มต้นที่ VRE ส่งผลต่อปัญหาด้านความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า แต่ระบบสามารถ
รับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องและควบคุมระบบไฟฟ้า
เล็กน้อย 

• ระยะที ่3 VRE เริ่มกำหนดรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟ้า 
• ระยะที ่4 VRE เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเป็นบางช่วง 
• ระยะที ่5 มีการเพิ่มสูงขึ้นของระดับไฟฟ้าส่วนเกินจาก VRE 
• ระยะที ่6 มีระดับการ Surplus มากจนต้องมีการบริหารจัดการเป็นระยะๆ เป็นระยะที่

ผลกระทบของ VRE ส่งผลต่อการดำเนินงานและการควบคุมระบบไฟฟ้ามากขึ้น โดย
ระดับการพัฒนาเริ่มจาก การมีความต้องการการลงทุนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ
ระบบไฟฟ้า การมีพลังงานส่วนเกินของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากจน
นำไปสู่การลดขนาดระบบ และความไม่สมดุลของโครงสร้างในการผลิตพลังงานในแต่ละ
ฤดูกาลและระหว่างปีต้องการหน่วยงานมาดูแลให้สัมพันธ์กัน  
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ตารางท่ี 3.3 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า 

 
 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3

1 การรักษาสมดุล ไมม่ผีลกระทบ มผีลกระทบเล็กน้อย ต้องพิจารณาด้านความยืดหยุ่นของระบบ

ระหว่างก าลังผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า (ก าลังผลิตจาก VRE ยังคงต  ามาก (ก าลังผลิตจาก VRE มากข้ึนจนเริ มสังเกตได้) (การผันแปรของก าลังผลิตจาก VRE ส่งผลต่อการรักษาสมดุล)

 เมื อเทียบกับก าลังผลิตรวม => มกัไมเ่กินร้อยละ 2-3)

2 การจัดสรรก าลังผลิต ไมม่ผีลกระทบ เปลี ยนเป็นจัดสรรตามความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ต้องปรับลดก าลังผลิตของ รฟฟ. ฐาน,

ของ รฟฟ. ด้ังเดิมในระบบ (ยังคงจัดสรรตามความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม) (มปีริมาณก าลังผลิตจาก VRE จ่ายเข้าสู่ระบบอย่างมนีัยยะ) มกีารเปลี ยนแปลงก าลังผลิตของ รฟฟ. ไปตามช่วงเวลามากข้ึน,

(non-VRE Power Plant) (Net Demand = Total Demand - Total VRE Output) ให้ความส าคัญต่อความยืดหยุ่นของ รฟฟ. ต่อการผันแปรของก าลังผลิต

(Dispatchable Power Plant) (ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิผันแปรตาม VRE,

 มบีางช่วงเวลาซึ งความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิมค่ีาต  ามาก เช่น เสาร์/อาทิตย์)

3 การวางแผนและการปฏิบัติงาน อาจมเีฉพาะบางบริเวณจุดเชื อมต่อของ VRE มบ้ีางในรายพ้ืนที ซึ งม ีVRE หนาแน่น การไหลของก าลังไฟฟ้าเปลี ยนแปลงไปตามกลางวัน/กลางคืน

ในระบบส่ง/ระบบจ าหน่าย (ตรวจสอบมใิห้ละเมดิข้อก าหนด เช่น เกิดสภาวะจ่ายโหลดเกินพิกัด หรือตามการเปลี ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ณ บริเวณนั้นๆ,

การเชื อมต่อ/การใช้งานโครงข่ายไฟฟ้า, (จ าเป็นต้องเพิ มประเด็นในข้อก าหนดการเชื อมต่อ  => มไีฟฟ้าไหลย้อนจากแรงดันต  าไปแรงดันสูง/ระบบจ าหน่ายไประบบส่ง

ซึ งกรณี VRE จะมปีระเด็นเพิ มเติม เพื อให้แน่ใจว่า VRE ที จะเข้ามาในอนาคต (โดยเฉพาะในพ้ืนที ซึ งม ีVRE ขนาดเล็ก กระจุกตัวเป็นจ านวนมาก)

นอกเหนือจาก รฟฟ. ทั วไป) จะไมส่ร้างปัญหาในตลอดอายุโครงการ) (การประสานงานระหว่าง TSO และ DSO มบีทบาทมากยิ งข้ึน)

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือน้อยข้ึนกับ คุณลักษณะของระบบไฟฟ้า ศูนย์พยากรณ์ก าลังผลิตจาก VRE ศูนย์พยากรณ์ก าลังผลิตจาก VRE (จ าเป็นต้องม)ี

บริเวณจุดเชื อมต่อของ VRE (แมไ้มม่ ีก็ยังคงรักษาความเชื อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้าไว้ได้ ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า

แต่ด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าซึ งสูงเกินความจ าเป็น), (การม ีรฟฟ. พลังน้ าแบบสูบกลับได้, ระบบสะสมพลังงาน, FACTS)

การควบคุม รฟฟ. ซึ งสามารถเพิ ม/ลดก าลังผลิตได้ (หากมกีารเชื อมโยงกับเครือข่ายข้างเคียง

ก็จะสามารถแชร์บริการเสริมความมั นคงระหว่างกันได้)

ป.ล.2 ตัวอย่างประเทศ Indonesia, South Africa, Mexico Chile, Canada, Brazil, India, New Zealand, Italy, United Kingdom, Greece, Spain, Portugal, Germany

[อ้างอิง IEA 2017] Australia, Netherlands, Sweden, Austria, Belgium

ป.ล.3 % สัดส่วน VRE ต่อไฟฟ้าที ผลิตเฉลี ยทัง้ปี ≤ 3% 3% - 15% 10% - 25%

รูปแบบของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
การจ าแนกระยะการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนก าลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า
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ตารางท่ี 3.3 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า (ต่อ) 

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6

1 การรักษาสมดุล ต้องพิจารณาด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ต้องปรับลดก าลังผลิตจาก VRE ในบางช่วงเวลา เกิดปัญหาเป็นประจ าตามฤดูกาล

ระหว่างก าลังผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า (ในบางช่วงเวลาซึ ง VRE จ่ายก าลังสูงสุด + ความต้องการใช้ไฟฟ้ามค่ีาต  าสุด (มกี าลังผลิตส่วนเกินจาก VRE ในบางช่วงเวลา) (ก าลังผลิตจาก VRE ไมเ่พียงพอ/มากเกินไป

เช่น เสาร์/อาทิตย์ => ก าลังผลิตจาก VRE สูงเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า) กับความต้องการใช้ไฟฟ้า กินเวลานานหลายวัน/สัปดาห์)

2 การจัดสรรก าลังผลิต ไมเ่หลือ รฟฟ. ฐาน ซึ งเดินเครื องตลอด 24 ชั วโมง

ของ รฟฟ. ด้ังเดิมในระบบ (ทุก รฟฟ. ต้องสามารถปรับก าลังผลิต ตามการผันแปรของ VRE ได้)

(non-VRE Power Plant) => ในบางช่วงเวลา รฟฟ. VRE จะต้องสามารถทดแทน รฟฟ. ด้ังเดิม

(Dispatchable Power Plant) ในการรักษาเสถียรภาพและความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าไว้ได้

(เพื อจะสามารถพึ งพา VRE ในการจ่ายความต้องการใช้ไฟฟ้า ได้ทัง้ 100%)

3 การวางแผนและการปฏิบัติงาน สุ่มเสี ยงต่อการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

ในระบบส่ง/ระบบจ าหน่าย (เช่น รฟฟ. พลังความร้อนขนาดใหญ่

ซึ งมสัีดส่วนที ลดต  าลง แต่เกิดเหตุหลุดออกจากระบบ)

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือน้อยข้ึนกับ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การเพิ มปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า การสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื น

จ านวน รฟฟ. ด้ังเดิมที น้อยลง = ปริมาณความเฉื อยซิงโครนัสในระบบที ต  าลง ในภาคส่วนอื น ซึ งใช้แหล่งพลังงานอื น โดยการใช้ไฟฟ้าที เหลือใช้ ไปผลิตก๊าซธรรมชาติ

=> ต้องอาศัยปัจจัยอื นในการช่วยรักษาความมั นคงของระบบ เช่น ภาคการให้ความร้อน ภาคขนส่ง หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื อกักเก็บไว้

(ความเฉ่ือยซิงโครนัส = ผลรวมของพลังงานจลน์ทีส่ะสมจากการหมนุไปพร้อมๆกัน และน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าในยามขาดแคลน VRE

ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ใน รฟฟ. ขนาดใหญ่ ณ ต าแหน่งติดต้ังต่างๆ (ด้วยระยะเวลาที นาน โดยเฉพาะประเทศในเขตละติจูดสูง 

ซ่ึงช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบในช่วงเวลาส้ันๆ เมือ่เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน) จึงไมส่ามารถอาศัย DSM หรือ ESS ปริมาณความจุต  าได้)

ป.ล.2 ตัวอย่างประเทศ Ireland, Denmark

[อ้างอิง IEA 2017]

ป.ล.3 % สัดส่วน VRE ต่อไฟฟ้าที ผลิตเฉลี ยทัง้ปี 25% - 50%

รูปแบบของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
การจ าแนกระยะการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนก าลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า
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รูปที่ 3.14 และ 3.15 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกราฟความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
กำลังผลิตจาก VRE ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2010 และ 13 เมษายน 2016 

 

 
 

รูปที่ 3.14 กราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า และกำลังผลิตจาก VRE  
ประเทศอิตาลี วันที่ 13 เมษายน 2010 [10] 

 

 
 

รูปที่ 3.15 กราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ และกำลังผลิตจาก VRE 
ประเทศอิตาลี วันที่ 13 เมษายน 2016 [10] 

 
รูปที่ 3.16 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม (Demand) 

เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากกำลังผลิตจ่ายเข้าสู่ระบบของ VRE (Net Load) 
โดยอธิบายได้ดังนี ้
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- Potential over-generation: เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีกำลังผลิตจาก VRE จ่ายเข้าสู่ระบบ
เป็นปริมาณมาก ทำให้ Net Load ต่ำลงมาก ส่งผลให้มีส่วนเกินของกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้า
ดั้งเดิมในปริมาณมาก 

- VRE forecast error: ความแม่นยำของการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE มีส่วนสำคัญต่อ
ความมีประสิทธิผลในการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  (Unit commitment) ซึ่งเปลี่ยนจาก
อาศัยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม (Demand) เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ (Net 
Load) 

- Larger ramps: ผลจากการเพิ่มขึ้นของกำลังผลิตจาก VRE ที่จ่ายเข้าระบบอย่างทันทีทันใด 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากกราฟที่
ปรับตัวลดลงด้วยความชัน จึงกระทบต่อเสถียรภาพของระบบในด้านการรักษาสมดุลของ
กำลังผลิต/ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

- Limited contribution to peak demand: บางช่วงเวลามีกำลังผลิตจาก VRE มาก บาง
ช่วงเวลามีกำลังผลิตจาก VRE น้อย ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ (Net Load) ยังคง
มีค่าสูงสุด ที่ไม่ต่างจากค่าสูงสุดของความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม (Demand) มากนัก 

 

 
รูปที่ 3.16 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม/ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากกำลังผลิตจ่ายเข้าสู่ระบบของ VRE [10] 
 

รูปที่ 3.17 แสดงสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE (ค่าเฉลี่ยทั้งปี) และระยะที่จำแนก ในประเทศ
ตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า 2 ประเทศท่ีมีค่าสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ที่เท่าๆ กัน อาจจำแนกเป็นระยะ
ที่ต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยที่ต่างกัน ดังเช่น ประเทศที่ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความต้องการใช้
ไฟฟ้าและกำลังผลิตของ VRE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลงที่สอดคล้องกัน ทั้งในรายวันและฤดูกาล 
ประเทศนั้นก็จะสามารถเพิ่มสัดส่วนของ VRE ได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องถูกจำแนกให้เป็นระยะถัดไป
โดยเร็ว 
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รูปที่ 3.17 สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE (ค่าเฉลี่ยทั้งปี) และระยะที่จำแนก ในประเทศตัวอย่าง 
[10] 

 
รูปที่ 3.18 แสดงรูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพิ่มขึ้นของ

สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า ในเชิงผลตอบสนองทางเวลาที่ต่างกันตั้งแต่ระดับเสี้ยว
วินาทีไปจนถึงหลายปี 

 
 

รูปที่ 3.18 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยจำแนกเป็น 6 ระยะการเพิ่มข้ึนของ 
สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า [10] 

 
สำหรับในประเทศไทย จากรูปที่ 3.19 ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE และ

การจำแนกระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE ในแต่ละประเทศ (อ้างอิงจาก IEA ปี ค.ศ. 2016) ประเทศไทย
ถูกจำแนกไว้เป็นระยะที่ 1 และกำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 2 
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รูปที่ 3.19 เปอร์เซ็นต์สัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE และการจำแนกระยะการเพิ่มข้ึนของ VRE ใน
แต่ละประเทศ [9] 

 
ขณะที่ ณ ปัจจุบัน อ้างอิงจากตารางที่ 1.2 ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 กำลังผลิตติดตั้งจาก VRE 

เท่ากับ 4,465.04 MW คิดเป็นสัดส่วน 8.7% และที่สำคัญ เมื่ออ้างอิงจากตารางที่ 1.4 ข้อมูลปี พ.ศ. 
2562 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE เท่ากับ 8,229.72 GWh คิดเป็นสัดส่วน 3.88% (อยู่ในเกณฑ์ 
3% - 15%) ดังนั้น เมื่ออิงตามเกณฑ์ในตารางที่ 3.2 จึงจำแนกระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิต
จาก VRE ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไว้เป็นระยะที่ 2 แล้ว 

คาดการณ์ในอนาคต อ้างอิงตารางที ่3.4 ณ ปี พ.ศ. 2580 
- กรณีฐาน : RE 20% สัดส่วนกำลังผลิต (ปริมาณ MW) เท่ากับ 6.9% 
- กรณีท่ี 1 : RE 25% สัดส่วนกำลังผลิต (ปริมาณ MW) เท่ากับ 11.5% 
- กรณีท่ี 2 : RE 30% สัดส่วนกำลังผลิต (ปริมาณ MW) เท่ากับ 16.5% 
- กรณีท่ี 3 : RE 35% สัดส่วนกำลังผลิต (ปริมาณ MW) เท่ากับ 21.5% 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุระยะต่างๆ ของการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE 

ในแต่ละกรณีศึกษาได้ เนื่องจากต้องอาศัยสัดส่วนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต (ปริมาณ GWh) [10, 11] 
 

3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 
 

 เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนวียนประเภทแสงอาทิตย์และลมนั้นมีความผันผวน
และไม่แน่นอน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณไม่คงที่ แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันระบบการผลิตและระบบส่งไฟฟ้ายังสามารถรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวได้  ซึ่งจากแนวโน้มการ
ติดตั้งพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างมากอาจส่งผลให้ในอนาคตการเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และหากไม่มีการพิจารณาถึงผลกระทบอาจก่อให้ระบบเกิดความเสียหายได้ 
ดังนั้นในหัวข้อนี้ จะพิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึนในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า โดยการจำลอง
เหตุการณ์การนำพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพิ่มขึ้นในระบบ 
เพื่อศึกษาถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่อาจส่งผลต่อ
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบ รวมถึง
ผลกระทบต่อการรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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3.3.1 ผลกระทบทางด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า 
 

ในการพิจารณาผลกระทบด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้าจะพิจารณาถึง
ปริมาณการเข้ามาของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผกผัน เพื่อจำลองและวิเคราะห์
ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ร่วมกับลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่มีความผันผวน (VRE Profile) ซึ่งประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จากนั้นทำการ
วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระบบยังต้องการหลังหักปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นรายชั่วโมงโดยการหาความลาดเอียงของกำลังไฟฟ้า (Ramp Rate) ที่เกิดขึ้น
ภายในระบบ ซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณา โดยการจำลองปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เหลือเพื่อหาความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
รายชั่วโมง และท้ายสุดจะนำผลทั้งหมดที่ได้มาประเมินผลกระทบต่อการเดินโรงไฟฟ้าและการจ่าย
โหลดไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียน 

3.3.1.1 หลักการวิเคราะห์การเกิดอัตราการลาดเอียงของกำลังไฟฟ้า (Ramp Rate) 
 เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลติที่
ผันผวนตลอดเวลา ทำให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าในระบบมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงตามการ
เปลี่ยนแปลงของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ที ่รวดเร็วส่งผลให้โรงไฟฟ้าหลักอาจจะไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในบาง
ช่วงเวลาได้ ทั้งนี้ จากการเกิดเหตุการณ์ลาดเอียงของกำลังไฟฟ้า (Ramp Rate) จะสามารถ
คำนวณเพื่อหาการเกิดอัตราการลาดเอียงของกำลังไฟฟ้าได้ดังสมการที่ (2.1) 

 
 

𝑃𝑅𝑅 =
𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − ∆𝑡)

∆𝑡
 (2.1) 

โดย 𝑃𝑅𝑅 คือ อัตราการลาดเอียงของกำลังไฟฟ้า (MW/Hr.) 
 𝑃(𝑡) คือ กำลังในช่วงระยะเวลา t (MW) 
 𝑃(𝑡 − ∆𝑡) คือ กำลังในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนหน้า (MW) 
 

∆𝑡 คือ ช่วงระยะเวลาที่กำหนด (Hr.) 
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3.3.1.2 สมมติฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบ  
 สมมติฐานหลักที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบ จะประกอบด้วย 2 
ส่วนหลัก ได้แก่  (1) ข้อมูลปริมาณและลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้า  (Load 
Forecast & Load Profile) และ (2) ข้อมูลปริมาณและลักษณะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Plant Factor & VRE Profile) 
 

(1) ข้อมูลปริมาณและลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ข้อมูลปริมาณและลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ (Load 
Forecast & Load Profile) ที ่ใช ้ในการจ ัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์
ผลกระทบ จะอ้างอิงจากข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า  ของ
ประเทศไทยและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า ตามแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 
Rev.1) โดยจะทำแบบจำลองเพื ่อว ิ เคราะห์ผลกระทบตามกรอบแผน 
PDP2018 Rev.1 ในปี 2580 ทั้งนี้ ตัวอย่างความต้องการพลังงานและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายชั่วโมงในปี 
2580 แสดงได้ดังรูปที่ 3.20 - 3.21 

 
รูปที่ 3.20 แสดงความต้องการพลังงานและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
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รูปที่ 3.21 ตัวอย่างความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยรายชั่วโมงในปี 2580 
 

(2) ข้อมูลปริมาณและลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม 
ข้อมูลปริมาณและลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และ
พลังงานลมที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ผลกระทบ จะอ้างอิง
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจากข้อมูลตัว
ประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) และข้อมูลลักษณะการผลิตไฟฟ้า (VRE 
Profile) ตามแผน PDP2018 Rev.1 ทั้งนี ้ตัวอย่างลักษณะการผลิตไฟฟ้าของ
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ แสดงได้
ดังรูปที่ 3.22 

 

 

รูปที่ 3.22 ลักษณะการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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ทั้งนี้ ตามแผน PDP2018 Rev.1 ได้กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ผ่านค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) ของพลังงาน
แสงอาทิตย์เฉลี่ยร้อยละ 18 และพลังงานลมเฉลี่ยร้อยละ 25 แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้ดังกล่าวเป็นข้อมูลรวมทั้งปี ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันตามศักยภาพของพลังงาน
ธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการกำหนดค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า
ของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแตกต่างกันเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอย่างในประเทศ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4 ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในแต่ละเดือน 

ประเภทของพลังงานหมุนเวียน 
ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (p.u.) 

jan feb Mar apr may june july aug sep oct nov dec 
พลังงานแสงอาทิตย ์ 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.15 0.17 0.19 0.18 0.19 

พลังงานลม 0.26 0.14 0.19 0.16 0.16 0.27 0.34 0.39 0.26 0.19 0.30 0.33 
 

 

 

รูปที่ 3.23 ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 

3.3.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน โดย
การจัดทำแบบจำลองแยกพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตามประเภทของพลังงานหมุนเวียนทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลักษณะความต้องการใช้
ไฟฟ้าภายหลังหักปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และอัตราการเปลี่ยนแปลง
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ความชัน (Ramp rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในระบบไฟฟ้า โดยจะทำการวิเคราะห์
จากข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ ปี 2580 ร่วมกับปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ตามสัดส่วนเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2580 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูปที่ 3.24-3.25 

 

   
              (ก) พลังงานแสงอาทิตย์            (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 3.24 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

   
              (ก) พลังงานแสงอาทิตย์            (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 3.25 อัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้า 
 

จากการวิเคราะห์จะพบว่า ในกรณีที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เท่ากันทั้ง 2 ประเภท ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp rate) มากกว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เนื่องจากลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมี
ปริมาณมากและผลิตได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน แต่ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมค่อนข้างนิ่งและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดวัน นอกจากนี้ หากปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้
ไฟฟ้า รวมถึงค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้า
ภายในระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน  

3.3.1.4 เหตุการณ์ที่ใช้ในการจำลอง 

 รายงานฉบับนี ้จะจำลองเหตุการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มี
ผลกระทบต่อลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 
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Rev.1) และใช้ข้อมูลกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบและมี
ข้อผูกพันกับภาครัฐแล้ว (การลงนามในสัญญาซื้อขายหรือได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว) 
รวมถึงพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่มีกำหนดเข้าสู่ระบบตามแผน PDP2018 Rev.1 นอกจากนี้ 
คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบจากกรณีการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนตาม
สถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 1 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่มีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากกรณีฐาน 20% 
เป็น 25% 30% และ 35% ตามลำดับ โดยแบ่งสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของประเภทพลังงาน
หมุนเวียน ออกเป็น 2 สถานการณ์ ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่าง
เดียว และ (2) การเพิ ่มขึ ้นจากพลังงานลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ ่งสามารถสรุป
ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ได้ดังรูปที่ 3.26-3.27 และรายละเอียดดังตารางที่ 3.5 
 

 
รูปที่ 3.26 กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในแต่ละกรณี ณ ปี 2580 

 

 
รูปที่ 3.27 สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในแต่ละกรณี ณ ปี 2580 
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ตารางท่ี 3.5 กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในแต่ละกรณ ีณ ปี 2580 

กรณี 
กำลังการผลิตไฟฟ้าจาก VRE (MW) 

สถานการณ์ 1 สถานการณ์ 2 
สัดส่วน  กำลังผลิต สัดส่วน  กำลังผลิต 

กรณีฐาน : RE 20% 6.9% 15,018 MW 6.9% 15,018 MW 

  - พลังงานแสงอาทิตย์ 5.2% 12,029 MW 5.2% 12,029 MW 

  - พลังงานลม 1.8% 2,989 MW 1.8% 2,989 MW 

กรณีที่ 1 : RE 25% 11.5% 25,618 MW 11.5% 24,118 MW 

  - พลังงานแสงอาทิตย์ 9.7% 22,629 MW 7.4% 17,329 MW 

  - พลังงานลม 1.8% 2,989 MW 4.0% 6,789 MW 

กรณีที่ 2 : RE 30% 16.5% 37,218 MW 16.5% 34,118 MW 

  - พลังงานแสงอาทิตย์ 14.7% 34,229 MW 9.9% 23,129 MW 

  - พลังงานลม 1.8% 2,989 MW 6.5% 10,989 MW 

กรณีที่ 3 : RE 35% 21.5% 48,918 MW 21.5% 44,118 MW 

  - พลังงานแสงอาทิตย์ 19.7% 45,929 MW 12.4% 28,929 MW 

  - พลังงานลม 1.8% 2,989 MW 9.1% 15,189 MW 
 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
จำลองเหตุการณ์ตามความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากปัจจัยด้านการ
เพ่ิมข้ึนของพลังงานหมุนเวียนจากเหตุการณ์ที่ใช้ในการจำลองเบื้องต้น เนื่องจาก ปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า คือ ความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ที่จะส่งผลต่อความ
ผันผวนของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 

1) การพิจารณา Ramp Rate เฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load) 
2) การพิจารณา Ramp Rate ของความต้องการใช ้ไฟฟ้าเม ื ่อม ีพล ังงาน

หมุนเวียนเข้ามาในระบบ (Load - VRE) 
3) การพิจารณา Ramp Rate ของความต้องการใช ้ไฟฟ้าเม ื ่อม ีพล ังงาน

หมุนเวียนเข้ามาในระบบ (Load - VRE) แต่มีความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า
ของพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม โดยกำหนดความผันผวนอยู่ที ่ 5%, 10%, 
20% และ 30% 

 
3.3.1.5 ผลของการจัดทำแบบจำลอง 

 

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก โดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะส่งผล
กระทบต่อการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลดไฟฟ้า โดยในแบบจำลองนี้จะเป็นการ
วิเคราะห์เทียบกันระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้ากับปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ตามสมมติฐานที่ได้นำเสนอในหัวข้อ 3.3.1.2 เพื่อให้ทราบถึง
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบภายหลังจากการหักลบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าที ่จะ
เปลี่ยนแปลงในระบบ และผลของอัตราการลาดเอียงของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระบบ
จะต้องวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในแต่ละกรณี 

โดยการจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าควบคู ่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม สามารถแสดงตัวอย่างผลการจำลอง 1 สัปดาห์ในปี 2580 ดังรูป
ที่ 3.28 ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูง
ในช่วงเวลากลางวัน ทำให้ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบภายหลังจากการหักพลังงาน
หมุนเวียนแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งต่างจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มี
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งวัน   

 

 
(ก) สถานการณ์ที่ 1 

 

 
 

(ข) สถานการณ์ที่ 2 

รูปที่ 3.28 ตัวอย่างความต้องการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังหักพลังงานหมุนเวียน 
รวมถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-40 
 

 

 

อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า การเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง และ
ไม่มีความแน่นอนในการผลิตไฟฟ้า จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการวางแผนเดินเครื ่อง
โรงไฟฟ้าและจ่ายโหลดไฟฟ้า เนื่องจากลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าภายหลักการหักผลของ
พลังงานหมุนเวียนจะมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมาก ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างกระทันหันอาจส่งผล
ให้ระบบไฟฟ้าหลักไม่สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ทันที  ทำให้
ทางผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนดังกล่าว 

 

ดังนั้นในหัวข้อนี้คณะผู ้วิจัยฯ จะจัดทำแบบจำลองและวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ตามกรอบแผน PDP2018 Rev.1 ณ ปี 2580 ซึ ่งผลของการจัดทำ
แบบจำลอง แบ่งออกเป็น 4 กรณ ีตามท่ีได้นำเสนอในหัวข้อ 3.3.1.4 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1) กรณีฐาน : RE 20%  
การจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ร่วมกับกำลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
พลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบจะส่งผลทำให้ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบ
เปลี่ยนแปลงไป แสดงได้ดังรูปที่ 3.29 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์และพิจารณากรณีที่เกิดความผัน
ผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีความผันผวนอยู่ที่ระดับ 5% 
10% 20% และ 30% ซึ่งลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่เปลี่ยนแปลง แสดงได้ดัง
รูปที่ 3.30 - รูปที่ 3.33 ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 3.29 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-41 
 

 

 

 
 

รูปที่ 3.30 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 5% 
 

 
 

รูปที่ 3.31 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 10% 
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รูปที่ 3.32 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 20% 
 

 

รูปที่ 3.33 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 30% 
 

ทั ้งนี้ เมื ่อนำผลจากการจำลองในแต่ละกรณีมาคำนวณหาค่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนในแต่ละกรณี แสดงผลได้ดังรูปที่ 3.34 
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รูปที่ 3.34 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในแต่ละกรณี 
 
จากการจำลองในกรณีฐาน (RE 20%) กำหนดให้ปริมาณกำลังการผลิตคงที่

แต่เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ 5% 
10% 20% และ 30% ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.30 - 3.33 จะเห็นได้ว่า ระดับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน จะส่งผลต่อการลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญตามความผันผวนที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ หากพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับความผันผวนจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกิดขึ้น ในรูปแบบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบ (Ramp rate) ในแต่ละกรณี ดังรูปที่ 3.34 จะพบว่า ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่สูงสุด จะอยู่ในช่วงเวลากลางวันและช่วง
หัวค่ำใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร่วมด้วย จะส่งผลให้ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าประมาณ 3,013 – 7,995 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่ง
ส่งผลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อันเนื่องมาจากความผันผวนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณมาก  

2) กรณีที่ 1 : RE 25% 
การจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ร่วมกับกำลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรณีการกำหนดสถานการณ์การ
เพิ่มขึ้นพลังงานหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2580 ที่ระดับ 25% โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานการณ์ ซึ่ง
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จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบจะส่งผลทำให้ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของระบบเปลี่ยนแปลงไป แสดงได้ดังรูปที่ 3.35 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์และพิจารณากรณีที่เกิดความผัน
ผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีความผันผวนอยู่ที่ระดับ 5% 
10% 20% และ 30% ซึ่งลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่เปลี่ยนแปลง แสดงได้ดัง
รูปที่ 3.36 - รูปที่ 3.39 ตามลำดับ 

 

  
            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.35 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 
 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.36 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 5% 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.37 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 10% 
 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.38 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 20% 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.39 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 30% 
 

 

ทั ้งนี้ เมื ่อนำผลจากการจำลองในแต่ละกรณีมาคำนวณหาค่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนในแต่ละกรณี แสดงผลได้ดังรูปที่ 3.40 

 

 
(ก) สถานการณ์ที่ 1 

 

 
(ข) สถานการณ์ที่ 2 

รูปที่ 3.40 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในแต่ละกรณี 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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จากการจำลองในกรณีฐาน (RE 20%) กำหนดให้ปริมาณกำลังการผลิตคงที่
แต่เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ  5% 
10% 20% และ 30% ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.36 – 3.39 จะเห็นได้ว่า ระดับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน จะส่งผลต่อการลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญตามความผันผวนที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ หากพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับความผันผวนจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกิดขึ้น ในรูปแบบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบ (Ramp rate) ในแต่ละกรณี ดังรูปที่ 3.40 จะพบว่า ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่สูงสุด จะอยู่ในช่วงเวลากลางวันและช่วง
หัวค่ำใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร่วมด้วย จะส่งผลให้ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบเพิ ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะมีค่าประมาณ 3,013 – 12,160 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และการ
ผสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีค่าประมาณ 3,013 - 
10,401 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งส่งผลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณมาก 

3) กรณีที่ 2 : RE 30% 
การจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ร่วมกับกำลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรณีการกำหนดสถานการณ์การ
เพิ่มขึ้นพลังงานหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2580 ที่ระดับ 30% โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานการณ์ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบจะส่งผลทำให้ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของระบบเปลี่ยนแปลงไป แสดงได้ดังรูปที่ 3.41 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์และพิจารณากรณีที่เกิดความผัน
ผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีความผันผวนอยู่ที่ระดับ 5% 
10% 20% และ 30% ซึ่งลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่เปลี่ยนแปลง แสดงได้ดัง
รูปที่ 3.42 - รูปที่ 3.45 ตามลำดับ  
  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.41 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 
 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.42 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 5% 

 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.43 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 10% 
 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.44 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 20% 
 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.45 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 30% 
 

ทั ้งนี้ เมื ่อนำผลจากการจำลองในแต่ละกรณีมาคำนวณหาค่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนในแต่ละกรณี แสดงผลได้ดังรูปที่ 3.46 

 

 
(ก) สถานการณ์ที่ 1 

 

 
(ข) สถานการณ์ที่ 2 

รูปที่ 3.46 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในแต่ละกรณี 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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จากการจำลองในกรณีฐาน (RE 20%) กำหนดให้ปริมาณกำลังการผลิตคงที่
แต่เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ  5% 
10% 20% และ 30% ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.42 – 3.45 จะเห็นได้ว่า ระดับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน จะส่งผลต่อการลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญตามความผันผวนที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ หากพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับความผันผวนจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกิดขึ้น ในรูปแบบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบ (Ramp rate) ในแต่ละกรณี ดังรูปที่ 3.46 จะพบว่า ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่สูงสุด จะอยู่ในช่วงเวลากลางวันและช่วง
หัวค่ำใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร่วมด้วย จะส่งผลให้ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบเพิ ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะมีค่าประมาณ 3,013 – 16,719 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และการ
ผสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีค่าประมาณ 3,013 - 
10,401 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งส่งผลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณมาก 

 

4) กรณีที่ 3 : RE 35% 
การจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ร่วมกับกำลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรณีการกำหนดสถานการณ์การ
เพิ่มขึ้นพลังงานหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2580 ที่ระดับ 35% โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานการณ์ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบจะส่งผลทำให้ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของระบบเปลี่ยนแปลงไป แสดงได้ดังรูปที่ 3.47 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์และพิจารณากรณีที่เกิดความผัน
ผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีความผันผวนอยู่ที่ระดับ 5% 
10% 20% และ 30% ซึ่งลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่เปลี่ยนแปลง แสดงได้ดัง
รูปที่ 3.48 - รูปที่ 3.51 ตามลำดับ  

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.47 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียน 
 

  

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.48 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 5% 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-53 
 

 

 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.49 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 10% 
 

  
 

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.50 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 20% 
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            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.51 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ความผันผวน 30% 
 

ทั ้งนี้ เมื ่อนำผลจากการจำลองในแต่ละกรณีมาคำนวณหาค่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนในแต่ละกรณี แสดงผลได้ดังรูปที่ 3.52 

 

 
(ก) สถานการณ์ที่ 1 

 

 
(ข) สถานการณ์ที่ 2 

รูปที่ 3.52 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในแต่ละกรณี 
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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จากการจำลองในกรณีฐาน (RE 20%) กำหนดให้ปริมาณกำลังการผลิตคงที่
แต่เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ  5% 
10% 20% และ 30% ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.48 – 3.51 จะเห็นได้ว่า ระดับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน จะส่งผลต่อการลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญตามความผันผวนที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ หากพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วมกับความผันผวนจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกิดขึ้น ในรูปแบบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบ (Ramp rate) ในแต่ละกรณี ดังรูปที่ 3.52 จะพบว่า ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบที่สูงสุด จะอยู่ในช่วงเวลากลางวันและช่วง
หัวค่ำใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร่วมด้วย จะส่งผลให้ค่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบเพิ ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะมีค่าประมาณ 3,013 – 21,317 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และการ
ผสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีค่าประมาณ 3,013 – 
13,039 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งส่งผลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน อันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณมาก 

อย่างไรก็ดี เมื ่อนำผลจากการจำลองในแต่ละกรณีมาคำนวณหาค่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ของความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพิจารณาร่วมกับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี  รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพลังงาน
หมุนเวียนในแต่ละสถานการณ์ท่ีกำหนด จะสามารถสรุปได้ดงันี้ 

 

1) สถานการณ์ที่ 1 จะมี Ramp rate สูงสุดประมาณ 6,904 – 22,537 MW/hr 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Ramp rate ในกรณีปกติจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 
6,061 MW/hr แสดงผลได้ดังตารางท่ี 3.6 

 

ตารางท่ี 3.6 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 

กรณี 
พลังงานหมุนเวียน  Max Ramp Rate (MW/hr) 
Solar 
(MW) 

Wind 
(MW) 

Load 
Load-
Gen 

Load-Gen 
(5%) 

Load-Gen 
(10%) 

Load-Gen 
(20%) 

Load-Gen 
(30%) 

ฐาน 10,656 2,963 6,061 6,904 7,098 7,292 7,679 8,619 
1 21,256 2,963 6,061 8,569 8,918 9,267 10,245 12,870 
2 32,856 2,963 6,061 10,391 10,909 11,428 13,500 17,522 
3 44,556 2,963 6,061 12,228 12,918 13,608 16,782 22,537 

 
2) สถานการณ์ที่ 2 จะมี Ramp rate สูงสุดประมาณ 6,904 – 17,376 MW/hr 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Ramp rate ในกรณีปกติจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ระดับ 
6,061 MW/hr แสดงผลได้ดังตารางท่ี 3.7 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 

กรณี 
พลังงานหมุนเวียน  Max Ramp Rate (MW/hr) 
Solar 
(MW) 

Wind 
(MW) 

Load 
Load-
Gen 

Load-Gen 
(5%) 

Load-Gen 
(10%) 

Load-Gen 
(20%) 

Load-Gen 
(30%) 

ฐาน 10,656 2,963 6,061 6,904 7,098 7,292 7,679 8,619 
1 15,956 6,763 6,061 7,733 8,052 8,372 9,038 11,257 
2 21,756 10,963 6,061 8,639 9,098 9,556 11,154 14,317 
3 27,556 15,163 6,061 9,546 10,143 10,740 13,306 17,376 

 

  

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.53 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 
 

นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยการจำลองหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความชันที่เกิดขึ้นในจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อ
ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะทำการจำลองทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2580 เพื่อหา
ทิศทางแนวโน้มดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ตามสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
สำหรับประเทศไทยที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่มีการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากกรณีฐาน 20% เป็น 25% 30% และ 35% ตามลำดับ โดย
แบ่งสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของประเภทพลังงานหมุนเวียน ออกเป็น 2 สถานการณ์ ได้แก่ 
(1) การเพิ่มขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และ (2) การเพิ่มขึ้นจากพลังงานลม
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งการทั ้งนี้ ปริมาณการเพิ ่มขึ ้นของพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละสถานการณ์ แสดงดังรูปที่ 3.54 และ 3.55 ตามลำดับ  

 

            (ก) พลังงานแสงอาทิตย์                      (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 3.54 แสดงปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสถานการณ์ท่ี 1 
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            (ก) พลังงานแสงอาทิตย์                      (ข) พลังงานลม 
 

รูปที่ 3.55 แสดงปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสถานการณ์ท่ี 2 
 

ทั้งนี้ จากการจำลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 3.56 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวโน้ม
ของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณ
พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มของสถานการณ์ที่ 1 ที่มาจากการเพิ่มขึ้นของ
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มการเติบโตของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน
สูงมากกว่า สถานการณ์ท่ี 2  ที่มาจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม 
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันมากกว่าพลังงาน
ลม สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

- สถานการณ์ที ่ 1 จะมีค่าอัตราการเปลี ่ยนแปลงความชันจาก 3,929 – 4,078 
MW/hr ในปี 2565 เพ่ิมข้ึนเป็น 6,904 – 22,537 MW/hr ในปี 2580  

- สถานการณ์ที ่ 2 จะมีค่าอัตราการเปลี ่ยนแปลงความชันจาก 3,929 – 4,078  
MW/hr ในปี 2565 เพ่ิมข้ึนเป็น 6,904 – 17,376 MW/hr ในปี 2580 

     

            (ก) สถานการณ์ท่ี 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.56 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ในปี 2565 – 2580 
 

อย่างไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงทั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและ
การจ่ายโหลด นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวแล้ว ยังมีพลังงานหมุนเวียนอีก
ประเภทหนึ่ง เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานชีวภาพที่ใช้เชื้อเพลิงใน
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การผลิตไฟฟ้า โดยมีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่ชัดเจนตามศักยภาพเชื้อเพลิงที่มี สามารถแสดง
ตัวอย่างลักษณะการผลิตไฟฟ้าของเชื้อเพลิงดังกล่าว อ้างอิงจากแผน PDP2018 ได้ดังรูปที่ 
3.57 

 
 

รูปที่ 3.57 แสดงลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และขยะ 
 

แต่ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานกลุ่มชีวภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบสัญญา 
Non-firm ก็คือสามารถผลิตและจ่ายเข้าระบบในเวลาใดก็ได้ และไม่มีบทปรับหากไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณไฟฟ้าที่จะจ่าย เข้า
ระบบในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแน่ชัด ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานชีวภาพจะ
พยายามเดินเครื ่องโรงไฟฟ้าในลักษณะคงที่อย่างเต็มกำลังการผลิตไฟฟ้า แต่หากเกิด
เหตุการณ์หยุดการผลิตไฟฟ้าพร้อมกันทั้งระบบอย่างฉับพลัน ก็อาจส่งผลกระทบการบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า และส่งผลต่อค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันอย่างมากที่เกิดขึ ้นใน
ระบบไฟฟ้าได้ 

คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการจำลองความต้องการใช้ไฟฟ้าควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเพ่ิมเติมกลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
และขยะ เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันที่อาจเกิดขึ้น
จากพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบ  โดยสามารถแสดงตัวอย่างผลการจำลอง 1 สัปดาห์ในปี 
2580 ได้ดังรูปที่ 3.58 โดยอ้างอิงปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
และขยะ ตามแผน PDP2018 (Rev.1) หรือแผน AEDP2018 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำการผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะเพิ่มเข้ามาในระบบจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ลดลงตลอดทั้งวันเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าวนั้น มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่
แน่นอนและตลอดทั้งวัน 
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(ก) สถานการณ์ที่ 1 

 

 
(ข) สถานการณ์ที่ 2 

รูปที่ 3.58 ตัวอย่างความต้องการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังหักพลังงานหมุนเวียน 
 

ในการพิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะร่วมกับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอน ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ตามที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้นนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะกำหนด
สมมติฐานในการวิเคราะห์ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด (Worst 
Case) ที่กลุ่มพลังงานชีวภาพจะหยุดผลิตไฟฟ้าพร้อมกันทั้งระบบ เนื่องจากลักษณะการผลิต
ไฟฟ้าของพลังงานกลุ่มดังกล่าวมีรูปแบบคงที่และต่อเนื่อง ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแสดง
ได้ดังรูปที่ 3.59 
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(ก) สถานการณ์ที่ 1                   (ข) สถานการณ์ที่ 2 
 

รูปที่ 3.59 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp Rate) ที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละกรณี 
 

จากผลการวิเคราะห์ในแบบจำลอง พบว่า หากพิจารณาความเป็นไปได้ของความไม่
แน่นอนจากการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ชีวภาพ และขยะ จะส่งผลให้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชันของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 3,022 - 3,853 MW/hr ตามปริมาณ
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ชีวภาพ และขยะที่สามารถผลิตได้ในแต่ละชั่วโมง ตาม
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเภทเชื้อเพลิง  

 
อย่างไรก็ดี ในการกำหนดสมมติฐานให้ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานกลุ่ม

ดังกล่าวหายไปอย่างฉับพลันทั้งระบบ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจาก
ในความเป็นจริงโรงไฟฟ้ากลุ ่มดังกล่าวจะต้องพยายามเดินเครื ่องโรงไฟฟ้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลาตามศักยภาพเชื้อเพลิงที่จัดหาได้ ไม่ได้มีความผันผวนและความไม่
แน่นอนสูงในแต่ละช่วงเวลาเหมือนกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งหากไม่มี
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าก็จะหยุดแบบคงที่ หรือถ้ามีเชื้อเพลิงก็จะผลิตแบบคงที่นั่นเอง 
ดังนั้นผู้ดูแลระบบไฟฟ้าอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือโอกาสของความไม่แน่นอน
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกลุ่มพลังงานชีวภาพอีกด้วย ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะ
เกิดความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาน้อยกว่าพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงอย่าง
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

 

3.3.1.6 สรุปผลการจัดทำแบบจำลองและการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากการจัดทำแบบจำลองและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
และการจ่ายโหลด ที่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานที่มี
ความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่มีแนวโน้ม
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้อ้างอิงข้อมูลพลังงานหมุนเวียนจาก
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(PDP2018 Rev.1) ที่มีสัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 20% รวมถึงการกำหนด
สถานการณ์เพิ่มเติมจากแนวโน้มการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในกรณี RE Map  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กรณี ที่ได้กำหนดสัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 ที่



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-61 
 

 

 

ระดับ 25% 30% และ 35% ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 สถานการณ์จากสัดส่วนการ
เพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ ยังได้กำหนดความ
ผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าตามสมมติฐานที่ใช้ โดยกำหนดความผันผวนที่ระดับ 5% 10% 20% 
และ 30% เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนได้  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp 
rate) มีค่าที่สูงขึ้นเกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมได้ 
และ (2) ปัจจัยด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มมากข้ึนในอนาคต  

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 2 สถานการณ์ จากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของ
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ท่ี 1 ที่ส่วนเพิ่มมาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนั้น จะมีแนวโน้มของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ (Ramp Rate) มีค่าที่สูงกว่า สถานการณ์ที่ 2 ที่ส่วนเพิ่มมาจาก
พลังงานลมร่วมด้วย อันเนื่องมาจาก พลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะการผลิตไฟฟ้ามีลักษณะ
การผลิตไฟฟ้าเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น จึงส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ของระบบอย่างมีนัยสำคัญ   

นอกจากนี้ จากผลของอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน (Ramp rate) ของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบในแต่ละกรณีนั้น จะพบว่า ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดค่า Ramp rate 
สูงนั้นจะสะท้อนไปกับลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักซ่ึงเป็นลักษณะ
เฉพาะที่จะเริ ่มผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเช้าและสิ้นสุดในช่วงเย็น  แตกต่างจากพลังงานลมที่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สำคัญ ได้แก่ (1) ช่วงเช้า             
ที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มผลิตได้  และความต้องการใช้ไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้น 
(2) ช่วงกลางวัน ที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่า
ลดลงในช่วงเวลาสั้นๆ และ (3) ช่วงเย็น ที ่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่
สามารถผลิตได้  แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงหัวค่ำจะเริ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาที่มี
โอกาสเกิด Ramp rate สูงสุดนั้น จะอยู่ในช่วงหัวค่ำเป็นหลัก แต่หากพลังงานหมุนเวียน
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก เกิดความผันผวนขึ้นจะ
ส่งผลให้ Ramp rate สูงสุดจะเกิดในช่วงกลางวันเป็นหลัก  

อย่างไรก็ดี นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีความผันผวนสูงแล้ว 
ยังมีพลังงานหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่ง คือ กลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
และขยะ ที่อาจมีความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้าและอาจส่งผลต่อการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
และการจ่ายโหลดได้ 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นแนวทางที่บ่งบอกถึงความต้องการของผู้ดูแลระบบไฟฟ้า
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและรองรับการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนที่มีแนวโน้มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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3.3.2 ผลกระทบทางด้านความเชื่อถือได้ 
 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นแผนหลักในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศ โดยหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการวางแผนดังกล่าวคือ การรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลาในการวางแผนทั้งในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ที ่อยู ่นอกเหนือการวางแผน  เช่น 
โรงไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ เป็นต้น 

การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ความ
เชื่อถือได้ในการวางแผนอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) และ
เกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation) ทั้งนี้เกณฑ์ทั้งสองรูปแบบมีข้อดีและข้อเสีย
ที่แตกต่างกันคือ กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองมีความซับซ้อนในการคำนวณน้อยจึงสามารถสื่อสารให้กับ
ประชาชนทั่วไปได้ แต่ในการคำนวณไม่ได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนในการเกิดเหตุขัดข้องกับโรงไฟฟ้า  
ในขณะที่โอกาสเกิดไฟฟ้าดับมีการคำนึงถึงความไม่แน่นอนในการเกิดเหตุขัดข้องกับโรงไฟฟ้าซึ่งทำให้
การคำนวณเป็นไปอย่างซับซ้อนและสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้ยาก โดยหลักการคำนวณดัชนีความ
เชื่อถือได้ทั้งสองนี้ของระบบไฟฟ้าจะแสดงในส่วนถัดไป 

3.3.2.1 หลักการคำนวณดัชนีความเชื่อถือได้ในการวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้า 
 

1) หลักการคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve margin) 
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองหมายถึง ส่วนต่างของกำลังผลิตพึ ่งได้ (Dependable 

Capacity) ของระบบผลิตไฟฟ้ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ โดยคิดเป็นร้อยละ
เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนนี้จะถือว่าเป็นส่วน
สำรองไว้สำหรับทดแทนเหตุขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ทั้งนี้ การกำหนด
เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่แตกต่างกันจะทำให้การวางแผนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
แตกต่างกันด้วย กล่าวคือกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเป็นเครื ่องบ่งชี ้ว ่าจะต้องทำการสร้าง
โรงไฟฟ้ามากน้อยเท่าใด ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.2) 

𝑅𝑀 =
DC − PL

PL
× 100% (2.2) 

โดย RM คือ ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 
 DC คือ ค่ากำลังผลิตพึ่งได้ 
 𝑃𝐿 คือ ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด 

กำลังผลิตพึ่งได้เป็นค่าที่แสดงถึงกำลังผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้  ในช่วง
เวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เนื่องจากภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดทำให้โรงไฟฟ้า
แต่ละโรงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังผลิตติดตั้งอย่างต่อเนื่อง  เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไม่สามารถกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าได้ตามต้องการเนื่องจากข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิงที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมากอาจไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง
ผลิตติดตั้ง เป็นต้น ดังนั้นกำลังผลิตที่พ่ึงได้จะมีค่าไม่เกินกำลังผลิตติดตั้งเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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ประเภทของโรงไฟฟ้า โดยกำลังผลิตพึ ่งได้สามารถคำนวณได้จากการกำหนดค่าตัว
ประกอบการพึ่งพาได้ (Dependable Factor) ของแต่ละโรงไฟฟ้า แล้วนำไปคูณกับกำลัง
ผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) จะได้ผลลัพธ์เป็นกำลังผลิตพึ่งได้ แล้วจึงนำไปคำนวณหา
ค่ากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่อไป 

ทั ้งนี้  จะเห็นว่าดัชนีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองนี ้ไม ่ได ้คำนึงถึงข้อมูลสถิต ิหรือ
คุณลักษณะการทำงานจริงของโรงไฟฟ้าและไม่ได้คำนึงถึงลักษณะความต้องการการใช้ไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลา เนื่องจากจะพิจารณาเฉพาะเพียงกำลังผลิตพึ่งได้
ของโรงไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนที่สูงขึ้นกว่าใน
อดีต และสูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันสำหรับบางพื้นที่  ดังนั้น การกำหนด
เกณฑ์ความเชื่อถือได้สำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
สำหรับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้น การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความไม่แน่นอนจากแหล่งพลังงานเข้ามาในระบบไฟฟ้าจะต้อง
คำนึงถึงลักษณะการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาด้วย เช่น การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืน ดังนั้นการพิจารณาความ
เชื่อถือได้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ เวลากลางวันอาจส่งผลให้ระบบผลิต
ไฟฟ้ามีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ เวลากลางคืน 
เป็นต้น 

2) หลักการคำนวณโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation) 
โอกาสเกิดไฟฟ้าดับหรือ LOLE เป็นดัชนีที่แสดงถึงระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเกิด

เหตุการณ์ที่กำลังผลิตไฟฟ้าในระบบต่ำกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มี โดยมีหน่วยเป็นจำนวน
วันในรอบ 1 ปี ซึ่งในการคำนวณค่า LOLE นั้น จะอาศัยตารางความน่าจะเป็นของโรงไฟฟ้าที่
เกิดเหตุขัดข้อง (Capacity Outage Probability Table; COPT) เป็นแบบจำลองของระบบ
ผลิตไฟฟ้า และอาศัยเส้นโค้งช่วงเวลาโหลด (Load Duration Curve) ที่หักลบผลของ
โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน COPT แล้วเป็นแบบจำลองของความต้องการใช้ไฟฟ้า  

หากกำหนดให้ COPT ประกอบไปด้วยสถานะของการสูญเสียกำลังผลิตจำนวน n 
สถานะ โดยเรียงจากสถานะที่มีกำลังผลิตสูญเสียน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด โดยมีความน่าจะ
เป็นที่จะเกิดสถานะที่ k เท่ากับ pk ดังที่แสดงในตารางที่ 3.8 และพิจารณาเส้นโค้งช่วงเวลา
โหลดของปีที่พิจารณาร่วมกับกำลังผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแต่ละสถานะ ดังรูป
ที่ 3.60 
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ตารางท่ี 3.8 ตัวอย่าง COPT ที่ใช้ในการคำนวณ LOLE 
กำลังผลิตสูญเสีย (MW) ความน่าจะเป็น 

O1 
O2 

⋮ 
Ok 

⋮ 
On 

p1 

p2 
⋮ 
pk 
⋮ 
pn 

เมื่อนำข้อมูลในตารางที่ 3.8 มาพิจารณาร่วมกับเส้นโค้งช่วงระยะเวลาโหลด จะได้
ว่า หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางส่วนเกิดการขัดข้องโดยที่กำลังผลิตรวมที่เหลืออยู่ในระบบไม่
น้อยกว่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้ว ระบบไฟฟ้ายังมีกำลังผลิตเพียงพอที่จะจ่าย
กำลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้ในทุกสภาวะ และจะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ แต่หากเกิดเหตุขัดข้อง
กับโรงไฟฟ้าและทำให้เกิดกำลังลิตสูญเสีย Ok ซึ่งทำให้กำลังผลิตรวมที่เหลืออยู่ต่ำกว่าความ
ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้ว จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในบางส่วนของระบบเป็นเวลานาน tk 

วัน ดังที่แสดงในรูปที่ 3.60 

 

รูปที่ 3.60 หลักการประเมินค่า LOLE 

 

จากหลักการดังกล่าวเราสามารถคำนวณค่า LOLE ได้ดังสมการที ่(2.3) 

LOLE = ∑ pktk

n

k=1

  (2.3) 

โดย pk คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสูญเสียกำลังผลิตขนาด Ok 

 tk คือ ระยะเวลาที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอจ่ายความต้องการใช้ไฟฟ้า 

 n คือ จำนวนสถานะทั้งหมดของระบบผลิตไฟฟ้า (COPT) 
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3) หลักการคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ (Reliable Capacity) 

กำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื ่อถือได้ (Reliable Capacity) ถูกใช้เป็นแนวทางหลักในการ
วางแผน PDP2018 และ PDP2018 Rev.1 ซึ่งจะต้องกำหนดให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้มี
ค่าไม่น้อยกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ทั้งนี้ กำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ หมายถึง กำลัง
ผลิตไฟฟ้าที่ถูกลดทอนลงจากการพิจารณาผลของความเชื่อถือได้ร่วมด้วย โดยสามารถ
คำนวณได้จากสมการที่ (2.4) 

Reliable Capacity
= Dependable Capacity × %Reliable Capacity 

 (2.4) 

จะเห็นว่าหลักการวางแผนด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้  เป็นการลดทอนกำลัง
ผลิตจากกำลังผลิตพึ่งได้ลงเพื่อวางแผนให้ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด จึงอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการวางแผนเชิงตัดสินใจที่มีวิธีการเช่นเดียวกับการวางแผนด้วยเกณฑ์ กำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองที่เป็นการกำหนดกำลังผลิตพ่ึงได้ให้ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่
มีการเพิ่มส่วนเผื่อของความเชื่อถือได้เข้าไปด้วย ดังนั้นจะสามารถคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองจากกำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ หรือคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้จากกำลังผลิต
ไฟฟ้าสำรองได้เช่นกัน ทั้งนี้ แผน PDP2018 Rev.1 กำหนดให้โรงไฟฟ้าทุกประเภทมีค่า 
%Reliable Capacity เท่ากับร้อยละ 85 นั้น สามารถเทียบเท่ากับการกำหนดกำลังผลิต
ไฟฟ้าสำรองเท่ากับร้อยละ 17.65 

3.3.2.2 การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที ่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าคือ 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแค่ในมิติด้านนโยบาย
หรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เนื่องจากการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพของแหล่งพลังงานทำให้ไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนระบบไฟฟ้าให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นจากเดิมในขณะที่กำลังผลิตรวมในระบบมีปริมาณเท่าเดิมนั้น  
จะทำให้ความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าต่ำลง ซึ่งสะท้อนตามดัชนีค่ากำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองจะลดลง และโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเพ่ิมสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.61 
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รูปที่ 3.61 ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยที่ระบบผลิตไฟฟ้ามีกำลังผลิตรวมเท่าเดิม 

 

อย่างไรก็ตาม การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ข้อด้อยดังกล่าว จึงมีการกำหนดดัชนีที่เรียกว่า กำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Capacity) 
เพื่อชดเชยความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งกำลังผลิตพึ ่งได้
ดังกล่าวจะมีค่าไม่เกินกำลังผลิตตามสัญญาเสมอ โดยกำลังผลิตพึ่งได้ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะมีค่าต่ำกว่ากำลังผลิตพึ่งได้ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นการวางแผนให้
ระบบไฟฟ้าที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นย่อมมีกำลังผลิตพึ่งได้ที่
ต่ำลงเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 3.62 
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รูปที่ 3.62 กำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพ่ึงได้ของระบบที่มีการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน 

 
การวางแผนระบบผลิตไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นจะใช้กำลัง

ผลิตพึ่งได้ในการทดแทนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล กล่าวคือหากต้องการกำลังผลิตไฟฟ้า 
100 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะสามารถทดแทนด้วยกำลังผลิตพี่งได้  100 
เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที ่มี
สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นจะต้องรักษาระดับกำลังผลิตพี่งได้
ของระบบไฟฟ้าให้คงที่ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าต้องมีกำลังผลิตตามสัญญาสูงขึ้น แต่จะ
สามารถรักษาระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองให้มีค่าคงท่ีได้เช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.63 

แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสียของการวางแผนด้วยกำลังผลิตพึ่งได้และกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองคือ เป็นการพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น  ซึ่งใน
ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้าเกิดในช่วงเวลากลางวัน ทำให้กำลังผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้  
อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันในช่วงเวลากลางคืนเริ่มมีปริมาณสูงใกล้เคียง
กับเวลากลางวัน แต่ไม่ได้ถูกคำนึงถึงในการวางแผนด้วยวิธีดังกล่าวนี้  ทำให้การเพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอในการรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน ดังแสดงในรูปที่ 3.64 
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รูปที่ 3.63 ตัวอย่างการเกิดความไม่เพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในปริมาณเล็กน้อย 

 

รูปที่ 3.64 ตัวอย่างการเกิดความไม่เพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณมาก 
 

ทั้งนี้ จากรูปดังกล่าว จะเห็นว่ากำลังผลิตพึ่งได้สามารถรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าในเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ แต่ในการผลิตไฟฟ้าจริง การเพ่ิมสัดส่วนใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ในเวลาที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ นั่นคือ
จะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขึ้นในบางเวลา ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ลดลง ซึ่งจะมีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับที่สูงขึ้น 
แม้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีกำลังผลิตพ่ึงได้เท่าเดิม ดังแสดงในรูปที่ 3.65 
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รูปที่ 3.65 ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยที่ระบบผลิตพึ่งได้เท่าเดิม 

 

ดังนั้น ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ที่
เปลี่ยนไปเมื่อต้องการรักษาระดับโอกาสเกิดไฟฟ้าดับให้มีค่าคงที่ (เทียบเท่ากับกรณีฐาน) ใน
แต่ละสถานการณ์ เพ่ือสะท้อนกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้องการเพ่ิมเติมเมื่อ
เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า  
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3.3.2.3 ขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 

1) จากแนวคิดและหลักการที่ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยฯ ได้
จัดทำแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าที ่เกิดขึ ้นจากการเพิ ่มขึ ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีขั้นตอนของแบบจำลองดังนี้ 

2) รับข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นกรณีฐาน 
3) คำนวณ LOLE ของระบบผลิตไฟฟ้ากรณีฐาน 
4) เพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้าตามปริมาณที่กำหนด 

แล้วคำนวณ LOLE ใหม่อีกครั้ง จะได้ค่า LOLE ที่ต่ำลงดังหมายเลข 1 ในรูป
ที่ 3.66 

5) เพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันทุกชั่วโมงที่พิจารณา แล้ว
คำนวณ LOLE ใหม่ จนกระทั ่งคำนวณ LOLE ได้เท่ากับกรณีฐาน ดัง
หมายเลข 2 รูปที่ 3.66 

6) กำลังผลิตพึ่งได้ที่เหมาะสม = กำลังผลิตพึ่งได้ของระบบไฟฟ้าที่มีการเพ่ิม
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามา – ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด 

7) กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่ต้องเพ่ิมข้ึน = กำลังผลิตพ่ึงได้ที่ต้องเพ่ิมขึ้นหารด้วย
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
 

 

รูปที่ 3.66 ขั้นตอนการรักษาระดับความเชื่อถือได้เมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 
 

ทั้งนี้ ขั้นตอนทั้งหมดสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 3.67 
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เริ่มต้น

รับข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า
และความต้องการใช้ไฟฟ้า

ค านวณ LOLEbase

เพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ค านวณ LOLE

LOLE = LOLEbase

เพิ่มปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าในปริมาณคงที่ทุกชั่วโมงที่

ท าการพิจารณา

ค านวณก าลังผลิตพึ่งได้และก าลัง
ผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม

จบ

Y

N

 
 

รูปที่ 3.67 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของแบบจำลอง 

3.3.2.4 สมมติฐานและผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าที่
มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดสมมติฐานที่จะใช้ในการจัดทำแบบจำลองการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า
และข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า อ้างอิงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  
2561- 2580 ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ ่งได้ทำการจัดสรรโรงไฟฟ้าทั้ง
เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ร้อยละ 20.5 ทั้งนี้ มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงร้อยละ 7 
แบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 5 และพลังงานลมร้อยละ 2 ดังแสดงในรูปที่ 3.68 
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รูปที่ 3.68 สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP2018 Rev.1 

 

จากนั้นจะทำการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน
สูงแต่ละประเภททั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทีละประเภทจากสัดส่วนตั้งต้นตาม
แผน PDP2018 Rev.1 เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษา
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูปที่ 3.69 

 

 

รูปที่ 3.69 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเมื่อปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง 
 

ซ่ึงจะเห็นว่าการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงขึ้นในการรักษา
ระดับความเชื่อถือได้ให้มีค่าเท่าเดิม กล่าวคือ เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในปัจจุบัน จะไม่
สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีระดับความ
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เชื่อถือได้เท่าเดิมได้ ในขณะที่การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้น 
สามารถทำได้ด้วยเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเดิม เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมทำให้ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมต่ำลง เนื่องจากสมมติฐานการ
ผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) เท่ากับร้อยละ 
18 และค่าตัวประกอบกำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Factor) เท่ากับร้อยละ 50 จึงทำให้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตพึ่งได้ 1 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานตลอด
ระยะเวลา 1 ปีได้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาด 0.36 เมกะวัตต์ ในขณะที่
โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 25 และค่าตัวประกอบกำลัง
ผลิตพึ่งได้เท่ากับร้อยละ 15 ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่มีกำลังผลิตพึ่งได้ 1  เมกะวัตต์
สามารถผลิตพลังงานตลอดระยะเวลา 1 ปีได้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาด 
1.67 เมกะวัตต์ ดังนั้น การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในปริมาณมากจะต้องมี
การลดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง เพ่ือไม่ให้มีพลังงานเหลือในระบบมากเกินความจำเป็น 

 

3.3.2.5 สมมติฐานและผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าใน
สถานการณ์ที่กำหนด 
คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดสมมติฐานที่จะใช้ในการจัดทำแบบจำลองการ

วิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย   
1) ข้อมูลความต้องการใช ้ไฟฟ้าและข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า อ ้างอิงตาม

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561- 2580 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งได้ทำการจัดสรรโรงไฟฟ้าทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิล
และพลังงานหมุนเวียน  

2) การกำหนดสถานการณ์ของพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้สถานการณ์
ตามแผน PDP2018 Rev.1 เป็นกรณีฐาน ซึ ่งมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ร้อยละ 20 และการคาดการณ์กรณีพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของโลกที่ได้นำเสนอในบทที่ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี 
ซึ่งจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2580 ดังนี้ 

- กรณีที่ 1 : สัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเท่ากับ
ร้อยละ 25 

- กรณีที่ 2 : สัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเท่ากับ
ร้อยละ 30 

- กรณีที่ 3 : สัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเท่ากับ
ร้อยละ 35 

3) การกำหนดประเภทของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากกรณีทั้ง 3 กรณี โดย
แบ่งเป็น 2 สถานการณ์ ได้แก่ (1) กำหนดให้ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่
เพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ และ (2) กำหนดให้ปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากพลังงานลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในสัดส่วน
ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากัน (ร้อยละ 50) 
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ตารางท่ี 3.9 สรุปกำลังผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสถานการณ์ 
กำลังผลิตที่เพ่ิมขึ้น (เมกะวัตต์) กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
สถานการณ์ที่ 1 แสงอาทิตย ์ +10,600 +22,200 +33,900 

สถานการณ์ที่ 2 
แสงอาทิตย ์ +5,300 +11,100 +16,900 

ลม +3,800 +8,000 +12,200 
 

 

รูปที่ 3.70 กำลังผลิตตามสัญญาของพลังงานหมุนเวียนในสถานการณ์ที่ 1 
 

 

รูปที่ 3.71 กำลังผลิตตามสัญญาของพลังงานหมุนเวียนในสถานการณ์ที่ 2 
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สำหรับการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อถือได้ของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ที ่มีการเพิ ่มปริมาณสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
สถานการณ์ที่ได้กำหนด ร่วมกับปริมาณและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยจะทำการ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง กำลังผลิตพึ่งได้และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพ่ือ
การรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าจากโอกาสเกิดไฟฟ้าดับให้มีค่าเท่าเดิมเมื่อมีการเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพึ่งได้ที่เหมาะสม
เพื ่อการรักษาความเชื ่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื ่อมีการเพิ ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.72 และ 3.73 และเกณฑ์กำลังผลิต
ไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.74 

 

 
รูปที่ 3.72 กำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพ่ึงได้ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้ของ

ระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ 1 
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รูปที่ 3.73 กำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพ่ึงได้ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาความเชื่อถือได้ของ

ระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ 2 
 

 
รูปที่ 3.74 เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเพ่ือการรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

 
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า หากระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนที่สูงขึ ้นจะต้องเพิ่มปริมาณกำลังผลิตตามสัญญาและกำลังผลิตพึ่งได้เพื่อรักษา
ระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และจะต้องกำหนดระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองให้
สูงขึ้นเช่นกัน โดยสถานการณ์ที่มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็น
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะต้องเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตตามสัญญา กำลังผลิตพ่ึงได้ 
และระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพิ่มจากกรณีฐานที่ระดับ ร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 
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25.5 36.4 และ 46.8 ตามลำดับ ซึ่งจะสูงกว่าสถานการณ์ที่มีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมร่วมกับแสงอาทิตย์ ที่ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองจะเพิ่มจากกรณีฐานที่
ระดับร้อยละ 16.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 19.9 24.6 และ 29.3 ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ได้ว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความ
เชื่อถือได้ที่ต่ำกว่าการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  
ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึน
ของพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว ให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ในระดับที่กำหนดไว้ 

อย่างไรก็ดี นอกจากการพิจารณาพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) ที่
เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ที่กำหนดแล้ว ผลการวิเคราะห์ข้างต้นยังรวมการพิจารณาผลกระทบ
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ตามปริมาณที่
กำหนดในแผน AEDP2018 อีกด้วย อย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าว เป็น
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนต่ำ และมีลักษณะการเดินเครื่องค่อนข้างคงที่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ซึ่งโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจึงมีค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor) ใกล้เคียง
กับค่าตัวประกอบกำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Factor) โดยพลังงานหมุนเวียนประเภท 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ ขยะ มีค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 70 70 และ 43 
ตามลำดับ และมีค่าตัวประกอบกำลังผลิตพ่ึงได้เท่ากับร้อยละ 80 70 และ 47 ตามลำดับ  

 

 
 

รูปที่ 3.75 ลักษณะการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
 
ดังนั้น หากทำการวิเคราะห์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภท ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 

และขยะ ที่มีกำลังผลิตพึ่งได้ 1 เมกะวัตต์ จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ได้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาด 0.88 1.00 และ 0.91 เมกะวัตต์ตามลำดับ 
ซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งมีความผันผวนต่ำ
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เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม โดยจะส่งผลให้พลังงานหมุนเวียน
ประเภทดังกล่าว มีเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมในการรักษาโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ
ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงสามารถสรุปได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ประเภท ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ จะส่งผลน้อยมากต่อความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างสูงและมี
ความสอดคล้องกับค่ากำลังผลิตพึ่งได้ที่เป็นตัวกำหนดดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า   

 
3.3.3 การรักษาสมดุลระบบต้องการความยืดหยุ่น  
 

3.3.3.1 ทางเลือกด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ในการรองรับการเชื่อมโยงของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) กับระบบไฟฟ้ากำลัง 

 

จำนวนของมาตรการด้านความยืดหยุ่นที่มีอยู่สามารถช่วยในด้านการเชื่อมโยงของ
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) กับระบบไฟฟ้าได้ ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้
สามารถที่จะถูกพิจารณาเป็นทางเลือกทางด้านเทคนิคหรือเชิงสัญญาก็ได้ ทางเลือกความ
ยืดหยุ่นเชิงสัญญาต่างๆ จะรวมไปถึง เชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นการป้องกันการ
ส่งจ่ายการผลิตไฟฟ้าบนเงื่อนไขการดำเนินการที่ดีที่สุด สำหรับทางเลือกทางด้านเทคนิค
ต่างๆ จะประกอบไปด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะคุณลักษณะเชิง
ปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า ส่วนทางเลือกความยืดหยุ่นด้านเทคนิคอ่ืนๆ คือระบบไฟฟ้าที่มีความ
แข็งแกร่งและมีความชาญฉลาดที ่มากกว่า เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ
ทรัพยากรทางด้านการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า [9] 

ในแบบจำลองนี้ ทางเลือกด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ที่ได้มีการประเมินไว้มีดังต่อไปนี้  

• ความยืดหยุ่นทางด้านสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง (กรณี RE2 - สัญญาเชื้อเพลิง) 
• ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ

สัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ (กรณี RE2 - สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและสัญญาเชื้อเพลิง) 

• โหลดการใช้ไฟฟ้าจากการประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้มีการบริหาร
จัดการแล้ว (กรณี RE2 - ยานยนต์ไฟฟ้า) 

• การบริหารจัดการด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand-side Management: 
DSM) ของโหลดการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม (เหล็กและคอนกรีต) (กรณี 
RE2 - DSM) 

• การพัฒนาใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ส่วนเพิ่มเติม (กรณี RE2 - 
แบตเตอรี่) 

• การพัฒนาใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับส่วนเพิ่มเติมในพื้นที่โรงไฟฟ้า
พลังน้ำในต่างประเทศใหม่ (กรณี RE2 - โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ) 
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• รูปแบบการผสมผสานของการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า การบริหารจัดการ
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน (กรณี RE2 - ยานยนต์
ไฟฟ้า การบริหารจัดการด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน) 

• รูปแบบการผสมผสานของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาเชื้อเพลิง ยานยนต์
ไฟฟ้า การบริหารจัดการด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน 
(กรณี RE2 - ทุกทางเลือกด้านความยืดหยุ่น) 

 
โดยในบทนี้จะกล่าวถึงเพียง 2 หัวข้อซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรักษาสมดุลของทั้งระบบ

ผลิตและระบบส่งไฟฟ้าและต้องการความยืดหยุ่นในระบบซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้ 

• ความยืดหยุ่นทางด้านสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง (กรณี RE2 - สัญญาเชื้อเพลิง) 
• ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ

สัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ 
 

3.3.3.2 ความยืดหยุ่นทางด้านสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง 
การเพ่ิมความยืดหยุ่นในเชิงระบบถือเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินการที่สำคัญสำหรับ

การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้ากำลัง ผลประโยชน์ที่เป็นกุญแจสำคัญของ
การผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) คือความสามารถในการลด
การใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งในกรณีของประเทศไทยคือก๊าซธรรมชาติ สัญญาการจัดหา
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มีเงื่อนไขข้อกำหนด Take-or-pay ขั้นต่ำ (เงื่อนไขการรับก๊าซไม่
ครบตามสัญญาแต่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วค่อยเรียกรับก๊าซเพิ่มให้ครบในปีถัดไป ) 
สามารถที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรในรูปแบบที่ไม่มีความยืดหยุ่น โดยจะเป็นการลดศักยภาพ
ทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจหาได้จากการแทนที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อนด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ ใน
ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีการจัดหาเชื้อเพลิงผ่าน
สัญญารูปแบบ Take-or-pay ที่ไม่มีความยืดหยุ่น 

ในการสำรวจความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวของกับสัญญาที่ไม่มีความยืดหยุ่น 
เงื ่อนไข Take-or-pay สำหรับก๊าซธรรมชาติจะถูกบรรจุเพิ ่มเติมไว้ในแต่ละแบบจำลอง
สถานการณ์กรณี RE1 และ RE2 บนพื้นฐานของการการผูกพันการซื้อขายก๊าซธรรมชาติใน
ระยะยาวกับบริษัทผู้จัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ที่
เกี ่ยวข้อง ต่อมาค่าใช้จ่ายทางด้านการปฏิบัติการได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับแบบจำลอง
สถานการณ์หลักกรณี RE1 และ RE2 การเปรียบเทียบของผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าความ
ยืดหยุ่นเชิงสัญญาบนสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงมีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงใน
อนาคตได้โดยประมาณร้อยละ 8 - 15 ดังรูปที่ 3.76 

ผลลัพธ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่จะมาจากการหลีกเลี่ยงแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายที่ไม่มีการ
ควบคุมต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (non-merit order) ดังที ่ส ่วนแบ่งของแหล่งพลังงาน
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หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีความ
จำเป็นที่จะต้องถูกสั่งเดินเครื่องแทนที่โรงไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่า
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทางด้านความต้องการเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ การดำเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวได้สาธิตให้เห็นถึงคุณค่าเชิงศักยภาพในการทำให้เกิดความมั่นใจว่าการ
จัดการเชิงสัญญาในอนาคตจะไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติการของระบบบนหลักการความ
คุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มันยังมีความเป็นไปได้ที่สัญญาที่มี
เงื่อนไขด้านความยืดหยุ่นอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า จากประเด็นที่กล่าวมาได้เน้นย้ำให้เห็นถึง
ความสำคัญของการวางแผนเชิงบูรณาการที่มีการพิจารณาแหล่งทรัพยากรทั้งทางด้านกำลัง
ผลิตและด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความพร้อมในการใช้งานและข้อดี -ข้อเสียทางด้าน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง [9] 

 

รูปที่ 3.76 การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการในแบบจำลองสถานการณ์กรณี RE1 และ RE2 
อันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นของสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ [9] 

สาระสำคัญ : สัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวที่ไม่มีความยืดหยุ่นอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้าน
การปฏิบัติการของระบบไฟฟ้ากำลังเพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 

3.3.3.3 การปรับปรุงความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าผ่านการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
หนึ่งในความท้าทายในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 

(VRE) ในระดับสูงคือการเพ่ิมขึ้นของความผันแปรในโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ระบบไฟฟ้ากำลัง
ที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงสามารถที่จะเห็นช่วงเวลาทั้งสอง
มีโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิในระดับที่ต่ำกว่ามากกว่าที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีอัตราการเร่งการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในระดับที่สูงมาก โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่มีระดับความเสถียรขั้นต่ำใน
ระดับสูงจะทำให้ความท้าทายดังกล่าวแย่ลงในระหว่างช่วงเวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิใน



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-81 
 

 

 

ระดับต่ำ มันกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องหยุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางยูนิตหรือตัดการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ถ้ามีความต้องการให้มีการเร่งอัตรา
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถรองรับช่วงเวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิใน
ระดับสูงในภายหลังของวัน การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาสภาพการ
เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายูนิตเดิมดังกล่าวให้ยังคงปฏิบัติการตามเดิมในระหว่างช่วงเวลาที่มี
โหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิในระดับต่ำและกำลังผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปรในระดับหนึ่งจะถูกตัดออกเพื่อที่จะสร้างช่องว่างระหว่างค่าทั้งสอง ในขณะที่ผลลัพธ์
แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าต่างๆ ในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นที่เพียงพอต่อการรองรับส่วน
แบ่งกำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับที่สูงกว่าได้ ใน
การนี้ ยังคงเป็นประโยชน์ที่จะประเมินผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของการยกระดับความยืดหยุ่น
ของโรงไฟฟ้าเพ่ิมให้เพ่ิมสูงขึ้นไปอีก 

ระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยในปี 2036 ที่ได้มีการจำลองขึ้นมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำของโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ประมาณร้อยละ 47 สำหรับโรงไฟฟ้ากัง
กันก๊าซพลังงานความร้อนร่วม ร้อยละ 43 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และร้อยละ 
65 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ดังตารางที่ 3.10 ซึ่งการลดลงของระดับกำลังผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำคือ
หนึ่งในรูปแบบที่สำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย 

มากไปกว่านั้น ความยืดหยุ่นทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ ของโรงไฟฟ้า อาทิเช่น อัตราการ
เร่งระดับการผลิตอย่างรวดเร็ว เวลาที่ใช้ในการเริ่มเดินเครื่องและเวลาขั้นต่ำในการเพิ่ม/ลด
กำลังการผลิตยังสามารถที่จะมำการปรับปรุงได้โดยการปรับปรังโรงไฟฟ้าและ/หรือวิธีการ
เชิงปฏิบัติการ (IEA, 2018) ในรายงานฉบับนี้ ศักยภาพทางด้านผลกระทบและผลประโยชน์
ของคุณลักษณะทางด้านการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นจะถูกจำลองขึ้นสำหรับ
แบบจำลองสถานการณ์กรณีมีพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง (กรณี RE2) [9] 

ตารางที่ 3.10 ระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำดั้งเดิมและที่ได้มีการจำลองขึ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบดั้งเดิม 

 

การวิเคราะห์ในรายละเอียดของการสั่งจ่ายการผลิตไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มีโหลด
การใช้ไฟฟ้าสุทธิในระดับต่ำที ่สุดที่สอดคล้องกับอัตราการเร่งการผลิตอย่างรวดเร็วใน
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ระยะเวลา 3 ชั่วโมงสูงสุด ได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำที่ถูกทำให้ลดลงได้ยินยอมให้
ปริมาณที ่มากกว่าของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
สามารถที่จะถูกสั่งจ่ายได้ โดยจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการตัดการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ดังรูปที่ 3.77 ในแบบจำลองสถานการณ์ที่มีความยืดหยุ่นใน
ระดับสูงกว่า (รูปขวา) ระดับกำลังผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำในระดับที่ต่ำกว่าจะทำให้โรงไฟฟ้าแบบ
ดั้งเดิม (โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ทำการลดระดับการผลิตลงไปสู่ระดับการผลิตที่ต่ำกว่า 
ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องว่างให้กับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ ดังที่ได้มีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอและความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมแล้วใน
ระบบไฟฟ้ากำลังที่ได้มีการจำลองขึ้น การตัดกำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
แบบผันแปร (VRE) จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 5 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) หรือร้อยละ 0.01 ใน
กรณี RE2 ที่ซึ่งไม่ได้เป็นข้อห่วงกังวลที่สำคัญบนพื้นฐานของมาตรฐานสากล ความยืดหยุ่น
ส่วนเพิ่มเติมจะยินยอมให้มีการเดินเครื่องใช้งานมากขึ้นสำหรับโรงไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มากกว่า ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประหยัดเชิงปฏิบัติได้มากข้ึน  

 

รูปที่ 3.77 ผลกระทบของความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติม (รูปขวา) สำหรับแบบจำลอง
สถานการณ์กรณี RE2 ที่มีความสัมพันธ์กันกับแบบจำลองสถานการณ์กรณีพ้ืนฐาน (รูปซ้าย) ในช่วง

เวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิต่ำที่สุด [9] 

สาระสำคัญ: เมื่อมีการปรับปรุงความยืดหยุ่นของ รฟฟ. แบบดั้งเดิม (เช่น รฟฟ. ถ่านหิน) ให้สามารถ
ปรับลดกำลังการผลิตขั ้นต่ำลงได้  จะส่งผลให้ไม่เกิดการตัดกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE อีกทั ้งลด
ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการลงได้เนื่องจากสามารถเดินเครื่อง รฟฟ. ที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า (เช่น รฟฟ. 
นิวเคลียร์) ได้มากขึ้น 
 

มากไปกว่านั้น เนื่องด้วยความยืดหยุ่นของสัญญาการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า
กังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมจะไม่มีความต้องการให้ มีการเดินเครื ่องมากนักใน
แบบจำลองสถานการณ์หลัก ที่ซึ่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วมจะต้องถูกสั่งการ
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ให้เดินเครื่องเนื่องจากความไม่ยืดหยุ่นของสัญญาเชื้อเพลิง ด้วยเหตุดังกล่าวจะทำให้โรงไฟฟ้า
พลังน้ำที ่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่ามากได้ถูกสั ่งใช้ง านมากกว่าโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเย็นเมื่อมีความต้องการทางด้านอัตราการเร่ง
การผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในระดับที่สูงมาก การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำรายปีมีความ
คล้ายคลึงกันสำหรับทั้งสองแบบจำลองสถานการณ์ แต่แหล่งทรัพยการจะถูกสั่งจ่ ายบ่อยขึ้น
ในระหว่างช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดของระบบไฟฟ้ากำลัง 

แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนด้วย
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ก๊าซอ่ืนๆ” ร่วมกับระบบการผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP)) ในแบบจำลองสถานการณ์กรณี RE2 ใน
ระหว่างช่วงเวลานี้ โดยช่วงตลอดเวลาทั้งปีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนด้วย
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในระดับต่ำกว่าในแบบจำลองสถานการณ์ความยืดหยุ่นของ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาก๊าซ (กรณี RE2 - สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาเชื้อเพลิง) 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

 
3.3.3.4 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ 

ในแต่ละทางเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ ที่ได้จำลองขึ้นจะมีผลกระทบที่แตกต่างบน
ปริมาณของผลประหยัดทางด้านการปฏิบัติการส่วนเพิ่มเติมที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ใน
แบบจำลองสถานการณ์ที่มีปริมาณพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง ดังรูปที่ 3.78 ในขณะที่การ
ปรับปรุงเพิ่มเติมความยืดหยุ่นให้กับโรงไฟฟ้าจะเป็นการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบมาก
ที่สุด จะเป็นการคุ้มค่าที่จะกล่าวว่าผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นภายในบริบท
ของรายละเอียดที่ได้มีการรวมไว้ในแบบจำลองนี้ ดังนั้น ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ อาจ
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมรูปแบบต่างๆ ไว้ อาทิเช่น กรอบเวลาการวาง
แผนการดำเนินการที่หลากหลาย (ยกตัวอย่าง การวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าหนึ่ง
ชั่วโมง (hour-ahead) การวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าหนึ่งวัน (day-ahead) และการ
ดำเนินการในเวลาจริง (Real-time)) ที่ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเริ่มเดินเครื่องได้กลายเป็นค่าใช้จ่าย
ผูกพันเนื่องจากความไม่ยืดหยุ่นที่เป็นการยับยั้งการปรับตัวในการพยากรณ์ให้มีความแม่นยำ
มากขึ้นดังท่ีได้มีการเข้าถึงการสั่งจ่ายในเวลาจริง [9] 
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รูปที่ 3.78 ผลประหยัดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นที่เพ่ิมขึ้น 
ในแบบจำลองสถานการณ์กรณี RE2 [9] 

สาระสำคัญ: ทางเลือกด้านความยืดหยุ่นต่างๆ จะลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า
กำลัง (โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล) ในขณะที่มีการเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน
แบบผันแปร (VRE) 
 

เมื่อระบบการจำลองที่ได้มีการรวมทุกทางเลือกความยืดหยุ่นที่ได้มีการพิจารณาไว้
แล้ว ผลประหยัดเชิงบวกจะได้มีการสังเกตในทุกองค์ประกอบค่าใช้จ่ายโดยแสดงให้เห็นว่า
ทางเลือกเหล่านี้จะเป็นส่วนส่งเสริมให้กับทางเลือกอ่ืนๆ ดังรูปที่ 3.78 

 
3.3.3.5 เสถียรภาพทางด้านความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลัง 

ค่าความถี่ทางไฟฟ้ากำลังของการเชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้ากำลังจะต้องได้รับ
การรักษาระดับให้อยู่ใกล้กับค่าในระดับปกติ (ไม่ว่าจะเป็น 50 Hz หรือ 60 Hz โดยขึ้นอยู่กับ
แต่ละประเทศ) โดยตลอดเวลาการเบี่ยงเบนของค่าความถี่จะเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สมดุล
เกิดขึ ้นในระบบระหว่างการผลิตไฟฟ้าและโหลดการใช้ไฟฟ้า  ระบบที่มีความเสถียรจะ
สามารถรักษาระดับความถี่ให้คงที่ตามเหตุการณ์ความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้าขนาดใหญไ่ด้  
การเบี่ยงเบนของค่าความถี่อย่างมีนัยสำคัญสามารถนำไปสู่การปลดโหลดการใช้ไฟฟ้า ความ
ไม่มีเสถียรภาพ ความเสียหายต่อเครื่องจักรกล และแม้แต่การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็น
บริเวณกว้าง 

เมื่อเกิดการรบกวนต่อระบบไฟฟ้ากำลัง (ยกตัวอย่างเช่น การสูญเสียเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า) ความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังจะเริ่มลดลง อัตราการลดเบื้องต้นของความถี่หรืออัตรา
การเปล ี ่ยนแปลงของความถี่  (Rate of change of frequency: ROCOF) จะม ีความ
เกี่ยวข้องกับค่าของความเฉื่อยที่ปรากฏในระบบไฟฟ้ากำลัง ค่าความเฉื่อยของระบบไฟฟ้า
กำลังที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซิงโครนัสที่มีการหมุนรอบอยู่จะสามารถช่วยลดการ
เบี่ยงเบนของค่าความถ่ีในเบื้องต้นได้ การดำเนินการในรูปแบบนี้จะเรียกว่าการตอบสนองต่อ
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ด้านความถี่ในเชิงความเฉื่อย ดังเช่นค่าความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังจะลดไปถึงค่าที่เกิน
ขีดจำกัดต่ำสุด (จุดต่ำสุดของค่าความถี่) เครื่องควบคุมความเร็วเครื่องจักรซึ่งควบคุมเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า (Governor Control) จะเริ่มปฏิบัติการ พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จะ
เพิ่มขึ้นและค่าความถี่จะเข้าสู่จุดคงที่ซึ่งในบางครั้งจะยังคงมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ  ในท้ายที่สุด
แล้วแม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มที่จะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์  และความถี่จะถูกรักษา
ระดับไว้ในระดับค่าคงที่ การตอบสนองทางด้านความถ่ีของระบบไฟฟ้ากำลังประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การตอบสนองเชิงความเฉื่อย (ในเวลาไม่ก่ีวินาที) 
2) การตอบสนองเชิงความถี่ขั้นพื้นฐาน – การตอบสนองของเครื่องควบคุมความเร็ว

เครื่องจักร (1 – 10 วินาที) 
3) การตอบสนองเชิงความถี ่ในระดับที ่สองรองลงมา – การตอบสนองของเครื ่อง

ควบคุมความเร็วเครื่องจักรในพื้นที่ (ใช้เวลาหลายวินาที่ไปจนถึงระดับนาที) 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) จะไม่สามารถเข้าร่วมในด้านการ
ควบคุมความถี่ได้ ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จะไม่ก่อให้เกิดความเฉื่อยในระบบไฟฟ้ากำลังได้ ดังนั้น จึงไม่จัดให้มีการตอบสนองเชิงความ
เฉื่อยต่อการเบี่ยงเบนความถี่ในระบบได้ และไม่จัดให้มีการตอบสนองทางด้านการควบคุม
ความเร็วเครื่องจักรโดยปราศจากการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางด้านการปฏิบัติการอย่างมี
นัยสำคัญ 

สัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงจะนำไปสู่การ
เกิดความเฉื่อยในระดับที่ต่ำในระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านอัตราก าร
เปลี่ยนแปลงของความถี่ (ROCOF) เมื่อเกิดความไม่สมดุลของกำลังไฟฟ้าขึ้น อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มขึ้นของอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่  (ROCOF) สามารถนำไปสู่การเกิดผล
กระทบคู่ขนานของการตัดการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผันแปร (VRE) ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้รับ
การป้องกันจากการถูกแยกระบบออกจากระบบไฟฟ้ากำลังหลักหรือภาวะแยกตัวอิสระ 
(Islanding) (ส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้ากำลังถูกแยกออกจากส่วนที่เหลือของระบบไฟฟ้ากำลัง
หลัก) โดยรีเลย์ ROCOF และถ้าหากรีเลย์ ROCOF ได้ดำเนินการตัดการเชื่อมโยงเครื ่อง
กำเนิดไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เป็นจำนวนมาก จะเป็นการ
ซ้ำเติมความไม่สมดุลของระบบไฟฟ้ากำลังหลักมากขึ้น ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นการ
เพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงนั้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านความถี่ของระบบไฟฟ้ากำลังที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ได้  ดังนั้น การ
นำระบบไฟฟ้ากำลังกลับคืนสู่สภาวะปกติจากเหตุการณ์ที่ระบบไฟฟ้ากำลังมีสัดส่วนของ
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในความท้าทาย
ของพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งรองรับสัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น [9] 
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3.3.3.6 ความไม่ต่อเนื่องของการรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้า (ความสามารถในการเร่ง
อัตราการผลิตไฟฟ้า) 
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่มีสัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 

(VRE) เป็นจำนวนมากจะต้องสามารถที่จะทำงานภายใต้สภาวะที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบไม่
สม่ำเสมอได้ การรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟ้ากับโหลดการใช้ไฟฟ้าในเวลาจริงสามารถเป็น
หนึ่งความท้าทายได้ตั้งแต่ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนในระดับสูงของแหล่งผลิต
ไฟฟ้าที่มีความต้องการความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลังในระดับสูงกว่า 

สัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงในโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลังจะนำไปสู่การเร่งอัตราการผลิตไฟฟ้าที่มีความชันมากกว่า  (อัตราของการ
เพิ่มหรือลดระดับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแบบเดิมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลาที่พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ไม่สามารถท่ีจะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้) การเดินเครื่อง
เพื่อผลิตไฟฟ้าในระดับต่ำ (deeper turn downs) (การเดินเครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเดิมที่มีการเดินเครื่องในระดับต่ำในระหว่างช่วงเวลาที่มีพลังงาน
ไฟฟ้าทีส่ามารถผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูง) และการ
เดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระยะสั้น (shorter peaks) 
(ช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้มีการผลิตไฟฟ้าส่งจ่ายให้ในระดับที่สูงกว่าปกติและมี
ค่าสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆ โดยส่งผลลัพธ์ในด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงชั่วโมงที่มี
การปฏิบัติการในระดับต่ำสำหรับโรงไฟฟ้าแบบเดิม) ในการปฏิบัติการทางระบบไฟฟ้ากำลัง 
โดยไม่คำนึงถึงความยืดหยุ่นของระบบ อัตราการเร่งระดับการผลิตไฟฟ้าในระดับสูง การ
เดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าในระดับต่ำ (deep turn downs) และการเดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้า
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระยะสั้น (shorter peaks) ทั้งหมดนั้นจะนำไปสู่
การทำให้โรงไฟฟ้าฐานมีความจำเป็นต้องหยุดเดินเครื ่องหรือเริ ่มเดินเครื ่องใหม่อย่าง
กระทันหัน การดำเนินการในลักษณะนี้จะส่งผลให้เกิดโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านเทคนิคและในทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

สาระสำคัญ: ผู ้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังจะมีความต้องการที ่จะทำให้เกิดความมั ่นใจว่ามี
ความสามารถทางด้านการเร่งการผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วที่สามารถสั่งการได้ทันทีอย่างเพียงพอเพ่ือ
รองรับความต้องการในระหว่างช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่จะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเมื่อพลังงาน
หมุนเวียนมีการผลิตหรือหยุดการผลิตอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านราคาค่าไฟฟ้าในเวลาจริงเป็นอย่างมาก 
 

ความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลังอาจทำให้ผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังต้อง
ทำการลดพลังงงานการผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ (การลดพลังงานไฟฟ้าที่
สามารถผลิตได้เพ่ือลดความเสี่ยงที่ส่งผลทางด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลัง) ถึงแม้การ
ลดการผลิตไฟฟ้าในระดับต่ำอาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นที่มีความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพ ปริมาณการลดการผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นการลด
รายได้ของโครงการและคุณค่าทางด้านสัญญา ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้ลงทุนใน
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ด้านรายได้จากพลังงานหมุนเวียน และอาจทำให้เกิดอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายทางดา้น
การลดการปลดปล่อยมลสารที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม [9] 

 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 
ดังที่ได้นำเสนอในหัวข้อ 3.3.1-3.3.3 ทั้งในด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการจ่ายโหลด
ไฟฟ้า ด้านความเชื่อถือได้ของระบบ รวมถึงการรักษาสมดุลระบบไฟฟ้านั้น ผลกระทบจาก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ที่มีความผันผวนสูง จะไปกระทบต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจาก ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนจะไปช่วยจ่ายโหลดไฟฟ้า ซึ่ง
จะไปแทนที่การผลิตไฟฟ้าในรูปแบบดังเดิมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ก็มีความผันผวนและ
ความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการในระบบผลิตไฟฟ้าของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
 

แต่ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบส่งไฟฟ้านั้น ในทางปฏิบัติหากระบบส่งไฟฟ้ามี
ขนาดศักยภาพเพียงพอในการส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความ
ผันผวนที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบส่งไฟฟ้า ตราบเท่าที่
ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนการ
ลงทุนในระบบส่งไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตด้วย 
เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเชื่อมต่ออยู่ในระดับระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ
สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบจำหน่ายได้
โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยการส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า ดังนั้นการลงทุนในระบบส่งไฟฟ้ า
อาจสูงเกินความจำเป็นสำหรับพลังงานไฟฟ้าที่จะถูกส่งผ่านจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต 

 

 
 

รูปที่ 3.79 การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าข้ามพ้ืนที่ระหว่างภูมิภาค 
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นอกจากนี้ หากการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามแนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการด้านการกระจายตัวของการผลิต
พลังงานหมุนเวียนให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาการ
กระจุกตัวของพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่มี
ความผันผวนสูงและคาดเดาได้ยาก ดังนั้น หากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีมาก
เกินกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ของระบบจำหน่ายนั้นๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าไหล
ย้อนกลับเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาที่ยากต่อการจัดการของผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้าได้ แต่หากมีการจัดการเพื่อให้เกิดการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ได้ 
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของสายส่งไฟฟ้าที่อาจไม่เพียงพอต่อการส่งพลังงานไฟฟ้า
ข้ามพ้ืนที่ได้ ซึ่งหากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะ
ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สูงมาก ทำให้จำเป็นต้องมีการส่งพลังงานข้ามพื้นที่ในปริมาณมาก 
อาจก่อให้เกิดปัญหาศักยภาพสายส่งเต็ม และไม่สามารถส่งผ่านพลังงานข้ามพื้นที่ได้  อาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ได้ แม้ว่ากำลังผลิตในภาพรวมของประเทศจะสูงกว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ตาม 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน  (PDP2018 
Rev.1) ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในรายภูมิภาค โดยมีนำระบบส่ง
ไฟฟ้ารวมถึงแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้ามาร่วมในการพิจารณา รวมถึงมีการจัดสรรโรงไฟฟ้า
หลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรายภูมิภาคอีก
ด้วย ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP2018 Rev.1 จึงมีความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อระบบส่งไฟฟ้า 

 
3.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

โดยทั่วไประบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าระดับหลายเมกกะวัตและ
ถูกแปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าจากนั้นจะถูกแปลงแรงดันต่ำแจกจ่ายให้กับลูกค้า 
ซึ ่งทิศทางการไหลของทั ้งกำลังไฟฟ้าจริง (P) และกำลังไฟฟ้าร ีแอคทีฟ (Q) ที ่มาจากระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปจนถึงระดับต่ำกว่าแสดงตามรูปที่ 3.80 

 
รูปที่ 3.80 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม [12] 
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อย่างไรก็ตามเมื่อ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในระบบจำหน่าย
ซึ่งมีการออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทิศทางทำให้ระบบจำหน่าย ไม่ได้เป็นระบบที่จ่ายไฟ
ให้กับโหลดหรือพิจารณาโดยโหลดเพียงอย่างเดียว แต่จะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวจะถูก
พิจารณาร่วมด้วย ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.81 แสดงโครงสร้างของระบบการผลิตไฟฟ้าความร้อนรว่ม 
(CHP) จะจ่ายกำลังไฟฟ้าจริง เมื่อโหลดไฟฟ้าต่ำกว่าเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่อาจดูดซับหรือ
ส่งออกพลังงานปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ่ึงแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากกังหันลมแบบความเร็วคงที่จะจ่ายพลังงานจริงและมีพลังงานรีแอคทีฟเนื่ องจากการ
เหนี่ยวนำ (หรือเรียกว่า Asynchronous generator) และในส่วนของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่จ่ายกำลังจริงให้กับระบบโดยค่า Power Factor ที่ตั้งไว้ แต่อาจจะส่งผลให้
เกิดฮาร์มอนิกเกิดขึ้น 

 

 
รูปที่ 3.81 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมร่วมกับแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว [12] 

 
การเปลี่ยนแปลงของทิศทางของการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มาจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย

ตัว จะส่งผลกระทบต่อทางด้านเทคนิคและระบบไฟฟ้า ในช่วงปีแรกๆที่มีการสร้างระบบ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว เข้ามาประเด็นที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นได้พัฒนาและออกแบบมาตรฐานเพ่ือ
จัดการกับประเด็นที่เกิดขึ้น โดยแนวทางท่ีนำมาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัว ที่เพ่ิมเข้ามาไม่ได้ลดคุณภาพของแรงดันที่ส่งออกไป 

 

ระบบจำหน่ายที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยการ
ทำงานร่วมกันของระบบผลิตและโหลด จะต้องไม่มีปัญหาทางด้านการควบคุมกำลังไฟฟ้าจริง , โหลด 
หรือ ปัญหาของโครงข่าย ด้วยวิธีการกำหนดขั้นตอนและวางแผนเป็นลำดับขั้นตอน จะแตกต่างกับ
ระบบส่ง จะต้องมีการควบคุมโดย ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์แบบเรียลไทม ์[12] 
 
3.4.1 ผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย   

 

 การหาตำแหน่งและขนาดกำลังผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  (Distributed 
Generation: DG) เป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้า [13] ซึ่งได้พิจารณาถึงผลกระทบ
ของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยหัวข้อนี้
กล่าวถึงการประมวลผลหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียใน
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ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด ในทางปฏิบัติระบบจำหน่ายไฟฟ้าไม่ได้มีความต้องการกำลังไฟฟ้า
เพียงแค่จุดเดียวซึ่งลักษณะการกระจายตัวของความต้องการกำลังไฟฟ้าในแต่ละระบบก็มีผลกับ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยในเรื่องของตำแหน่ง
ของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของขนาดกำลังการผลิตด้วย   
ถ้าต้องการแบ่งพื ้นที ่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามลักษณะการกระจายตัวของความต้องการ
กำลังไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ความต้องการกำลังไฟฟ้ามีการกระจุกตัวกัน
อย่างหนาแน่น ซึ่งเรียกตำแหน่งนั้นว่าเป็นจุดศูนย์กลางความต้องการกำลั งไฟฟ้า (Load Center) 
และพื้นที่ความต้องการกำลังไฟฟ้ามีการกระจายตัวกันอย่างเบาบาง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำลังสูญเสีย  
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะแปรตามระยะห่างระหว่างตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  
และตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางความต้องการกำลังไฟฟ้า หากสามารถกำหนดขนาดกำลัง การผลิต
และตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เหมาะสมจะทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีค่าลดลงเกินร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในด้านการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย การที่แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
สามารถช่วยลดกระแสไฟฟ้าในสายป้อนและจึงทำให้แรงดันไฟฟ้าน้อยลง  หัวข้อนี ้จึงเสนอการ
ประยุกต์ใช้วิธีค้นหาแบบตาบู (Tabu Search) เป็นวิธีการค้นหาคำตอบแบบเมตา-ฮิวริสติก (Mata-
Heuristics) ซึ่งเป็นการทำงานเพ่ือค้นหาตำแหน่งและขนาดของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว วิธีที่
ได้นำเสนอนี้ได้ทำการทดสอบกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ซึ ่งประกอบด้วย 28 บัส และ 19 จุดรับ
กำลังไฟฟ้า 

 

 ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ ผลกระทบเนื่องจากขนาดกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัว และผลกระทบเนื่องจากตำแหน่งที่ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  

 
3.4.1.1 ผลกระทบเนื่องจากขนาดกำลังของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

ในกรณีที่สมมติให้ตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในระบบจำหน่าย
อยู่ที่จุดรับกำลังไฟฟ้า โดยจะใช้แบบจำลองของระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 3.82 
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รูปที่ 3.82 แบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าท่ีมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  

 
แบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 3.76 อธิบายถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิด

ไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว ซึ่งจ่ายแรงดันเท่ากับ E  โวลต์ ผ่านสายส่งที่มีค่าความต้านทาน
เท่ากับ R jX+  โอห์ม มายังความต้องการกำลังไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้มีขนาดแรงดันที่ขั้วของ
ความต้องการกำลังไฟฟ้าเท่ากับ V  โวลต์ และมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมอยู่ 

ผลกระทบของขนาดกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถ
ทดสอบได้จากแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.83 เป็นระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า 10 บัส และมีสถานีต้นทาง สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังความต้องการกำลังไฟฟ้า 
กำหนดให้มีความต้องการกำลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดในระบบเท่ากับ 15 MW โดยที่ในแต่ละบัส 
มีความต้องการกำลังไฟฟ้าเท่ากัน คือ 1.5 MW จำลองการติดตั ้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวที่บัส 5 ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 1–14 MW ทำการทดสอบผลกระทบของ
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวโดยปรับขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าเริ่มจาก 1 MW ไปจนถึง 14 
MW แล้วประมวลผลหาค่าการไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การหาค่า
กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากการปรับเปลี่ยนขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าของ
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว สามารถสรุปผลการทดสอบผลกระทบของขนาดกำลังการ
ผลิตไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.84 

ในรูปที่ 3.84 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว มีค่า 0.232 MW คงที่และในกรณีที่มีการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
และมีการปรับขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามี
ค่าลดลง คล้ายกับเส้นทางรูปตัวยู (U-Shaped Trajectory) โดยค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียลดลง
ต่ำสุดที่ 0.048 MW ขนาดการผลิตกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 11 MW ในกรณีที่ติดตั้งขนาด
กำลังการผลิตไฟฟ้า 24 MW จะสังเกตเห็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกำลัง
การผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแสในสายป้อนมีค่าเพ่ิม
สูงขึ้นตามขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 
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รูปที่ 3.83 แบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าท่ีมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาดต่างๆ 

 
รูปที่ 3.84 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาดต่างๆ 

 
3.4.1.2 ผลกระทบเนื่องจากตำแหน่งการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

ผลกระทบของตำแหน่งในการจำลองติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวได้ใช้
แบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.85 เป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10 บัส และ
มีสถานีต้นทางสำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังความต้องการกำลังไฟฟ้า กำหนดให้มีความ
ต้องการกำลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดในระบบเท่ากับ 15 MW โดยที่แต่ละบัสมีความต้องการ
กำลังไฟฟ้าเท่ากัน คือ 1.5 MW เช่นเดียวกันกับการทดสอบผลกระทบด้านขนาดของแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว โดยจำลองการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีขนาดการ
ผลิตกำลังไฟฟ้า 7 MW โดยกำหนดกำลังการผลิตประมาณ 50% ของความต้องการ
กำลังไฟฟ้าทั้งหมดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะกำหนดให้เป็นค่าคงที่จากนั้นทำการทดสอบ
เปลี่ยนตำแหน่งจากบัส 1-10 โดยทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนตำแหน่งจะมีการประมวลผลด้วย
วิธีการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่ไหลในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพ่ือศึกษาผลกระทบของตำแหน่งที่
ทำการติดตั ้งที ่มีต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การประมวลผลทดสอบ
สามารถสรุปไดด้ังแสดงในรูปที่ 3.86 
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รูปที่ 3.85 แบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าท่ีมีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในตำแหน่งต่างๆ 

 

 
รูปที่ 3.86 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการทดสอบการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว       

ตำแหน่งต่างๆ 
  

จากรูปที่ 3.86 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจากบัสที่  
1 ถึงบัสที่ 8 จะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับกรณีศึกษาที่ไม่มีการติดตั้ง
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว โดยตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวติดตั้งที่บัส 
8 มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำที่สุดเท่ากับ 0.032 MW กำลังไฟฟ้าสูญเสียเพิ่มขึ้นจะแปรผันตาม
ระยะทางระหว่างตำแหน่งของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวกับตำแหน่งที่เป็นจุดรับ
กำลังไฟฟ้า  

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของขนาดกำลังการผลิตและตำแหน่งที่ติดตั้ง
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ทำให้สามารถสรุปได้ว่า กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีผลมาจากขนาดและกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว ดังนั้นในการประยุกต์ใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
จำเป็นต้องพิจารณาทั้งสองปัจจัยพร้อมกันจะทำให้สามารถช่วยลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียได้มาก
ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์อย่างมากในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการดำเนินงานในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
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3.4.1.3 รายงานผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายของต่างประเทศ 
รายงานผลกระทบจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสีย
ในระบบจำหน่ายของประเทศสเปน  

 

จากรายงานของ Viesgo ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมระบบจำหน่ายของประเทศสเปน 
(Viesgo DSO: Distribution System Operator) ศึกษาร่วมกับผู้ควบคุมระบบจำหน่ายใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศสเปนและผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าบริษัท ABB ได้ทำการศึกษาเพื่อทำ
ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมี
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจำนวนมากเชื่อมต่ออยู่กับระบบจำหน่าย 

จากรูปที่ 3.87 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนของความแตกต่างของข้อมูลจากปี 1998 
ถึง 2014 ซึ่งเป็นข้อมูลของกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต่อความ
ต้องการไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาสูงสุดเฉลี่ยรายปีในระบบจำหน่ายของประเทศสเปน ซึ่งในปี 2002 
กำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวมีอัตราส่วนมากกว่าความต้องการไฟฟ้า   
ณ ช่วงเวลาสูงสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 4.72 เท่า และในปี 2014 กำลังการผลิตของแหล่ง
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวมีอัตราส่วนมากกว่าความต้องการไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาสูงสุด
เฉลี่ยรายปีเท่ากับ 2.57 เท่า  

 
รูปที่ 3.87 แสดงอัตราพลังงานทดแทนต่อโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบของ Viesgo และ  

ค่าเฉลี่ย Spanish DSO [14] 
 

เพื่อพิจารณาสถานการณ์ที่แตกต่างกันของระบบจำหน่าย Viesgo จึงการทดสอบ
ด้วยกันทั้งหมด 16 กรณศีึกษาของอัตราการเพ่ิมข้ึนของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว และ 
เทคโนโลยีการผลิต โดยในแต่ละกรณีถูกนำไปใช้ในพื้นที่แตกต่างกันดังตัวอย่างพ้ืนที่ทั้ง        
4 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของผู้ควบคุมระบบจำหน่าย มีดังนี้  

• Galicia พื้นที่ส่วนใหญ่มีพลังงานลมจำนวนมากและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกพลังงาน
ไปยังระบบย่อย 
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• Asturias พ้ืนที่นี้ทำหน้าที่เป็นทั้งนำเข้าพลังงานและส่งออกพลังงานไปยังระบบย่อย
โดยปัจจัยการส่งออกพลังงานนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีลมพัดมามากและมีความเร็วเท่าใด 

• Cantabria ไม่มีระบบผลิตจึงนำเข้าพลังงานเพียงอย่างเดียว 
• Castile and León ลักษณะพ้ืนที่คล้ายกับ Asturias จึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

 

 
รูปที่ 3.88 ความไม่สัมพันธ์ระหว่างกำลังผลิตของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวและความ

ต้องการไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่ของระบบจำหน่าย ในประเทศสเปน [14] 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ผลกระทบทางด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความไม่สัมพันธ์ของกำลังผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในแต่ละพื้นที่ในแต่ละ
กรณีดังแสดงดังรูปที ่ 3.88 จะสังเกตได้ว่าการเพิ่มขึ ้นของการสร้างแหล่งผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำส่งผลกระทบต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบ
จำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกันเพิ ่มขึ ้นของกำลังผลิตจากแหล่งผลิตพลังงาน
หมุนเวียนในพ้ืนที่ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวมีจะผลกระทบที่
ค่อนข้างสำคัญและเกี่ยวข้องต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.89 แสดงให้
เห็นถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบจำหน่ายซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดกำลังผลิตของแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าแบบกระจายเพิ่มข้ึน [14] 
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รูปที่ 3.89 กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียของระบบเทียบกับกำลังผลิตที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้า 

แบบกระจายตัว [14] 
 

3.4.2 ผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้า 
 

3.4.2.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 
โดยทั่วไปผู้ควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟ ซึ่งจะต้อง

พิจารณาขอบเขตระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในค่าแรงดันที่เหมาะสมกับระบบ (โดยทั่วไปอยู่ที่ 
ไม่เกิน 5%) ข้อกำหนดนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและต้นทุนของวงจรของระบบจำหน่ายใน
หลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวงจรของระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด เพื ่อควบคัมแรงดันไฟฟ้าให้ก ับผู ้ใช้ไฟได้อย่างมีคุณภาพนั ้น ประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังตัวอย่างสายป้อนแบบ Radial ซึ่งรูปที่ 3.90 แสดงถึงการเกิดแรงดันต่างๆใน
ระบบ 

• A: การคงค่าแรงดันจาก tap-changer ของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 
• A-B: แรงดันตก เนื่องจากโหลดของระบบสายป้อนในระดับแรงดันกลาง  
• B-C: แรงดันเกินเนื่องจาก tap-changer ของหม้อแปลงในระบบแรงดันกลางและ

แรงดันต่ำ 
• C-D: แรงดันตกในระบบ MV/LV ของหม้อแปลง 
• D-E แรงดันตกในระบบสายป้อนระดับแรงดันต่ำ (LV) 
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รูปที่ 3.90 การเกิดค่าแรงดันต่างๆภายในระบบ [12] 

 
โดยทั่วไปการควบคุมแรงดันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะกระทำอยู่บนพื้นฐานที่

กำลังไฟฟ้าไหล ในทิศทางเดียวจากสถานีไฟฟ้าต้นทางไปยังความต้องการกำลังไฟฟ้าที่
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งหากมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอยู่ในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าจะทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าไหลมากกว่าหนึ่งทิศทาง (Mesh Power Flow) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมระดับแรงดันที่พิจารณาการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบเดิม 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในกรณีนี้ ก่อนที่จะทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ควรจะใช้ซอฟท์แวร์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า (Power 
Flow) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กในระบบจำหน่ายไฟฟ้าว่าจะ
มีผลกระทบต่อการควบคุมแรงดันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร  เพื่อทำการปรับตั้ง
หรือแก้ไขให้เหมาะสม [12] 

 
3.4.2.2 ผลกระทบที่ทางด้านการปรับตั้ง Tap  

ตัวอย่างผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อการควบคุมแรงดันไฟฟ้าใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล เช่น เมื่อมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อจาก
อุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันหรือหม้อแปลงแบบปรับแท็ปได้ ดังที่แสดงในรูปที่ 3.91 จะทำ
ให้อุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันไม่สามารถวัดความต้องการที่ปลายสายป้อนได้อย่างถูกต้อง 
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รูปที่ 3.91 การรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันบนสายป้อนของ

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เมื่อมีการติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ต่อจากหม้อแปลงปรับแท็ปได
[13] 

 
รูปที่ 3.85 แสดงลักษณะของแรงดันที่เกิดขึ้นภายใต้เงื ่อนไขที่มีและไม่มีเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เราจะเห็นได้ว่าระดับ
แรงดันบนสายป้อนจะต่ำลงในกรณีที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อเชื่อมเข้าสู่ระบบ 
เนื่องจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจะลดภาระความต้องการกำลังไฟฟ้าที่สังเกตได้จาก
อุปกรณ์ชดเชยแรงดันตกคร่อมสายส่ง จึงทำให้อุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันปรับตั้งค่าแรงดัน
ต่ำเกินไป โดยจุดรับกำลังไฟฟ้าที่อยู่ปลายสายป้อนได้รับผลกระทบมากท่ีสุดดังจะเห็นได้จาก 
เส้นประแสดงระดับแรงดันที่ต่ำกว่า 95% การแก้ปัญหานี้สามารถทำได้โดยการย้ายเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไปไว้ก่อนอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดัน  หรือ เพิ่มอุปกรณ์ควบคุม
แรงดัน เพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก [13] 

 
3.4.2.3 ผลกระทบด้านแรงดันเกินในพื้นที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ 

ในส่วนนี้จุดที่น่าสนใจในกรณีที่ ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า ติดตั้ง VRE ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากปัญหาการรักษาระดับแรงดัน (voltage regulation) ซึ่งเกิดจากความผันพวนของ
พลังงานทดแทน ที่จุดเชื่อมต่อ PCC (point of common coupling). ซึ่งปัญหาเกิดเมื่อมี
การติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแบบเรเดียล 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-99 
 

 

 

 
 

รูปที่ 3.92 ผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของแรงดัน ในระบบจำหน่าย ที่เป็นรูปแบบ weak system 
[15] 

 
ลักษณะของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในกรณีที่ ระบบจำหน่าย

กำลังไฟฟ้า (เช่นสายของระบบ MV หรือ LV มีขนาดยาวในชนบทหรือในเมืองที่มีอัตราส่วน 
R / X สูง) ทำให้เกิดปัญหาการควบคุมการรักษาระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ตามท่ีมาตรฐานกำหนด ทำให้เกิดการแทรกแซงของการสูญเสียรีเลย์หลักและการตัดการโดย
ไม่ได้ตั ้งใจ ผลกระทบของ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ต่อเครือข่ายการกระจายที่
อ่อนแอเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาข้อ จำกัด ทั้งหมดของเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวจำนวนมากขึ้นที่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของแรงดันไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เก่ียวข้องมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ระบบจำหน่ายที่เป็นรูปแบบ weak system มีลักษณะของสาย
ป้อนที่ยาว (อัตราส่วน R/X สูง) ปัญหาผลของการรักษาระดับแรงดันจะส่งผล แสดงดังรูปที่ 
3.93 โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโหลด  ตัวติดตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายของสายป้อน สมการแรงดัน
สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 2.5 
 

1 2

( ) ( )g gR P P Q Q
V V V

V

− + 
 = − =  (2.5) 

 โดย 
• V: ระดับแรงดันปกต ิ
• V1: แรงดัน ณ จุดต้นสายของสายป้อน 
• V2: แรงดัน ณ ปลายสายของสายป้อน 
• R: ค่าความต้านทานของสายป้อน 
• X: รีแอคแตนซ์ของสายป้อน 
• P: กำลังจริงที่จ่ายให้โหลด ณ ปลายสายของสายป้อน 
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• Q: กำลังรีแอคทีฟที่จ่ายให้โหลด ณ ปลายสายของสายป้อน 
• Pg: กำลังจริงที่จ่ายโดยระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ณ ปลายสาย

ของสายป้อน 
• Qg: กำลังรีแอคทีฟที่จ่ายโดยระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ณ ปลาย

สายของสายป้อน 

 

รูปที่ 3.93 การตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากเกินแรงดันเกินในระบบ 
 

ในกรณีท่ีไม่มีสภาวะโหลด (P เท่ากับ 0 Q เท่ากับ 0) (2.5) สามารถสมการใหม่ได้ตาม
ข้อ (2.6) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปและแรงดันไฟฟ้าทีเ่กิด PCC 

2 1

( ) ( )g gR P Q
V V

V
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จากสมการ (2.6) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าเพ่ือ

เพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำเกินไปของ V2 ที่เชื่อมต่อ ณ จุดปลายสายของสายป้อน แต่ในกรณีที่
โหลดมีค่าต่ำสุด / ไม่มีเลยและค่า R มาก ขนาดของ V2 อาจส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน 
การขนาดกำลังผลิตของ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ที่สามารถติดตั้งได้โดยทั่วไปและ
สามารถจ่ายกำลังจริงได้ ณ จุดปลายสายของสายป้อน สำหรับระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อโหลดเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล
ย้อนกลับผ่านระบบจำหน่ายและหม้อแปลง MV / LV ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานรวมถึง
เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินและค่าความสูญเสียของการรักษาระดับแรงดัน [15] 
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3.4.2.4 ผลกระทบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ส่งผลต่อการปรับแท็ปหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 
การผันผวนของแหล่งผลิตพลังงานทดแทนในระบบจำหน่ายสามารถส่งผลกระทบที่

รุนแรงได้ตัวอย่างเช่น ความผันผวนของพลังงาน , ความผันผวนทางด้านแรงดัน และการไหล
ย้อนกลับ นอกจากนี้ระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่ คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาระดับแรงดันของผู้ควบคุม ตัวอย่างเช่น  On-
Load Tap Changer (OLTC) ในหม้อแปลง เพราะว่าการผันผวนของแรงดัน จะสามารถ
ส่งผลต่อการทำงานของหม้อแปลงเพื่อให้แรงดันไฟฟ้ามีค่ากลับสู่ปกติ  การศึกษาในปัจจุบัน
เกี ่ยวกับผลกระทบของเมฆเคลื ่อนผ่านซึ ่งส่งผลต่อกำลังผลิตของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลต่อ OLTC ยังไม่มากพอ ซึ่งในการศึกษาก่อนหน้านี้นั้นระบุว่า 
บ่งชี้ว่าการที่เมฆเคลื่อนผ่านอาจทำให้อุปกรณ์ควบคุมทำงานบ่อยขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ OLTC ลดลง อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลสรุปต่อผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแท็ปหม้อแปลง OLTC จะส่งผลกระทบอย่างไร ในแง่นี้จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องตรวจสอบการทำงานของ Tap-Charger ในการรักษาระดับแรงดันควบคุมเช่น OLTC 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ระบบ นอกจากนี้ความผันผวนของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจจะส่งผล
กระทบต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีเมฆมาก  อาจส่งผลให้ 
OLTC ทำงานหนักเพ่ือที่จะสามารถรักษาระดับแรงดันได้   

 
 

รูปที่ 3.94 แสดงกำลังผลิตของ Solar Photovoltaic ในวันที่มีแดดและมีเมฆมาก [16] 
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รูปที่ 3.95 แสดงตำแหน่งของ แท็ปหม้อแปลง ในวันที่มีแดดและมีเมฆมาก [16] 
 

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบนั้นมีดังต่อไปนี้ 

- ผลกระทบด้านสภาพอากาศ 
โดยมีการใช้ระบบ Solar Photovoltaic เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศ

ส่งผลต่อการปรับแท็ปหม้อแปลง จากรูปที่ 3.95 แสดงให้เห็นถึงการปรับแท็ปหม้อแปลง
เพ่ือให้สามารถรักษาระดับแรงดันในวันที่มีแดดและมีเมฆมากโดยค่าของการปรับแท็ปในวันที่
มีแดดจัดและมีเมฆมากคือ 33 และ 53 ตามลำดับ สำหรับข้อมูลนี้จำนวนการปรับแท็ปหม้อ
แปลงเพิ่มขึ้น 60% ในช่วงวันที่มีเมฆมากเม่ือเทียบกับวันที่มีแดดจัดเพ่ือรักษาระดับแรงดัน 

- ผลกระทบของการตั้งค่า Time Delay (TD)  
การตั้งค่า Time Delay เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อจำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง 

แสดงในรูปที่ 3.96 แสดงถึงการปรับแท็ปหม้อแปลงโดยแสดงให้เห็นว่าจำนวนการปรับแท็
ปของหม้อแปลงจะมีค่าเท่ากันในตอนเริ่มต้น จนกระทั่ง Time Delay เพิ่มขึ้นเป็น 300 
วินาที เนื่องจากความต้องการโหลดความละเอียด 5 นาที เมื่อมีการตั้งค่า Time Delay ที่
นานขึ ้น สำหรับ OLTC จะมีการควบคุมเวลานานขึ ้นหลังจากการเปลี ่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นก่อนที่ OLTC จะทำงานดังนั้นยิ่งตั ้งค่า Time Delay นานเท่าใดการ
ปรับแท็ปหม้อแปลงก็จะน้อยลง อย่างไรก็ตามจำนวนการปรับแท็ปในวันที่มีเมฆมากจะน้อย
กว่าในวันที่มีแดด การตั้งค่า Time Delay ที่ยาวนานขึ้น อาจเป็นเพราะช่วงเวลาของความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในวันที่มีเมฆมากอาจส่งผลกับค่า Time Delay เนื่องจากการเคลื่อนที่ของ
เมฆและสภาพแวดล้อม 

- ผลกระทบของ อัตราการเพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่าย
อาจทำให้กำลังไฟฟ้ามีความผันผวนสูงซึ่งจะทำให้เกิดการข้อผิดพลาดทางด้านแรงดันไฟฟ้า
มากขึ้น จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลงเป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของ อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
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แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่าย ความผันผวนในวันที่มีเมฆมาก
แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมากสำหรับการทำงานของ OLTC เมื่อเทียบกับวันที่มีแดด  

 
รูปที่ 3.96 ความแตกต่างระหว่างการตั้งค่า Time delay กับ จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง และ 
แสดง อัตราส่วนระหว่างร้อยละของอัตราการเพ่ิมข้ึน ของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

เทียบกับ จำนวนการปรับแท็ปหม้อแปลง [16] 
 

- ผลกระทบของตำแหน่งที่ติดตั้ง Solar Photovoltaic 
สำหรับผลกระทบของตำแหน่งได้ดำเนินการโดยการติดตั้งระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สายป้อน D และวางระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบสุ่มระหว่างสายป้อนสี่สายที่ด้าน LV ตารางที่ 3.11 แสดงจำนวนการ
เปลี่ยนแปลงของแท็ปหม้อแปลงทั้งสองกรณีในวันที่มีแดดและวันที่มีเมฆมาก ปริมาณการใช้
โหลดทั้งหมดบนสายป้อน D คือ 133kWp เมื ่อ มี ระบบแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์อยู่ที่สายป้อนเฉพาะจำนวนของแท็ปหม้อแปลงเปลี่ยนแปลงในวันที่มีเมฆมากจะ
สูงกว่าวันที่มีแดด อย่างไรก็ตามเมื่อติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบสุ่ม
ระหว่างสายป้อน A, B, C และ D ที่มีโหลดรวม 102.6 kWp แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของแท็ปหม้อแปลงลดลงในวันที่มีแดด แต่จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในวันที่มีเมฆมากซึ่งอาจเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าจำนวนมากในวันที่มีเมฆมาก 

ปริมาณการใช้โหลดของสายป้อนที่สุ่มเลือกต่ำกว่าความต้องการโหลดของสายป้อน
แบบคงที่ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไม่ดีกับการบริโภคอุปสงค์ ดังนั้นจึงทำให้แรงดันไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนที่บัสซึ่งบังคับให้ OLTC ทำงานบ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้โหลดต่ำ สำหรับวันที่มีแดด
จะแสดงถึงจำนวนแท็ปหม้อแปลงที่ลดลง อาจเกิดจากการที่กำลังผลิตแบ่งไปยังสายป้อนเส้น
อื่นๆ ก่อนที่กระแสไฟฟ้าย้อนกลับจะไหลไปยังบัสควบคุม ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่ง OLTC จะ
ทำงานก็ต่อเมื่อปริมาณการใช้โหลดสูงกว่ากำลังการผลิตเพ่ือเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าบนกริด 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงของแท็ปหม้อแปลงในวันที่มีแดดและวันที่มีเมฆมาก  
 

 

ทั้งนี้ผลกระทบของสภาพอากาศท่ีมีต่อการทำงานแท็ปหม้อแปลงทั้งในวันที่มีและมี
เมฆมาก การตั ้งค่า Time Delay อัตราการเพิ ่มขึ ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์และตำแหน่งที่ติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในปัจจัย
ที่ได้รับการส่งผลกระทบ นอกจากนี้ OLTC ยังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสภาพอากาศ
โดยเฉพาะในวันที ่มีเมฆมากและมีความแปรปรวนของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยส์ูง [16] 

3.4.2.5 รายงานผลกระทบแรงดันเกินจากต่างประเทศ 
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ ่น ประเทศออสเตรเลีย  ฯลฯ เป็นประเทศที่

ส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop โดยเป็นการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า ปัญหาที่
เกิดข้ึนพบว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศออสเตรเลียมีปัญหาแรงดันเกินในระบบ เนื่องจาก
การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนั้น มีปริมาณมากกว่าความต้องการ
กำลังไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงที่จ่ายไฟให้แก่บ้านพักอาศัยรายอ่ืนๆ ดังแสดงในรูป
ที่ 3.97 โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่มีปริมาณการใช้ไฟต่ำ เนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้าน แต่
ขณะเดียวกันก็มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้สูงสุด จึง
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าไปด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจำหน่ายซึ่งเหตุการณ์
นี้หากมีแรงดันเกินทางด้านแรงต่ำสูงมากก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับแรงดันเกินชำรุด
เสียหายได้ 

- รายงานผลกระทบด้านแรงดันของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถาบันวิจัย EPRI (Electric Power Research Institute) ของสหรัฐอเมริกาได้มี

การวิจัยผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กได้ศึกษาพบว่า หากมีการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic, PV) เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า หากมีการติดตั้งที่ขนาดกำลังการผลิตที่สูงเกินกว่าที่ความต้องการกำลังไฟฟ้าต้องการ
จะทำให้เกิดปัญหาแรงดันเกินที่จุดเชื่อมต่อได้ดังแสดงในรูปที่ 3.98 ซึ่งจะพบว่าจากกรณี
การศึกษาหลายๆ กรณี มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาแรงดันเกินได้ โดยกรณีส่วน ใหญ่
พบว่าเกิดจากการที่ระบบนั้นเป็นระบบที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำและเป็นระบบที่เป็น 
Weak System สำหรับในกรณีที่เป็นโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย
ของการไฟฟ้าในหลายกรณีก็พบปัญหาแรงดันเกินเช่นกัน  ได้แสดงดังรูปที่ 3.99 โดยพบว่า
แรงดันเกินมีค่าสูงมากถึง 1.19 p.u. ในกรณีที่มีโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ 10 MW เข้ามา
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เชื่อมต่อในช่วงที่มีความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำและเป็น Weak System ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนชำรุดเสียหายได้ 
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รูปที่ 3.97 แรงดันเกินจากการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน [17] 

 

 
รูปที่ 3.98 การติดตั้งที่ขนาดกำลังการผลิตที่สูงเกินกว่าที่ความต้องการกำลังไฟฟ้าต้องการ                                     

จะทำให้เกิดปัญหาแรงดันเกินที่จุดเชื่อมต่อ [17] 
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รูปที่ 3.99 โซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า 

ในหลายกรณีก็พบปัญหาแรงดันเกิน [17] 
 

- รายงานผลกระทบด้านแรงดันของประเทศออสเตรเลีย 
 

กรณีศึกษา AusNet Services ผลกระทบของการแรงดันของแหล่งผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
AusNet Services และ ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าของวิคตอเรียมีการสังเกตถึงองค์กร 

NEM DNSPs ท ี ่ ไม ่ ม ี การ ใช้  Advanced Metering Infrastructure (AMI) หร ือ  ‘smart 
meter’ จากการเข้าถึงข้อมูลการวัดของผู้ใช้ไฟนี้ทำให้ AusNet Services สามารถเข้าใจถึง
ผลกระทบของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทางด้านแรงดันต่ำ รายละเอียดรูปที่ 
3.100 และ ร ูปท ี ่  3.101 จากการที่ AusNet ว ิ เคราห ์ข ้อม ูลจาก AMI แสดงให ้ เห็น 
รายละเอียดของแรงดันไฟฟ้าอันเนื ่องจากผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อแรงดันไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทั้ง 
2 วัน [18] 

• รูปที่ 3.94 แสดงให้เห็นถึงแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตยจ์่ายกำลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟในช่วงกลางวัน 

• รูปที่ 3.95 แสดงการแกว่งของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นช่วงเวลากลางวันและความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในช่วงกลางคืน 

 

จากการข้อมูลของ AusNet จาก smart meter ทำให้สามารถวางแผนเชิงรุก
สำหรับความต้องการกำลังผลิตในอนาคตเพื่อรองรับปริมาณการเชื่อมต่อ แหล่งผลิตไฟฟ้า
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จากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการดำเนินการดังกล่าว
สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าสำหรับการส่งออก 

 
 

รูปที่ 3.100 แสดงแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมสูงบนสายป้อนแรงต่ำ ที่เกิดข้ึนจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน [18] 

 

 
 

รูปที่ 3.101 แสดงการแกว่งของแรงดันไฟฟ้าบน LV feeder ซึ่งเกิดจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดของ
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด [18] 

 
กรณีศึกษา SA Power Networks distributed ที่ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ซ่ึงสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านแรงดันเกิน 
SAPN ทดสอบผลกระทบของการที่อินเวอร์เตอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากระบบ 

DPV generation ภายใต้การโครงการ Solar Analytics โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆใน
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ภูมิภาค โดยใช้ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ 5 นาที จากโครงการ Solar Analytics โดยเป็น
ข้อมูลจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2,693 ตัวอย่าง  

SAPN ได้ประเมินถึงขอบเขตที่อินเวอร์เตอร์ถูกตัดการเชื ่อมต่อออกจากระบบ 

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกิน การศึกษาการการที่อินเวอร์เตอร์ถูกตัดการเชื่อมทำได้โดยการ
เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้สูงสุดในแต่ละช่วงเวลา 5 นาทีเทียบกับข้อกำหนดที่กำหนด
ไว้ใน AS / NZS 4777.2 ที่บังคับใช้เมื ่อมีการติดตั ้งระบบแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

• อินเวอร์เตอร์ที ่ติดตั้งก่อนเดือนตุลาคม 2016 ภายใต้ AS / NZS 4777.3: 
2005: ซึ่งอนุญาตให้ตั้งค่า over-voltage trip อยู่ระหว่าง 230-270 V แต่
สำหรับกรณีศึกษาท่ีจะสมมุติให้เป็น 270 V 

• อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งหลังจากเดือนตุลาคม 2016 ภายใต้ AS / NZS 4777.2: 
2015: : ซึ่งอนุญาตให้ตั ้งค่า over-voltage trip สำหรับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย
ในช่วง 10 นาทีที่เกิน 253 V เกิน 260 V เป็นเวลา 1 วินาทีหรือเกิน 265 V 
เป็นเวลา 0.2 วินาที.แต่สำหรับกรณีศึกษาที่จะสมมุติให้เป็น 253 V สำหรับ
การอ่านค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 10 นาทีหรือ 260 V สำหรับการอ่านครั้งเดียว 

 

รูปที ่ 3.102 แสดงสัดส่วนของอินเวอร์เตอร์จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์ถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่าย ซึ่งเป็นวันที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ
ของภูมิภาค ในปี 2561-2562 (599 MW ในวันที ่ 21 ตุลาคม 2561) ซึ ่งในวันนี ้มีเพียง
ประมาณ 1.5% ถึง 2.1% ของระบบเท่านั้นแรงดันไฟฟ้าเกินที่ ต้องตัดการเชื่อมต่อออกจาก
ระบบ  สำหรับกรณีติดตั้ง Inverter หลังจากเดือนตุลาคม 2559 สำหรับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย
มากกว่า 5 นาที ในกรณีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 253 V ก็จะถือว่าตัดการเชื่อมต่อออกจาก  
ระบบด้วย [18] 

 

 
 

รูปที่ 3.102 แสดงสัดส่วนของอินเวอร์เตอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากระบบในตอนใต้ของประเทศ
ออสเตรเลียสำหรับวันที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ ในปี 2561-2562  (21 ตุลาคม 2561) [18] 
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3.4.3 ผลกระทบทางด้านความเชื่อถือได้ 
 

3.4.3.1 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง 
การไฟฟ้ามีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟให้ได้อย่าง

เพียงพอ และ มีคุณภาพหากเกิดเหตุขัดข้องหรือผิดปกติขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถ
ส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ แก่ลูกค้าได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามย่อมส่งผลเสียหายต่อลูกค้าและการ
ไฟฟ้าซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทหรือกิจการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น 
ถ้าลูกค้าเป็นประเภทที่อยู่อาศัยความเสียหายที่เกิดขึ้นคงมีไม่มากนักแต่จะส่งผลในด้าน
จิตวิทยาและความรู้สึกที่ไม่ดีเนื่องจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นประเภทธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมจะมีผลเสียทางธุรกิจมากขึ้นซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานและค่าเสียโอกาส เป็นต้น ในส่วนของการ
ไฟฟ้าก็ย่อมจะสูญเสียรายได้ทีห่ายไปในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ดังนั้นการปฏิบัติการ
หรือดำเนินงานแก้ไขความขัดข้องของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ลดน้อยลงหรือเกิดการขัดข้อง
เป็นระยะเวลาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็ย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และ การ
ไฟฟ้าน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่าผลเสียจากการที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดการขัดข้องนั้นมี
ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านจิตวิทยา เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นในการดำเนินการใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึง
จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับความเชื่อถือได้ของระบบมากข้ึนกว่าแต่ก่อน 

 

3.4.3.2 ความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
การศึกษาความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามักจะได้รับความสนใจน้อยกว่า

การศึกษาความเชื่อถือได้ในระบบผลิตเนื่องจากในระบบผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้ไฟเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมา จึงมีการมุ่งเน้นการศึกษาระบบ
ผลิตเพ่ือให้ได้ระบบที่มีค่าความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าการเกิดไฟฟ้าดับในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าจะทำความเสียหายในวงจำกัดแต่เมื่อมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟแล้วพบว่า
ส่วนใหญ่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีปัญหาการเกิดไฟฟ้าดับมากที่สุดซึ่ งทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่าย
ให้กับผู้ใช้ไฟ ดังรายละเอียดแสดงตามตารางที ่3.12 

 

ตารางท่ี 3.12 สถิติการไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟ  

ส่วนประกอบของโครงข่ายไฟฟ้า 
ระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับเฉลี่ยตอ่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อปี 

(นาที) (ร้อยละ) 
ระบบผลิต/ระบบส่ง 0.5 0.5 

132 kV 2.3 2.4 
69 kV และ 33 kV 8.0 8.3 
11 kV และ 6.6 kV 58.8 60.7 

แรงดันต่ำ 11.5 11.9 
การดับไฟเพื่อทำงาน 15.7 16.2 

รวม 96.8 100.0 
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จากสถิติข้างต้นจึงทำให้มีผู้สนใจที่จะทำการศึกษาหาวิธีปรับปรุงหรือเพิ่มคุณค่า
ความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งสามารถกระทำได้หลายๆ วิธี ยกตัวอย่างเช่น 

1. ปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีค่าความเชื่อถือได้สูงขึ้นภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
2. เพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันใหม่เข้าไปในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
3. จัดรูปแบบโครงสร้างใหม่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับอุปกรณ์ท่ีมี 

 
3.4.3.3 ดัชนีความเชื่อถือได้ที่จุดรับกำลังไฟฟ้า (Load Point Reliability Indices) 

เนื่องด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนมากมีรูปแบบการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียลซึ่ง
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่ออนุกรมกัน เช่น สายป้อน อุปกรณ์ตัดตอน เป็นต้น ดังนั้น
ผู้ใช้ไฟที่จุดรับกำลังไฟฟ้าใดๆ จะมีไฟฟ้าใช้ได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ในระบบที่ต่ออนุกรมกันนั้น
ทำงานได้ตามปกติ สำหรับค่าดัชนี ความเชื่อถือได้ที่ถูกนำมาใช้ในระบบจำหน่ายจะประกอบ
ไปด้วยตัวแปร 3 ดัชนีหลัก ได้แก่ 

1) อัตราการล้มเหลวเฉลี่ย (Average Failure Rate: l ) หมายถึง ความถี่ในการ
ล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ที่จุดรับกำลังไฟฟ้า มี
หนว่ยเป็นจำนวนครั้งต่อปี 

2) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เกิดไฟฟ้าดับ (Average Outage Time:r ) หมายถึง 
ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับที่จุดรับกำลังไฟฟ้านั้นในแต่ละครั้งจน
ระบบกลับเข้าสู่สภาวะปกติ มีหน่วยเป็นชั่วโมงต่อครั้ง 

3) ระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดไฟฟ้าดับในหนึ่งปี (Average Annual Outage Time:
U ) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องรวมกันทั้งหมดหนึ่งปี มีหน่วย
เป็นชั่วโมงต่อปี 

ค่าดัชนีทั้ง 3 ตัวเป็นค่าดัชนีพื้นฐานที่สามารถบอกได้ถึงค่าเฉลี่ยที ่เกิดขึ้นของ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลเท่านั้นแต่ไม่สามารถบอกได้ถึงพฤติกรรมหรือ
การตอบสนองของระบบในขณะใดๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าดัชนีค่าเดียวกันอาจจะหมายถึง
ผู้ใช้ไฟเพียงรายเดียว หรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากผู้ใช้ไฟหลายรายก็ได้ ดังนั้นค่าดัชนีที่จะสามารถ
ระบุถึงประสิทธิภาพของระบบ และมีประโยชน์ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ในอนาคตได้
จะต้องคำนึงถึงจำนวนผู้ใช้ไฟและขนาดความต้องการกำลังไฟฟ้าที่ต่ออยู่ที่จุดรับกำลังไฟฟ้า
ด้วย 

3.4.3.4 ดัชนีค่าความเชื่อถือได้ของระบบ (System Reliability Indices) 
แม้ว่าดัชนีค่าความเชื่อถือได้ของจุดรับกำลังไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นจะเป็นดัชนีที่มี

ความสำคัญเป็นพื้นฐาน แต่ยังไม่สามารถแสดงภาพรวมของระบบได้ เช่น ค่าดัชนีความ
เชื่อถือได้ของจุดรับกำลังไฟฟ้า ไม่ว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย หรือ 100 ราย ต่ออยู่ หรือไม่ว่าจะ
มีขนาดของโหลด 10 kW หรือ 100 kW ต่ออยู่ ก็จะมีค่าดัชนีที่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อที่จะสะท้อน
ภาพความรุนแรงหรือความสำคัญของการเกิดไฟฟ้าดับของระบบ จึงได้มีการกำหนดค่าดัชนี
ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
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1) ค่าดัชนีอ้างอิงกับผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer Oriented Indices) 
ก) System Average Interruption Frequency Index หรือ SAIFI ซึ่งแสดง

ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
ข) System Average Interruption Duration Index หรือ SAIDI ซึ่งแสดง

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
ค) Customer Average Interruption Duration Index หรือ CAIDI 

ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ง) Average Service Availability Index หรือ ASAI ซึ ่งแสดงค่าเฉลี ่ยของ
การมีไฟฟ้าใช้ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ 

จ) Average Service Unavailability Index หรือ ASUI ซึ ่งแสดงค่าเฉลี่ย
ของการไม่มีไฟฟ้าใช้ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ 

 
รูปที่ 3.103 กำลังไฟฟ้าสูงสุด ( pL ), กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย ( aL ), พลังงานไฟฟ้ารวม ( dE ) และ 

ช่วงเวลาที่พิจารณา (t ) 
 

2) ค่าดัชนีที่มีความสัมพันธ์กับโหลดและพลังงานไฟฟ้า (Load and Energy 
Oriented Indices)  

รูปที่ 3.103 แสดงการใช้ไฟฟ้าของจุดรับกำลังไฟฟ้าจุดหนึ่ง โดยค่าความต้องการ
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Load: aL ) ค่าดัชนีที่สำคัญและนิยมใช้ในการวิเคราะห์ความ
เชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ 

ก) Energy Not Supplied Index หรือ ENS ซึ่งแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่
ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ 

ข) Average Energy Not Supplied Index หรือ AENS ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ย
พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

รูปที่ 3.104 แสดงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
โดยจะมี 2 หัวข้อหลักคือ 1. เมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถทำงานอย่างอิสระ
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แยกจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ 2. เมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต้องทริปตามโครงข่าย
ไฟฟ้า  

 
รูปที่ 3.104 ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว [19] 

 
3.4.3.5 แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่สามารถทำงานอย่างอิสระของ BSP (Bulk 

Supply Point) 
เมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องจากโครงข่าย

ไฟฟ้าที่หยุดชะงัก โอกาสเกิดการล้มเหลวของ BSP ระบบส่งหรือสายป้อนระหว่าง BSP และ
ความต้องการกำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ยังพิจารณากรณีท่ีกำลังการผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวเกิดความต้องการสูงสุด เช่น แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวมีขนาดมากกว่า 
7500 kW ผลของความน่าเชื่อถือแสดงดังตารางที่ 3.13 

 

ตารางที่ 3.13 ดัชนีความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (กำลังผลิตมากกว่า 7500 
kW และ ทริปเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟ) 

 
 
เมื่อ ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าเท่ากับไฟฟ้าดับ 115 ครั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 100 ราย 

สมรรถนะความพร้อมใช้งาน 155 นาทีต่อปี 
ระยะเวลาไฟฟ้าดับเฉลี่ย 2.25 ชั่วโมงต่อครั้ง 
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Expected energy not supplied หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิด
ไฟฟ้าดับเท่ากับ 19400 kWh หรือ 3.23 kWh ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
ความต้องการกำลังไฟฟ้าจาก BSP เท่ากับ 39.4 GWh 
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายพลังงานเท่ากับ 26.3 GWh  

 

ค่าดัชนีความต้องการกำลังไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าดังตารางที่ 3.13 สามารถ
คาดหวังเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าเกิดความล้มเหลว แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่ได้เชื่อมต่อ 
ความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เด่นชัดคือ พลังงานที่จ่ายจาก BSP ลดลงจาก 65.7 GWh เหลือ 
39.4 GWh ซึ่งพลังงานที่ลดลงเกิดจากพลังงานที่จ่ายมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
อีกทั้งยังช่วยให้ความสูญเสียในโครงข่ายไฟฟ้าลดลงด้วย เป็นตัวอย่างที่ไม่สมจริงด้วยเหตุผล
หลายอย่าง เช่น ประการแรกกำหนดให้แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถจ่ายไฟฟ้าได้
ตลอด ประการที ่สองแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถเพิ ่มความน่าเชื ่อถือของ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

- ถ้าไฟดับแบบเมท ลูปหรือโครงข่ายไฟฟ้าที่ขนาน ค่า Partial loss of continuity 
(PLOC) เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนโดยปราศจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

- ความต้องการกำลังไฟฟ้าขยายตัวแบบปีต่อปี ความจุของโครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาสที่
จะขยาย อีกทางเลือกคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจะช่วยให้การจ่ายไฟฟ้า
เป็นไปได้ต่อเนื่องแม้ในช่วงความต้องการสูดสุด 
 

3.4.3.6 แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถทำงานอย่างอิสระของ BSP 
ถ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถจ่ายไฟได้อย่างอิสระและจ่ายได้ต่อเนื่อง

ทั้งโครงข่ายไฟฟ้าหรือบางความต้องการกำลังไฟฟ้า เมื่อโอกาสเกิดความล้มเหลวระหว่าง 
BSP และความต้องการกำลังไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้หมายความว่าโครงข่ายไฟฟ้ามีความน่าถือเชื่อ
เพ่ิมข้ึนดัง 3 กรณีศึกษา 

1) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้และกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า
ความต้องการสูงสุด 

2) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้ แต่กำลังการผลิตเท่ากับ 3000 
kW ซึ่งน้อยกว่าความต้องการสูงสุด 

3) แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจ่ายไฟฟ้าได้ 25 % และ กำลังการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 3000 kWh 

ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตารางที ่3.14 – 3.16  
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ตารางที่ 3.14 ค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (กำลังการผลิตไฟฟ้า
มากกว่า 7500 kW และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างอิสระ) 

 

เมื่อ ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าเท่ากับไฟฟ้าดับ 115 ครั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 100 ราย 
 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน 106.2 นาทีต่อปี 
 ระยะเวลาไฟฟ้าดับเฉลี่ย 1.54 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 Expected energy not supplied หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิด

ไฟฟ้าดับเท่ากับ 13275 kWh หรือ 2.21 kWh ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 3.15 ค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (กำลังการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 3000 kW และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างอิสระ) 

 

เมื่อ ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าเท่ากับไฟฟ้าดับ 115 ครั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 100 ราย 
 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน 117.4 นาทีต่อปี 
 ระยะเวลาไฟฟ้าดับเฉลี่ย 1.70 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 Expected energy not supplied หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิด

ไฟฟ้าดับเท่ากับ 14675 kWh หรือ 2.45 kWh ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า  
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ตารางท่ี 3.16 ค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
เท่ากับ 3000 kW สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 25% และจ่ายไฟฟ้าได้อย่างอิสระ) 

 

เมื่อ ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าเท่ากับไฟฟ้าดับ 115 ครั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 100 ราย 
 สมรรถนะความพร้อมใช้งาน 145.8 นาทีต่อปี 
 ระยะเวลาไฟฟ้าดับเฉลี่ย 2.11 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 Expected energy not supplied หรือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิด

ไฟฟ้าดับเท่ากับ 18230 kWh หรือ 3.04 kWh ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
  

จากกรณีศึกษาทุกกรณีพบว่าอัตราความล้มเหลว ความมั่นคงไม่เปลี ่ยนแปลง 
เพราะว่าเมื่อเกิดความผิดพร่อง ระบบป้องกันเช่น เบรกเกอร์ทั้ง BSP และแหล่งผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัวสามารถ ทริปได้ การปรับปรุงอัตราความล้มเหลวและความม่ันคงโดยใช้เบรก
เกอร์ติดตั้ง 

อย่างไรก็ตามยังสังเกตได้ว่ามีการลดลงของไฟฟ้าดับ การไม่มีไฟฟ้าและมีไฟฟ้าใช้ 
สาเหตุที่แท้จริงเพ่ือประโยชน์ในจ่ายไฟให้ความต้องการกำลังไฟฟ้า โดยแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวสามารถจ่ายไฟได้เมื่อโครงข่ายไฟฟ้ามีไฟฟ้ากลับมา ประโยชน์ที่สำคัญคือเมื่อ
กำลังการผลิตไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 3,000 kW และลดลงเมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
สามารถจ่ายไฟได้ 25% ซึ่งหมายถึง ความพร้อมจ่ายของแหล่งจ่ายแบบกระจายตัว อัน
เนื่องจาก เช่น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เช่น ดีเซล หรือ แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติที่
อาจจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวันนั่นเอง เช่นลม แสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยอนุญาตให้
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอิสระจ่ายไฟฟ้าเป็นอิสระจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ [19] 

 
3.4.4 ผลกระทบของระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า 

 

เนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Variable Renewable Energy ; 
VRE) หรืออีกบริบทหนึ่งคือ แหล่งผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Generation ; DG) นั้น
มีอัตราการเติบโตเพ่ิมมาก ขึ้นในระบบจำหน่าย จึงส่งผลให้ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญในด้านคุณภาพ
ไฟฟ้า ของระบบจำหน่ายซึ ่งมีป ัจจัยที ่สำคัญ คือ 1.การแปรผันของแรงดันไฟฟ้าชั ่วขณะ 
(Transient Voltage Variations) 2.ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกของแรงดันโครงข่าย (Harmonic 
Distortion) ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะด้านของ VRE ซึ่งติดตั้งในระบบจำหนา่ย
นั้นสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือลบให้กับคุณภาพของแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายได้ 
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VRE ที่เพิ่มขึ้นในระบบอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะเนื่องจากเกิด
การเปลี่ยนแปลงของกระแสค่อนข้างสูง หากอนุญาติให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก VRE เชื่อมต่อและการตัดการ
เชื่อมต่อ VRE เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเมื่อคำนึงถึงด้านขนาดของกระแส Transient หาก
ออกแบบระบบที่เชื่อมต่อ VRE อย่างระมัดระวังนั้น ขนาดของกระแส Transient สามารถมีขนาด
ใหญ่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย
โดยตรงก็ตาม ซึ่งหากระบบจำหน่ายที่เชื่อมต่อเป็น Weak System ก็สามารถส่งผลกระทบเชิงลบใน
ด้านการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าชั ่วขณะได้ ซึ ่งผลกระทบในเชิงลบนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็น
ข้อจำกัดในการนำ VRE มาใช้งานในด้านการคงค่าแรงดันของระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสนั้นจะมีผลกระทบในเชิงลบน้อยกว่า หากทำการเชื่อมต่อ (Synchronized) 
เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ชุดซอฟต์สตาร์ทต่อต้านขนานเพื่อจำกัด 
การเหนี่ยวนำสนามแแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำให้น้อยกว่ากระแสพิกัด อย่างไรก็
ตามการตัดการเชื ่อมต่อของเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ขณะทำงานที่เอาต์พุตเต็มที ่ อาจทำให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  

 

ในทางกลับกันนั้นการเพิ ่มขึ้นของ VRE หรือ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ในระบบ
จำหน่ายนั้นส่งผลกระทบในด้านการเพิ่มขึ้นของ Fault Level หรืออีกนัยหนึ่งคือเมื่อมีการเชื่อมต่อ 
VRE หรือ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหากเกิดความผิดพร่องขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า VRE หรือ แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว จะเป็นแหล่งจ่ายกระแสผิดพร่อง
สมทบซึ่งเป็นผลให้กระแสผิดพร่องเพ่ิมข้ึน  

 

ในทำนองเดียวกันการออกแบบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือ VRE หรือ แหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้การแปลงผันพลังงานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หาก
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า อาจส่งผลให้เกิดการฉีดกระแสฮาร์มอนิกซึ่งอาจทำให้แรงดันไฟฟ้า
ของระบบโครงข่าย ผิดเพี้ยนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ และอีกประเด็นนึงที่ส่งผลกระทบอย่าง
มากกับความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกในระบบจำหน่าย นั้นคือหากพิจารณา ค่าคาปาซิแตนซ์ของสาย
ป้อน ณ ระบบจำหน่าย ตัวเก็บประจุซึ่งถูกนำมาใช้ในการชดเชยค่าตัวประกอบกำลังและแรงดันตกใน
ระบบจำหน่าย และค่ารีแอคแตนซ์ของหม้อแปลงหรือเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบจำหน่ายอาจ
ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ Resonance กับลำดับความถี่ของฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นโดย VRE หรือ แหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ที่เป็นชนิดแปลงผันพลังงานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ส่งผลทำให้
ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบจำหน่ายเพ่ิมสูงมากข้ึน และเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้อย่าง
มีนัยสำคัญ [12] 

 
3.4.4.1 ผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้า 

 

- ผลกระทบด้านฮาร์มอนิก 
ฮาร์มอนิก คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ของสัญญาณหรือปริมาณเป็น

คาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล (โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
มีค่าเท่ากับ 50 Hz) เช่นฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 มีค่าความถ่ีเป็น 150 Hz และ ฮาร์มอนิกอันดับ
ที่ 5 ค่าความถี่เป็น 250 Hz ดังรูปที่ 3.105 ในทางคณิตศาสตร์สามารถใช้อนุกรมฟูเรียร์
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อธิบายคุณลักษณะของฮาร์มอนิกได้  โดยสัญญาณหรือฟังก์ชันที ่เป็นคาบใดๆ สามารถ
กระจายให้อยู่ในรูปผลรวมของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ที่ความถ่ีต่างๆ เป็นฟังก์ชันคาบที่เขียนแทน
ด้วย ดังสมการที่ 2.7 ถึง 2.10 

 

  
รูปที่ 3.105 ฮาร์มอนิกท่ีอันดับต่างๆ 
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n  คือ เลขจำนวนเต็มบวก 

 
ในกรณีที่ 0n =  เป็นความถี่มูลฐานหรือกรณีที่ n  มีค่ามากกว่าศูนย์เรียกความถี่

นี้ว่าฮาร์มอนิกอันดับที่ n  ซึ่งเป็นได้ทั้งอันดับคู่และค่ี 

แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกเกิดมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น  
(Non-Linear Load) อาทิเช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (เครื่องคอมพิวเตอร์ บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ตัวเรียงกระแสกำลังชุดขับเคลื่อนปรับความเร็ว
ได้) อุปกรณ์ที่มีการทำงานประเภทอาร์ค (เตาหลอม เครื่องเชื่อมแบบอาร์ค) อุปกรณ์ที่มี
ความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นของแรงดันและกระแสเนื่องจากการอิ่มตัวของแกนเหล็กทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกลไฟฟ้า) 

มาตรฐานสากล IEC และ IEEE ใช้ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิก %THD  เป็นค่าบอก
ระดับ ความเพี้ยนฮาร์มอนิกโดยเทียบจากอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของผลบวกกำลัง

i (t)

tw
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สองของส่วนประกอบฮาร์มอนิกกับค่าของส่วนประกอบความถี่หลักมูลเทียบเป็นร้อยละซึ่ง
แยกออกเป็นค่าความเพ้ียนกระแสฮาร์มอนิกรวมและค่าความเพ้ียนแรงดันฮาร์มอนิกรวม 

ค่ าความ เพี้ยนกระแสฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Current Distortion, 

i
T HD ) แสดงดังสมการที่ (2.11) 
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ค่าความเพี้ ยนแรงดัน ฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Voltage Distortion, 

v
T HD ) แสดงดังสมการที่ (2.12) 
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         เมื่อ 

( )h rms
V  = ค่า RMS ของแรงดันฮาร์มอนิกอันดับที่h  

 
( )h rms

I  = ค่า RMS ของกระแสฮาร์มอนิกอันดับที่h  
 

1( )rms
V  = ค่า RMS ของแรงดันที่ความถี่หลักมูล 

 
1( )rms

I  = ค่า RMS ของกระแสที่ความถี่หลักมูล 
 

- เกณฑ์การประเมินฮาร์มอนิก 
เนื่องจากโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ได้มีการ

ใช้อุปกรณ์ที่ทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าในอดีต ซึ่งคุณลักษณะการทำงาน
ของอุปกรณ์จะไวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสและแรงดัน ส่งผลให้ขนาดและรูปร่างของ
กระแสและแรงดันผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นไซน์ อาจจะทำให้อุปกรณ์ในโครงข่ายไฟฟ้ามีการ
ทำงานผิดพลาดหรือเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ซึ ่งเป็นปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขและในอนาคตจะมีแนวโน้มการใช้อุปกรณ์ที่ทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้นมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิก เช่น โหลดอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  เร็กติไฟ
เออร์และอินเวอร์เตอร์ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงต้องมีการกำหนดระดับของฮาร์มอนิกที่เหมาะสม
ในระดับท่ียอมรับได้ 

การประเมินฮาร์มอนิกจะใช้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภท
ธุรกิจและอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย (PRC-PQG01-1998) ซึ่งเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ของระดับความเพี้ยนของกระแสและแรงดันที่เกิดจากฮาร์มอนิกของอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีขีดจำกัดต่างๆ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ที่จุดต่อร่วมตามตารางที่ 3.17 
และ ตารางที่ 3.19 [20] 
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ตารางท่ี 3.17 ขีดจำกัดกระแสฮาร์มอนิกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ที่จุดต่อร่วม 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม (kV) 
อันดับฮารม์อนิกและขดีจำกัดของกระแส (A rms) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.400 48 34 22 56 11 40 9 8 7 
11 และ12 13 8 6 10 4 8 3 3 3 
22 และ24 11 7 5 9 4 6 3 2 2 
69 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 
115 และสูงกว่า 5 4 3 4 2 3 1 1 1 

ระดับแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม (kV) 
อันดับฮารม์อนิกและขดีจำกัดของกระแส (A rms) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
0.400 19 6 16 5 5 5 6 4 6 
11 และ12 7 2 6 2 2 2 2 1 1 
22 และ24 6 2 5 2 1 1 2 1 1 
69 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1 
115 และสูงกว่า 3 1 3 1 1 1 1 1 1 

หมายเหตุ : ยอมให้นำค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 หรือ 0.5 A (ค่าที่มากกว่าค่าใดค่าหนึ่ง) 
มาใช้กับขีดจำกัดของกระแสแต่ละอันดับได้ไม่เกิน 2 อันดับ 

ตารางท่ี 3.18 ขีดจำกัดความเพ้ียนฮาร์มอนิกของแรงดันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆ ที่จุดต่อร่วม 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดต่อร่วม(kV) 

ค่าความเพี้ยนฮารม์อนิกรวมของ
แรงดัน (%) 

ค่าความเพี้ยนฮารม์อนิกของแรงดันแต่ละอันดับ 
(%) 

อันดับคี่ อันดับคู่ 
0.400 5 4 2 

11, 12, 22 และ 24 4 3 1.75 
33 3 2 1 
69 2.45 1.63 0.82 

115 และสูงกว่า 1.5 1 0.5 

นอกจากนี้ยังได้กำหนดวิธีการประเมินระดับฮาร์มอนิกจากผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อการ
อนุญาตให้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเป็น 3 ขั้นตอนโดยวัตถุประสงค์ในการแบ่งการประเมิน
ออกเป็นขั้นตอนนั้น ก็เพื่อความสมดุลระหว่างระดับของรายละเอียดที่ต้องใช้ในการประเมิน
แต่ละขั้นตอนกับระดับความเสี่ยงที่จะเกิดแรงดันฮาร์มอนิกเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้อัน
เนื่องจากการเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าการประเมินจะพิจารณาจากทีละขั้นตอนหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่
ผ่านการประเมินในขั้นตอนใดหรือไม่เข้าข่าย  ที่จะประเมินในขั้นตอนนั้นได้ ก็ให้ไปประเมินใน
ขั้นตอนถัดไปดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้จะต้องผ่านการประเมินใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินในขั้นต้นที่จะพิจารณาเฉพาะขนาดของโหลดไม่เป็น
เชิงเส้นของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยไม่สนใจตัวแปรอื่นๆ เช่นเครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้าและตัวคุมค่า
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ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสที่ใช้กับโครงข่ายไฟฟ้าแรงต่ำหรือแรงกลางจะต้องมีขนาดของ
โหลดรวมไม่เกินขีดจำกัดท่ีกำหนดไว้ในตารางที ่3.18 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินในขั้นตอนนี้จะพิจารณาจากระดับแรงดันฮาร์มอนิกที่จุด
ต่อร่วมก่อนการต่อเชื่อมของผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณกระแสฮาร์มอนิกจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่
โครงข่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถต่อเชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังนี้ แรงดันฮาร์มอนิกที่มีอยู่เดิมในโครงข่ายไฟฟ้า (Background harmonic voltage) ณ 
จุดต่อร่วมก่อนการต่อเชื่อมของผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีค่าไม่เกิน 75% ของค่าขีดจำกัดแรงดันฮาร์
มอนิก ระบบของผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่สร้างกระแสฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วมเกินกว่าขีดจำกัด
กระแสฮาร์มอนิก 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการประเมินที่จะต้องพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อระดับแรงดันฮาร์มอนิกในโครงข่ายไฟฟ้าโดยละเอียดผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับอนุญาตให้ต่อเชื่อม
กับโครงข่ายไฟฟ้าได้หากแรงดันฮาร์มอนิกจากการคำนวณหรือจำลองระบบ ณ จุดต่อร่วม
ภายหลังการต่อเชื่อมของผู้ใช้ไฟฟ้า (เมื่อคิดรวมแรงดันฮาร์มอนิกจากผู้ใช้ไฟฟ้าและแรงดัน
ฮาร์มอนิกทีม่ีอยู่เดิมในระบบ) มีค่าไม่เกินขีดจำกัดแรงดันฮาร์มอนิก 

 

ตารางท่ี 3.19 ขีดจำกัดขนาดโหลดรวมของเครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้าและตัวคุมค่าไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิด 3 เฟส 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อ
ร่วม 

คอนเวอร์เตอร์ชนดิ 3 เฟส A.C. Regulator ชนิด 3 เฟส 
6 พัลส์ (kVA) 12 พัลส์ (kVA) 6 พัลส์ ไทรสิเตอร์ (kVA) 

400 V 6 25 7 
12, 22, 24 และ 33 kV 130 250 150 
 

- ผลกระทบด้านฮาร์มอนิกซึ่งเกิดจาก VRE ซึ่งเป็น Inverter Based 
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวอาจเป็นสาเหตุที ่ทำให้เกิดฮาร์มอนิกขึ ้นใน

โครงข่ายไฟฟ้าได้ ซึ่งชนิดและความรุนแรงของฮาร์มอนิกจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของเพาเวอร์
คอนเวอร์เตอร์ ซึ ่งเป็นองค์ประกอบและลักษณะการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในกรณีของอินเวอร์เตอร์แบบเก่าชนิด SCR ซึ่งใช้วิธีไลน์
คอมมิวเตท (Line Commutated) ในการสร้างรูปคลื่นไซน์ จะมีกระแสฮาร์มอนิกปะปนสูง 
แต่ในยุคปัจจุบันเกือบทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์แบบใหม่ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของ 
IGBTs ซึ่งใช้วิธีพัลส์วิดธ์มอดูเลชัน (Pulse Width Modulation) ในการสร้างรูปคลื่นไซน์ที่มี
กระแสฮาร์มอนิกปะปนน้อยมาก และสอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 1547 
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(แหล่งที่มา : www.aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5094038) 

รูปที่ 3.106 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านฮาร์มอนิกส์ 
 

ตารางที่ 3.20 ระดับกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่อนุญาตให้เกิดขึ้น
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 1547 

Harmonic Order Allowed Level Relative to Fundamental 
<11th (ฮาร์มอนิกลำดับคี่)* 

<11th to <17th 4% 
<17th to <23rd 2% 
<23rd to <35th 1.50% 
<35th or greater 0.60% 

ความผิดเพี้ยนของฮารม์อนิกรวม (Total Harmonic 
Distortion) 

5% 

* ฮาร์มอนกิลำดับคู่จำกัดไว้ที่ 25% ของค่าฮาร์มอนิกลำดับคี่ 

 
รูปที่ 3.107 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากแหล่งผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจายตัวซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
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รูปที่ 3.108 รูปคลื่นของกระแสที่ผิดเพ้ียนเนื่องจากผลกระทบทางด้านฮาร์มอนิกเนื่องแหล่งกำเนิด

ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว  
 

- ผลกระทบที่เกิดจาก VRE ซึ่งเป็น Synchronous Machine Based  
  แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีส่วนประกอบที่หมุนได้ เช่นระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานลมซึ่งเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสามารถเป็นแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกได้อีก
ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการออกแบบขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความไม่เป็นเชิงเส้นของแกน
เหล็ก การต่อลงดินและปัจจัยอื่นๆ การต่อลงดินของเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลง
ยกระดับแรงดันจะมีบทบาทสำคัญในการจำกัดกระแสฮาร์มอนิกอันดับที่สามที่จะเกิดขึ้นใน
โครงข่ายไฟฟ้า 

 
 

(ที่มา: www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532015000400021) 

รูปที่ 3.109 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 

- ผลกระทบด้านฮาร์มอนิกที่เกิดจากปรากฎการณ์ Resonance  

0.050.040.030.020.01-0.00 [s]
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ปรากฏการณ์ฮาร์มอนิก Resonance ในระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวอยู่ในระบบนั้น ซึ ่งปัจจัยของ
ปรากฎการณ์ Resonance นั้นจะเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ซึ่งเป็นชนิดคาปาซิทีฟ (Capacitive) 
ซึ่งอยู่ในระบบโครงข่าย มีค่าใกล้เคียงกับอุปกรณ์ซึ่งเป็นชนิดอินดัคทีฟ (Inductive) ที่ความถี่
ค่าใดค่าหนึ่ง ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ Resonance นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งรูปแบบขนาน
และอนุกรม เนื่องจากการใช้งานของอุปกรณ์ที ่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง
รูปแบบขนานและอนุกรมในระบบจำหน่าย 

จากการเพิ ่มขึ ้นของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้าแบบกระจายตัว ในระบบโครงข่ายนั ้น ปรากฏการณ์ Resonance นั้น
กลายเป็นปัญหาที่สำคัญซึ ่งส่งผลกระทบต้อระบบโครงข่ายอย่างมากซึ ่ง ปรากฏการณ์ 
Resonance สามารถเกิดขึ ้นได้ที่ทุกจุดเชื ่อมต่อของของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว อันเนื่องมาจากความไม่สัมพันธ์กันของ
อิมพีแดนซ์ (Impedance Mismatch) ระหว่างโครงข่ายและอินเวอร์เตอร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่าย ซึ่งความไม่สัมพันธ์ระหว่างโครงข่าย
และอินเวอร ์เตอร ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  นำไปสู ่การเก ิดปรากฎการณ์ 
Resonance ส่งผลให้กระแสหรือแรงดันไฟฟ้าในระบบที่บางความถี่ผิดเพี้ยนสูงขึ้น ผลของ  
ฮาร์มอนิก resonance ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น การทำงาน
ของอุปกรณ์ป้องกันที่ผิดพลาดหรือส่งผลต่ออุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวสูง ซึ่งเกิดมาจาก
แรงดันหรือกระแสที่ผิดเพี้ยนเนื่องจากผลของฮาร์มอนิก 

ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว นั้นสามารถส่งผลกระทบ
ทางด้านฮาร์มอนิกต่อระบบโครงข่ายได้อย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นรูปแบบอุปกรณ์แปลงผันพลังงานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังอีกนัย
หนึ่งคือ อินเวอร์เตอร์ แต่ละตัวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ IEC 61000-3-2 ก็ตาม
การเกิดปรากฎการณ์ Resonance ทั้งแบบขนานและอนุกรมระหว่างระบบจำหน่ายและ
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าทั้ง
ด้านความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านคุณภาพไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายอย่างมาก [21] 
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รูปที่ 3.110 ผลกระทบของปรากฏการณ์ Resonance ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ฮาร์มอนิกบางอันดับสูง

กว่ามาตรฐาน  
 

- แรงดันกระเพื่อม 
แรงดันกระเพื่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าอย่างกะทันหันของแรงดันในโครงข่าย

ไฟฟ้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยอุปกรณ์ที่มีการใช้กระแสแบบไม่คงที่ การเปลี่ยนแท็บหม้อแปลง
และการปรับส่วนอื่นๆ ของโครงข่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งใน
สภาพการทำงานปกติการเปลี่ยนแปลงค่ากะทันหันของแรงดัน ต้องไม่เกิน 3% ของแรงดันที่
ระบุของระบบ 

ระดับของไฟกะพริบ โดยคำนึงถึงผลกระทบระยะสั้น กำหนดเป็น 
st

P  โดยคำนวณ
ทุกๆ 10 นาที  

ระดับของไฟกะพริบ โดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว กำหนดเป็น 
lt

P  โดย
คำนวณทุกๆ 2 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากการนำค่า 

lt
P  12 ค่าที่ต่อเนื่องมาคำนวณดังสมการที่ 

(2.13) 
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เกณฑ์การประเมินแรงดันกระเพ่ือม 

การประเมินจะใช้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย (PRC-PQG02-1998) ซึ ่งเป็นข้อกำหนดขีดจำกัด
แรงดันกระเพ่ือม มิให้เกิดการรบกวนในโครงข่ายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญ
คือ ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพ่ือม ได้กำหนดขีดจำกัดสำหรับค่า 

st
P และค่าความรุนแรง

ของไฟกะพร ิบระยะยาว  (Long-term severity values, 
lt

P ) ของแรงดันกระเพ ื ่อมใน
โครงข่ายไฟฟ้าไว้ดังแสดงในตามตารางที ่3.21 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-125 
 

 

 

ตารางที่ 3.21 ขีดจำกัดสำหรับค่า 
st

P และค่า 
lt

P  เมื่อรวมแหล่งกำเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มี
ผลต่อโครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดใดๆ 

ระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดต่อร่วม st
P  

lt
P  

115 kV หรือต่ำกว่า 1.0 0.8 
มากกว่า 115 kV 0.8 0.6 

 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือหากไม่ผ่านการประเมินในขั้นตอนใดหรือไม่

เข้าข่าย ที่จะประเมินในขั้นตอนนั้นได้ก็ให้ไปประเมินในขั้นตอนถัดไปผู้ใช้ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้จะต้องผ่านการประเมินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ถ้าโหลดมีขนาดน้อยกว่า 0.002 เท่าของพิกัดเควีเอลัดวงจรที่จุดต่อ
ร่วมจะไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 ถ้าโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ก่อให้เกิดแรงดันกระเพ่ือม (คิดเป็น 
kVA) อยู่ระหว่าง 0.002 - 0.03 เท่าของพิกัดเควีเอลัดวงจรที่จุดต่อร่วมจะยินยอมให้ต่อเข้า
กับระบบของการไฟฟ้าได้หากอุปกรณ์นั้นมีค่า 

st
P  ไม่เกิน 0.5 

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าโหลดมีค่าเกินกว่า 0.03 เท่าของพิกัดเควีเอลัดวงจรที่จุดต่อร่วม 

• ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันมีค่าไม่แน่นอนให้ใช้ว ิธี
ตรวจวัดค่า st

P  

• ถ้ามีการประเมินรวมกันของอุปกรณ์ในการวัดค่า
st

P จะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดในการรวมระดับแรงดันกระเพื่อมที่เกิดมาจากหลายๆ แหล่งมีค่า
ไม่เกินขีดจำกัด

st
P และ

lt
P ในตารางที่ 3.19 แล้วจะยินยอมให้เชื่อมต่อโหลด

นั้นเข้ากับระบบของการไฟฟ้าได้ 

ผู้ขอต่อขนานโครงข่ายไฟฟ้าต้องไม่ทำให้เกิดแรงดันกระเพ่ือมเกินข้อกำหนดเกณฑ์
แรงดันกระเพ่ือมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของ 3 การไฟฟ้า เมื่อตรวจวัด
ที่จุดต่อร่วม ทั้งนี้ข้อกำหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าอาจมีการปรับปรุงเป็น
คราวๆ ไป [22] 

- ผลกระทบด้านแรงดันกระพริบ 
การเกิดแรงดันกระพริบในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนมากมักจะมีสาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสความต้องการกำลังไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม การมีแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวอยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแรงดัน
กระพริบได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงการเริ ่มเดินแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่
จะต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าในปริมาณสูงทันที หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของกำลังไฟฟ้า
ที่จ่ายออกจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน
อย่างมีนัยสำคัญ ถ้าการเริ่มเดินเครื่องหรือการเปลี่ยนแปลงระดับกำลังไฟฟ้าขาออกของ
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แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวทำให้เกิดการแกว่งของความถี่มากพอ  อาจทำให้เกิดการ
กระพริบของความต้องการกำลังไฟฟ้าแสงสว่างจนเป็นที่สังเกตได้จากลูกค้าผู้ใช้ไฟ วิธีหนึ่งคือ
การวิเคราะห์หาขนาดและจำนวนการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อหน่วยเวลา และพิจารณาว่าอยู่
เหนือระดับการมองเห็นหรือระดับการรบกวนตามมาตรฐาน IEEE 1547 หรือไม่ หากมีการ
รบกวนลูกค้าผู้ใช้ไฟ อาจต้องมีมาตรการแก้ปัญหาแรงดันกระพริบ วิธีหนึ่งคือการลดระดับ
แรงดันขณะเริ่มเดินเครื่อง สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งต้องทำไปพร้อมกับ
การปรับความเร็วรอบของเครื่องจักร ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสอาจต้องอาศัย
การซิงโครไนซ์ที ่แน่นหนาขึ ้น การนำอินเวอร์เตอร์มาช่วยจำกัดกระแสพุ่งเข้า  (Inrush 
Current) และการเปลี่ยนแปลงระดับกำลังไฟฟ้าขาออกก็อาจช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง  
วิธีที ่ง่ายกว่านั้นคือการตั้งเงื ่อนไขในเรื่องของเวลาและความถี่ในการเดินเครื่องและการ
เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าขาออกของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว [13] 
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รูปที่ 3.111 คำจำกัดความของแรงดันกระพริบตามมาตรฐาน IEEE 1547 [13] 
 

- ผลกระทบด้านการถ่ายโอนไฟกะพริบ (Flicker Transfer)  
แรงดันกระเพื่อมสามารถโอนข้ามจากระบบแรงสูงมาสู่ระบบจำหน่ายแรงดันปาน

กลางได้โดย มีค่าสัมประสิทธิ ์การถ่ายโอนไฟกะพริบ (Flicker Transfer Coefficient) ที่
ประมาณ 0.8 เหตุที่แรงดันกระเพื่อมที่ระดับแรงดันสูงแล้วโอนมายังด้านแรงต่ำโดยจะลด
ระดับความรุนแรงลงประมาณ 20%  

การเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ก็มีผลต่อ
แรงดันกระเพื่อมโดยตรง โดยเฉพาะกังหันลมที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วลม 
ซึ่งโดยทั่วไปความเร็วลมมีค่าไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงของ
กำลังไฟฟ้าจริงจะมีผลต่อแรงดันกระเพื่อมน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าเสมือนดัง
ตารางที ่3.22 [23] 
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ตารางท่ี 3.22 ค่าการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าต่อแรงดันกระเพ่ือม 
ประเภทของความต้องการกำลังไฟฟ้า P/ VD D  (per unit) Q/ VD D  (per unit) 
อุตสาหกรรม 0.18 6.0 
ธุรกิจ 1.3 3.1 
บ้านอยู่อาศัย 1.5 3.2 

 

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนไฟกะพริบจะลดระดับความรุนแรงลงของแรงดัน
กระเพื่อมที่ถ่ายโอนมาจากโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงมาสู่ระบบที่มีแรงดันต่ำ  จะมีค่ามากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1) ชนิดของความต้องการกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย  
2) การจัดองค์ประกอบชนิดของความต้องการกำลังไฟฟ้า (อุตสาหกรรม, ธุรกิจ 

และบ้านอยู่อาศัย) 
3) ค่าคงตัวเวลา (Time constant) ของการตอบสนองของความต้องการ

กำลังไฟฟ้า 
4) อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงและระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

หากหม้อแปลงไม่มีการต่อความต้องการกำลังไฟฟ้า ค่าลดทอน (Attenuation) จะ
มีค่าเป็นศูนย์หรือแรงดันกระเพื่อมไม่มีการลดลง แต่ถ้ามีความต้องการกำลังไฟฟ้าเต็มพิกัด
ของหม้อแปลง ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนไฟกะพริบจะมีค่าประมาณ 0.8 ดังรูปที่ 3.112 
โดยสมการการหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนไฟกะพริบแสดงดังสมการที่ 3.14 

,assumed

Transformer Loading(%)
1 (1 )

100

stMV

PstHM PstHM

stHV

P
T T

P

é ù
ê ú= = - -
ê ú
ë û 

(2.14) 

  
เมื่อ 
 

stMV
P  
 

= 
 

ค่าความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั ้นที่ด้านทุติยภูมิของ
หม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า 

 stHV
P  
 

= 
 

ค่าความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้นที่ด้านปฐมภูมิของ
หม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า 

 
หม้อแปลงรับภาระความ
ต้องการกำลังไฟฟ้า (%) 

= 
หม้อแปลงรับภาระความต้องการกำลังไฟฟ้าจาก 0% ถึง 
100% 

 ,assumedPstHM
T  = ตัวประกอบการถ่านโอน เช่น 0.8 สำหรับ HV ถึง MV 
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รูปที่ 3.112 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนไฟกะพริบจากปฐมภูมิไปทุติยภูมิ 

ของหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้า [13] 
 

-  ผลกระทบด้านแรงดันเปลี่ยนแปลง 
การเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถทำให้แรงดันที่จุด PCC และ

โครงข่ายไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้น โดยแรงดันไฟฟ้าจะอยู ่ในขอบเขตที ่กำหนด แรงดันไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลง VV มีค่าระหว่าง 

max
V  และ 

min
V  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ที่อยู่อาศัย สมการแรงดันไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงที่จุด PCC  อธิบายดังนี้  

cos( )PV

SC

SC

S
V

S
y j= -V  (2.15) 

 

เมื่อ PV
S  คือ กำลังไฟฟ้าที่พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ 

 SC
S  คือ Short circuit ที่จุด PCC 

 SC
y  คือ มุมอิมพีแดนซ์ของโครงข่ายไฟฟ้า 

 j  คือ มุมเฟสกระแสไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ 
  

สมการที่ 2.15 เป็นข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีพลังงาน
แสงอาทิตย์เชื่อมต่อ โครงข่ายไฟฟ้าที่กระแส Short circuit สูงและมุม y  น้อยทำให้แรงดัน
ที่จุด PCC เปลี่ยนแปลงน้อย สำหรับแรงดันไฟฟ้าระดับกลาง ( 50y @ ° ) และแรงต่ำ (

30y @ ° ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จุด PCC ไกลจากสถานีไฟฟ้า
อาจทำให้เกิดแรงดันเปลี่ยนแปลงได้  [24] 
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3.4.4.2 รายงานผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

-   ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

กรณีศึกษา : การติดตั้งแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Colorado State University 
  
ตารางท่ี 3.23 รายละเอียดภาพรวมของระบบกรณีศึกษา 
เจ้าของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า  Colorado State University 

ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  
• Xcel Energy 
• Public Service Company of Colorado 

ขนาดกำลังผลิต  5.2 MWAC 
รูปแบบของระบบจำหน่าย  Radial 

รายละเอียดการเชื่อมต่อโครงข่าย 
• Inverters required to energize incrementally 
• สามารถตั้งค่าอินเวอร์เตอร์เพื่อรบักำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 100 
kVar หรือ 150 kVar เพื่อหลีกเลีย่งแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบ 

 

 
 

รูปที่ 3.113 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
ณ Colorado State University Foothills Campus [25] 

โดยรวมแล้ว Xcel Energy ได้รับการจัดอันดับให้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งสูงสุดเป็นอันดับห้าตามความสามารถในการจัดอันดับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ข้อมูลของ Solar Electric Power Association และเป็นอันดับแรกในด้านพลังงานลมตาม 
American Wind Energy Association บริษัท ปฏิบัติการ Xcel Energy ที่ได้รับการควบคุม
ดำเนินการในแปดรัฐ (โคโลราโดมิชิแกนมินนิโซตานิวเม็กซิโกนอร์ทดาโคตาเซาท์ดาโคตาเท็ก
ซัสและวิสคอนซิน) มีลูกค้าไฟฟ้าประมาณ 3.4 ล้านรายและลูกค้าก๊าซธรรมชาติ 1.9 ล้าน
ราย บริษัท ที่ดำเนินงานในโคโลราโดคือ Public Service Company of Colorado (PSCo) 
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บร ิษ ัท Xcel Energy ซ ึ ่ งเป ็นเจ ้าของและผ ู ้ควบค ุมระบบจำหน่าย  ซ ึ ่ ง ได้
ทำการศึกษาการเชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นในระบบ
ถึงร้อยละ 47 ซึ่งเกิดจากการติดตั้งแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จนาดกำลังผลิต 
5.2 เมกะวัตต์ ที่ติดตั้งอยู่ที่ Colorado State University (CSU) Foothills Campus, on 
the western edge of Fort Collins, Colorado.  

ซึ่งประเด็นที่บริษัท Xcel Energy ต้องพิจารณาจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นคือ การรักษาระดับแรงดันภายใต้มาตรฐาน ANSI C84.1 (range A) 
ซึ่งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นำไปติดตั้งนั้นสามารถแบ่งเป็นได้เป็นสอง
ขั้นตอน ดังนี้ Phase 1 การติดตั้ง PV ขนาด 2 เมกะวัตต์หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งไม่พบ
ผลกระทบทั้งด้านแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้หรือความผิดปกติของคุณภาพไฟฟ้า Phase 2 การ
ติดตั้ง PV ขนาด 3.2 เมกะวัตต์ และพารามิเตอร์แรงดันไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้ายังคงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

 
- โครงสร้างระบบจำหน่ายของกรณีศึกษา 
ปัจจุบัน CSU Foothills Campus อยู่ภายใต้การให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

โดยบริษัท Xcel Energy ผ่านสายป้อนซึ่งมีความยาวของสายป้อน 6.5 ไมล์และอยู่ในระดับ
แรงดันกลาง 13.2 kV ซึ่งระดับแรงดันจากสถานีย่อยต้นทาง 115 kV ผ่านหม้อแปลงระดับ
แรงดันเพื่อจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าระดับ 13.2 kV เพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟ ซึ่งหม้อแปลงจำหนา่ย 
ณ สถานีย่อยมีพิกัดกำลังไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยต่อวันของสายป้อนคือ 7.5 
MVA ในปี 2010 โดยมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 9.1 MVA และความต้องการ
ไฟฟ้าตอนกลางวันขั้นต่ำอยู่ที ่3.1 MVA 
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รูปที่ 3.114 แผนภาพเส้นเดียวของสถานีย่อยและระบบจำหน่าย Xcel Energy 

 
รูปที่ 3.115 แสดงรายละเอียดข้อมูลความต้องการไฟฟ้าของสายป้อนซึ่งมีระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เชื่อมต่อในช่วงหนึ่งสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์ 2554 

 
รูปที่ 3.115 ข้อมูลความต้องการไฟฟ้าของสายป้อน LaPorte 

 
- การเชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบ 
การศึกษาผลกระทบของระบบ วิศวกรของ Xcel Energy ได้ทำการศึกษาทั้ง

การศึกษาความเป็นไปได้และการศึกษาผลกระทบของระบบสำหรับการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์การจำลองของสายป้อน โหลดและระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนการติดตั้งเฟส 1 และเฟส 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบจำหน่าย  
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 ป ัญหาที ่อาจเก ิดข ึ ้นอย ่างหนึ ่งท ี ่ระบุโดยการศึกษาผลกระทบเหล่านี ้คือ
แรงดันไฟฟ้าเกินอาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำและมีกำลังการผลิตของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่สูง หากปัญหาแรงดันไฟฟ้าเกินกลายเป็นปัญหา Xcel Energy 
ได้วางแผนแนวทางการบรรเทาผลกระทบสี่ขั้นตอนซึ่งดำเนินไปตามทางเลือกในการบรรเทา
จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข 

1. ปรับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพ่ือปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงท่ี 
2. อินเวอร์เตอร์ (ท้ังหมด 10 ตัว) จะถูกกำหนดค่าให้รับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 100 kVAR 
ต่อตัว 
3. การกำหนดค่าอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไปให้รับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 150 kVAR ได ้
4. Xcel Energy จะแจ้งให้ผู ้ควบคุมระบบตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั ้งตัวควบคุมเพาเวอร์แฟคเตอร์
เพ่ิมเติมหรือตัวชดเชย VAR แบบไดนามิก 

 

- ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าของระบบ 
บร ิษ ัท Xcel Energy ให ้ความสำค ัญเป ็นหล ักเก ี ่ยวก ับความผ ันผวนของ

แรงดันไฟฟ้าของระบบในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ใดๆ 
ทั้งด้านแรงดันกระพริบ แรงดันต่ำและแรงดันเกิน และการทำงานของแทปหม้อแปลง เป็นต้น 

- การจ่ายพลังงานกลับคืนหลังจากถูกตัดออกจากระบบของอินเวอร์เตอร์ 
การจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่พื ้นที่ CSU โดยอินเวอร์เตอร์จ่ายพลังงานกลับคืนใน

ระยะเวลาที่เหลื่อมกันเพื่อให้อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อพียงตัวเดียวเท่านั้น อินเวอร์เตอร์ได้รับ
การตั้งโปรแกรมให้เชื ่อมต่อกับกริดเป็นช่วงๆ (โดยทั่วไปหลังจากไฟดับทำให้ระบบหยุด
ทำงาน) การจ่ายพลังงานไฟฟ้าคืนในลักษณะนี้นั้นจะช่วยลดผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 5.2 เมกะวัตต์ที่จ่ายพลังงานกลับคืนรวดเร็วเกินไปและ
ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันเปลี่ยนแปลงได้ 

ตารางที่ 3.24 แสดงรูปแบบการเริ่มต้นใช้งานของอินเวอร์เตอร์สำหรับเวลาในการเชื่อมต่อใหม่
หลังจากการเดินทางของระบบ PV ใด 
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- ผลกระทบด้านความผันผวนของการจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ 

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าจากแสดงาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 
5.2 เมกะวัตต์จ่ายกำลังไฟฟ้าให้วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีหลายครั้ง
ที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จ่ายกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่
วิทยาเขตและระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จะจ่ายกำลังไฟฟ้ากลับไปยังระบบจำหน่าย
ของ Xcel Energy ซึ่งจะจ่ายกำลังไฟฟ้าใหโ้หลดที่อยู่ใกล้เคียง  

รูปที่ 3.116 แสดงระดับพลังงานที่วัดได้จากมิเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส่งจ่าย
กำลังไฟฟ้ากลับไปยังระบบจำหน่ายอาจก่อให้เกิดแรงดันเกินในระบบ ในทางกลับกันระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความผันผวนในการจ่ายกำลังไฟฟ้า มีซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในการสร้างแรงดันกะพริบ ความผันผวนนั้นอาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น มีเมฆ
เคลื่อนผ่าน, สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.116 กำลังไฟฟ้าจริงวัดได้ที่ CSU West Campus  

สังเกตเวลาที่พลังงานลดลงต่ำกว่าศูนย์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังไฟฟ้าส่งออกไปยังระบบ [25] 
 

การวัดแรงดันฮาร์มอนิก, แรงดันกระพริบและคุณภาพไฟฟ้า อยู่ในช่วงที่ยอมรบัได้
และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ จากลูกค้าหลังจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สิ่งนี้
ได้รับการตรวจสอบหลายต่อหลายครั้ง ดังรูปที่ 3.117 โดยให้ช่างเทคนิคของ Xcel Energy 
ตั้งค่าอุปกรณ์บันทึกคุณภาพไฟฟ้าที่เพ่ือบันทึกแรงดันไฟฟ้า, กระแสและฮาร์มอนิก ฯลฯ. 
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รูปที่ 3.117 การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกที่โหลดจากการวัดของมิเตอร์หลัก [25] 

 
แม้ว่าสายป้อนจะมีการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในระดับสูง

มาก และเกินเกณฑ์ 15% ซึ่งถือว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นในระบบค่อนข้างสูง กลับพบว่าระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าจะทำงานภายในพารามิเตอร์ปกติและไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่สำคัญหรือ
อุปกรณ์ของลูกค้าล้มเหลวเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า 

การติดตั้ง PV บนวงจรนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานในแต่ละวัน
ของระบบนี้ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงปัญหาฮาร์มอนิก, แรงดันกระพริบ อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้และส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ข้อกังวลเกี่ยวกับแรงดันเกินในระบบ
ได้รับการบรรเทาลงบ้างจากข้ันตอนและการดำเนินการที่วางแผนไว้ [25] 

 
3.4.4.3 ผลกระทบด้านระบบป้องกัน 

 

- อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
ความผิดพร่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นความผิดพร่อง

แบบชั่วคราว (Temporary) กล่าวคือ เกิดข้ึนและหายไป ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 เป็น
ความผิดพร่องแบบถาวร (Permanent) เมื่อเกิดการลัดวงจร หรือ เกิดความผิดปกติขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินจะเป็นตัวตรวจจับและตัดวงจรในส่วนที่เกิด
ความผิดปกติออกจากระบบไฟฟ้า แสดงอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายประกอบด้วย 3 
ชนิดหลักๆ ได้แก่ ฟิวส์ตัดตอน  แรงสูง (Drop out Fuse) รีโคลสเซอร์ (Recloser) และรีเลย์
กระแสเกิน (Over Current Relay) 

1) ฟิวส์ตัดตอนแรงสูง (Drop out Fuse) 
ฟิวส์ตัดตอนแรงสูงเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด ซึ่งมีราคาถูกที่สุดจาก

อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูงทั ้งหมด การติดตั้งง่ายโดยจะติดตั้งที่สายป้อนแยกย่อยตาม
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มาตรฐาน NEMA (National Electrical Manufactures Association) มีฟิวส์ลิงค์ (Fuse 
Link) ทำหน้าที่เป็นตัวหลอมละลายในการตัดวงจรออก ลักษณะการทำงานของฟิวส์ลิงค์เป็น
แบบ Extremely Inverse Characteristic กล่าวคือ หากกระแสเกินพิกัดยิ ่งมาก เวลา
ทำงานของฟิวส์ลิงค์ยิ่งเร็ว ฟิวส์ตัดตอนแรงสูงแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดทำงานเร็ว (Fast) 
ใช้เครื่องหมาย K (Kwick) และ ชนิดทำงานช้า (Slow) ใช้เครื่องหมาย T (Tardy) ฟิวส์ตัดตอน
แรงสูงชนิด K และ T มีพิกัดตั้งแต่ 6 A ถึง 200 A  

                                       
 

รูปที่ 3.118 ฟิวส์ตัดตอนแรงสูงชนิด K และ T F          รปูที่ 3.119 รีโคลสเซอร์ 
 

2) รีโคลสเซอร์ (Recloser) 
รีโคลสเซอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายและมีลักษณะการทำงานเหมือนกับ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต่างกันตรงที่รีโคลสเซอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุม
จากชุดควบคุมภายนอก เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมภายในตัวเอง รีโคลสเซอร์จึงสามารถ
ปิดกลับวงจรโดยอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งค่าไว้ และเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานในระบบ
ป้องกันที่ประเภทของความผิดพร่องส่วนใหญ่เป็นประเภทชั่วคราว เพ่ือเป็นการลดระยะเวลา
การเกิดไฟฟ้าดับกับผู้ใช้ไฟฟ้า รีโคลสเซอร์จะมีเส้นกราฟแสดงลักษณะการทำงาน 2 ชนิด คือ 
เส้นกราฟแสดงลักษณะการทำงานชนิดทำงานเร็ว (Fast Curve) และ เส้นกราฟแสดง
ลักษณะการทำงานชนิดทำงานช้า (Slow Curve) ซึ่งเมื่อรีโคลสเซอร์ทำการตัดเปิดวงจรไป
ระยะหนึ่งแล้ว รีโคลสเซอร์จะปิดกลับวงจรโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปรีโคลสเซอร์จะกำหนดการ
สั่งปลดวงจรได้มากท่ีสุดไม่เกิน 4 ครั้ง และสามารถตัดกระแสลัดวงจรได้ตั้งแต่ 6 kA - 12 kA 
ถ้ารีโคลสเซอร์ทำงานครบกำหนดจำนวนครั้งที่ได้ตั้งไว้แล้ว แต่การลัดวงจรยังคงอยู่ รีโคลส
เซอร์จะทำการเปิดวงจรค้างไว้ (Lock out) นั่นคือ เปิดวงจรจนกว่ารีโคลสเซอร์จะมีการรีเซ็ต 
(Reset) นั่นหมายความว่า ลักษณะการเกิดการลัดวงจรเป็นประเภทความผิดพร่อง แบบ
ถาวร ซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าดับในสายป้อนและต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือให้สายป้อน กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกต ิ 
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3) รีเลย์กระแสเกิน (Over Current Relay) 
รีเลย์กระแสเกินเป็นรีเลย์ที่มีการใช้งานมากที่สุดสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ 

ในระบบไฟฟ้ากำลังที่อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากกระแสเกิน  ไม่ว่าจะเป็น การป้องกัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  หม้อแปลง สายส่ง บัสบาร์ ทั้งในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า การ
ทำงานของรีเลย์กระแสเกินมีหลักการ คือ จะทำงานเมื่อมีกระแสไหลผ่านรีเลย์มากกว่า
ค่ากระแสปรับตั้ง รีเลย์จะสั่งให้เซอร์กิต เบรกเกอร์ตัดวงจรเพื่อแยกส่วนที่เกิดความผิดพร่อง
ออก โดยทั่วไปแล้ว รีเลย์กระแสเกินจะทำงาน ในลักษณะแบบเวลาผกผัน กล่าวคือ ถ้า
กระแสลัดวงจรมีค่าน้อยรีเลย์จะทำงานช้า แต่ถ้ากระแสลัดวงจรมีค่ามากรีเลย์จะทำงานเร็ว 
เส้นกราฟของรีเลย์แบบผกผันกับกระแส มีด้วยกันหลายชนิด เช่น แบบเวลาผกผันมาตรฐาน 
(Standard Inverse Time: SI), แบบเวลาผกผันมาก (Very Inverse Time: VI) แบบเวลา
ผกผันอย่างยิ่ง (Extremely Inverse Time: EI) เป็นต้น โดยรูปที่ 3.120 แสดงเส้นกราฟของ
รีเลย์แบบผกผันกับกระแสชนิดต่างๆ  

 

รูปที่ 3.120 เส้นกราฟของรีเลย์แบบผกผันกับกระแสชนิดต่างๆ 
 

- การประสานงานของอุปกรณ์ป้องกัน 

เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันที่พิจารณานั้นประกอบด้วย ฟิวส์ รีโคลสเซอร์ และ รีเลย์
กระแสเกิน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นรูปแบบการประสานการทำงานของอุปกรณ์
ป้องกันจึงประกอบด้วย 6 กรณีหลักดังต่อไปนี้ 
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1) การประสานงานระหว่างฟิวส์กับฟิวส์ 
การจัดลำดับการประสานงานระหว่างฟิวส์กับฟิวส์จะพิจารณากับระบบที่มีการใช้

งานฟิวส์ร่วมกันในระบบเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป โดยฟิวส์ชุดที่อยู่ใกล้จุดลัดวงจรมากที่สุด 
เรียกว่า Protecting Fuse และ ฟิวส์ชุดถัดมาเรียกว่า Protected Fuse หรือ Back up 
Fuse เงื ่อนไขการประสานงานระหว่างฟิวส์กับฟิวส์ คือ ค่าของช่วงเวลาการกำจัดการ
ลัดวงจร (Total Clearing Time) ของ Protecting Fuse จะต้องมีค่าไม่เกิน 75% ของค่า
ช่วงเวลาที่สั้นที่สุดที่ฟิวส์เริ่มหลอมละลายของ Protected Fuse ซึ่งแสดงดังสมการที่ 2.17 

            
ตารางท่ี 3.25 การประสานงานระหว่างฟิวส์กับฟิวส์ชนิด K 

Protecting 
Fuse (A) 

Protected Fuse (A) 

Fuse 6k 10k 15k 25k 40k 65k 100k 140k 200k 
6k  190 510 840 1,340 2,200 3,650 5,800 9,200 
10k   220 840 1,340 2,200 3,650 5,800 9,200 
15k    390 1,304 2,200 3,650 5,800 9,200 
25k     620 2,200 3,650 5,800 9,200 
40k      900 3,650 5,800 9,200 
65k       1,950 5,800 9,200 
100k        2,800 9,200 
140k         5,100 
200k          

หมายเหตุ  - ค่ากระแสที่ปรากฏในตารางเป็นค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด (A) 
  - ช่องว่างในตารางที่ไม่ปรากฏค่ากระแสลัดวงจร แสดงว่าไม่สามารถจัดให้ทำงานร่วมกันได้ 

 
อีกวิธีการหนึ่งในการพิจารณาเลือกขนาดฟิวส์และจัดการประสานงาน คือ การใช้

จากตารางสำเร็จรูป (Tabular Method) โดยเลือกใช้งานจากค่ากระแสลัดวงจร ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าเลือกใช้ Protecting Fuse ที่ 6k และมีกระแสลัดวงจรไม่เกิน 190 A ให้เลือกใช้ 
Protected Fuse หรือ Back up Fuse ที่ 10k แสดงได้ดังในตารางที ่3.25 

 
2) การประสานงานระหว่างฟิวส์กับรีโคลสเซอร์ 
การจัดลำดับการประสานงานระหว่างฟิวส์กับรีโคลสเซอร์จะต้องจัดให้รีโคลสเซอร์

ทำงานด้วยเส้นกราฟชนิดทำงานเร็ว (Fast Curve) ก่อนที่ฟิวส์จะเริ่มหลอมละลาย โดยหาก
เวลาในการทำงานของเส้นกราฟชนิดทำงานเร็วของรีโคลสเซอร์ คูณด้วย 1.25 จะต้องไม่เกิน
การเริ่มหลอมละลายของฟิวส์ เพ่ือให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดการ
ลัดวงจรแบบชั่วคราว และให้ฟิวส์ขาดก่อนที่รีโคลสเซอร์จะทำงานด้วยเส้นกราฟชนิดทำงานช้า 
(Slow Curve) ในกรณเีกิดการลัดวงจร  แบบถาวร 

(2.17) 
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การประสานงานระหว่างฟิวส์กับรีโคลสเซอร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ  

• แบบ Fuse Saving Scheme หมายถึง กรณีท่ีให้รีโคลสเซอร์ทำงานก่อนฟิวส์ 
ซึ่งเป็นการประหยัดฟิวส์ที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนหากว่าฟิวส์ทำงานก่อนเพ่ือ
กำจัดความ ผิดพร่อง กรณีนี้มักใช้กับระบบจำหน่ายที่เป็นสายเปลือย ที่มักจะ
เกิดกระแสลัดวงจรแบบชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถรับรู้ถึง
การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแบบชั่วครู ่ (Momentary Interruption) หรือ 
แรงดันตกชั่วสั้นได้ อันเนื่องจากการทำงานของรีโคลสเซอร์  

• แบบ Fuse Blowing Scheme หมายถึง กรณีที่ให้ฟิวส์ทำงานก่อนรีโคลส
เซอร์ ซึ่งสามารถตัดส่วนที่เกิดการลัดวงจรออกไปได้อย่างรวดเร็วเฉพาะส่วน
ที่เกิดความผิดพร่อง และ ไม่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับรู้ถึงการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ
แบบชั่วครู่ หรือ แรงดันตกชั่วสั้นได้ กรณีนี้มักใช้กับระบบจำหน่ายที่ใช้สาย
หุ้มฉนวนมักเป็นการลัดวงจรแบบถาวร อย่างไรก็ตาม ฟิวส์ที่ทำการตัดวงจร
ต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ซึ่ง ทำให้พนักงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องต้องใช้
ระยะเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากความผิดพร่องเป็นลักษณะ
แบบชั่วคราว 

3) การประสานงานระหว่างฟิวส์กับรีเลย์กระแสเกิน 
การจัดลำดับการประสานงานระหว่างฟิวส์กับรีเลย์กระแสเกินแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ  

1. เมื่อเกิดการลัดวงจรหลังฟิวส์ ให้ฟิวส์ขาดก่อนที่รีเลย์จะทำงาน 
2. เมื่อเกิดการลัดวงจรหลังฟิวส์ ให้รีเลย์ทำงานทันทีทันใด (Instantaneous Trip) 
 

4) การประสานงานระหว่างรีโคลสเซอร์กับรีโคลสเซอร์ 
สำหรับการจัดลำดับการประสานงานของอิเล็กทรอนิกส์รีโคลสเซอร์ที่อนุกรมกัน 

สามารถจัดให้ทำงานลำดับได้ง่าย โดยชุดรีโคลสเซอร์ทางด้านท้ายสายทำการตัดส่วนที่เกิด
การลัดวงจรได้เร็วกว่าเวลาตอบสนอง (Response Time) ของรีโคลสเซอร์ทางด้านต้นสาย 
อุปกรณ์รีโคลสเซอร์ทั้งสองเรียกได้ว่าทำงานได้ลำดับกัน ซึ่งค่าช่วงเวลาการกำจัดการลัดวงจร 
(Clearing Time) ของรีโคลสเซอร์ทางด้านท้ายสายรวมกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
(Tolerance) ด้านบวกจะต้องน้อยกว่าค่าเวลาตอบสนอง (Response Time) ของรีโคลส
เซอร์ทางด้านต้นสายรวมกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางด้านลบ 

5) การประสานงานระหว่างรีโคลสเซอร์กับรีเลย์กระแสเกิน 
สำหรับการจัดลำดับการประสานงานระหว่างรีโคลสเซอร์กับรีเลย์กระแสเกิน สิ่งที่

จะต้องคำนึงถึง คือ ค่าเวลารีเซตของรีเลย์ และ ค่าช่วงเวลาปิดกลับของรีโคลสเซอร์ เมื่อการ
ลัดวงจรเกิดขึ้น รีโคลสเซอร์จะทำงานด้วยเส้นกราฟชนิดทำงานเร็ว และ จานเหนี่ยวนำของ
รีเลย์ก็ทำงานควบคู่ไปด้วย และเมื่อรีโคลสเซอร์ทำการเปิดวงจร จานเหนี่ยวนำของรีเลย์จะ
หมุนกลับมายังตำแหน่งเริ่มต้น ซึ่งขณะนั้น รีโคลสเซอร์จะหน่วงเวลาเท่ากับค่าช่วงเวลาปิด
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กลับ ซึ่งถ้ามีค่าน้อยกว่าค่าเวลารีเซตของรีเลย์แล้ว เมื่อรีโคลสเซอร์ปิดกลับอีกครั้ง รีเลย์จะ
ทำงานก่อนที่รีโคลสเซอร์จะปิดค้าง 

6) การประสานงานระหว่างรีเลย์กระแสเกินกับรีเลย์กระแสเกิน 
โดยทั่วไปในการจัดลำดับการประสานงานของรีเลย์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเพ่ือให้ทำงาน

สัมพันธ์กันนั ้น ในการออกแบบควรใช้ร ีเลย์ที ่ม ีล ักษณะการทำงาน (Time-Current 
Characteristic Curve) ที่เหมือนกัน และจะต้องกำหนดให้รีเลย์ชุดที่อยู่ต้นทางมีค่ากระแส
เริ่มทำงานของรีเลย์ที่สูงกว่าหรือเท่ากับรีเลย์ชุดถัดไปเพื่อป้องกันการเริ่มทำงานพร้อมกัน  
[26] 

- ผลกระทบด้านการจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบ 
หากเปรียบเทียบกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อแหล่งผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายตัว การเพิ่มขึ้นของ 
VRE ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายบริเวณต้นสายป้อน 
ซึ่งทำหน้าที่วัดกระแสผิดพร่องและป้องกันความผิดพร่องทำงานผิดพลาดได้ ในทางกลับกัน
อาจส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานล่าช้าซึ่งสาเหตุหลักมาจากการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่อง
สมทบของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายตัว ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านรีเลย์ป้องกัน
กระแสเกินจะลดลง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือตรวจไม่พบในทันที
เมื่อกระแสผิดพร่องมีค่าสูง (ในขณะที่กระแสไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ในระดับต่ำ) นอกจากนี้ความ
ผิดปกติสามารถแพร่กระจายไปทั่วเครือข่ายการกระจายทั้งหมดส่งผลให้เกิดความเสียหาย
รุนแรงขึ้นหากยังตรวจไม่พบเป็นเวลานาน เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มี
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่ออยู่ จะมีกระแสผิดพร่องสมทบ (Fault Contribution) 
ที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวส่งผลทำให้ระดับกระแสลัดวงจรของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ป้องกันได้ ขนาดของ
กระแสผิดพร่องสมทบที่เกิดขึ้นนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ขนาดกำลัง
การผลิตของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวโหมดการทำงานของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัว ระยะห่างของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวกับจุดที่เกิดการลัดวงจร เป็นต้น [13] 

กระแสผิดพร่องสมทบที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีกำลังการผลิต
ไม่สูง อาจมีไม่มากนัก อย่างไรก็ดีการรวมกันของกระแสผิดพร่องที่เกิดจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัวหลายๆ ตัวอาจมีค่ามากจนทำให้ระดับกระแสลัดวงจรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
ให้เกิดการประสานงานระหว่างฟิวส์ และเบรกเกอร์ผิดพลาดได้ ยกตัวอย่างเช่นในรูปที่ 
3.121 ถ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ กระแสผิดพร่องอาจมีค่า
มากพอที่จะทำให้ฟิวส์ที่สายป้อนย่อย และเบรกเกอร์ที่สายป้อนหลักประสานงานผิดพลาดได้
ในระหว่างที่เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
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รูปที่ 3.121 การเพ่ิมระดับกระแสลัดวงจรเนื่องจากกระแสผิดพร่องสมทบจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจายตัวที่ 1 2 และ 3 ทำให้การประสานงานระหว่างฟิวส์และเบรกเกอร์ผิดพลาด [13] 
 

- ผลกระทบด้านพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ VRE จะส่งผลทำให้เพิ่มระดับกระแสผิดพร่องที่ทุกจุดบน

ระบบ เนื่องจากการจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื ่อง
สำคัญที่จะต้องตรวจสอบว่ากระแสผิดพร่องสูงสุดซึ่งไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกันแต่ละตัวนั้นต้อง
ไม่เกินพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันซึ่งสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยปกติแล้วผู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้านั้นต้องออกแบบระบบป้องกันโดยออกแบบพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน ให้เกินค่ากระแส
ผิดพร่องสูงสุดโดยเผื่อค่าความปลอดภัยประมาณ 10% (Safety Margin) แต่ควรพิจารณา
ระยะขอบที่เกี ่ยวข้องสำหรับพื ้นที ่นี ้ นอกจากนี้ควรพิจารณา DC-offsets ที่เกิดขึ ้นเมื่อ
อัตราส่วน X/R ของ Thevenin อิมพีแดนซ์สูง ผู้ผลิตบางรายระบุพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันไม่
ควรเกินอัตราส่วน X/R เท่ากับ 15 หรือน้อยกว่า ซึ่งพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนใหญ่นั้นจะ
ถูกออกแบบมาสำหรับความผิดพร่องแบบสมมาตรและอัตราส่วน X/R สูงสุด 

การจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบจาก VRE ซึ่งเป็นชนิด แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 เท่าของกระแสพิกัด ดังตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้น
ของกระแสผิดพร่องของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผิต 100 kVA 
ในระบบจำหน่ายแรงดัน 13.2 kV ชุดเดียวจะจ่ายกระแสผิดพร่องเพียงประมาณ 5 A อย่างไร
ก็ตามเมื่อเกิดการเพ่ิมของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่ายมากขึ้น
จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องดังตัวอย่างเช่น รูปที่ 
3.122 ด้านล่าง แสดงใหเห็นถึงการติดตั้ง แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ใหญ่ (ระดับ 5-MVA) ที่จ่ายกระแสผิดพร่อง 240 A ร่วมกับกระแสผิดพร่องจากสถานีย่อยที่
มีอยู่เดิม 7,800 A อาจทำให้เกินพิกัดของฟิวส์ในพื้นที่ระบบโดยทั่วไปการเชื่อมโยงฟิวส์จะมี
พิกัดที่ 8,000 A จึงเป็นผลทำให้เกินพิกัดของฟิวส์อาจส่งผลทำให้ฟิวส์ทำงานผิดปกติได้ 
ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้ฟิวส์มีพิกัดที่สูงขึ้นเมื่อการการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่าย  
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รูปที่ 3.122 ผลกระทบจากการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบต่อพิกัดของฟิวส์ [27] 
 

อีกทั้งประเด็นที่น่าสนใจ การร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องของ VRE ซึ่งเป็นชนิด แหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อยู่บนสายป้อนหนึ่ง อาจส่งผลผลกระทบในการร่วมจ่าย
กระแสผิดพร่องสมทบไปยังสายป้อนข้างเคียงซึ่งอยู่ในวงจรเดียวกัน ดังนั้นควรพิจารณาพิกัด
ของเบรกเกอร์ต้นทางของสายป้อนที่เกิดผลกระทบจากการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบ
จากสายป้อนข้างเคียงซึ่งมี VRE ซึ่งเป็นชนิด แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง
อยู่ ดังตัวอย่างเช่น รูปที่ 3.123 แสดงให้เห็นถึงการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่อง 240 A ซึ่งเกิด
จาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 5 MW จ่ายร่วมกับกระแสผิด
พร่องจากสถานีย่อยต้นทาง 7800 A ดังนั้นกระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านเบรกเกอร์ต้นทางจะมี
ขนาด 8,040 A (พิจารณารูปแบบ 3PH-Fault) ซึ่งจากตัวอย่างตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า แหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งอยู่ใกล้กับสถานีย่อยต้นทางดังนั้นจึงไม่คิดผลของ
อิมพีแดนซ์ของสายป้อนซึ่งทำให้กระแสความผิดพร่องลดลง 

ทั้งนี้ผลกระทบจาก การร่วมจ่ายกระแสความผิดพร่องจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกและลบได้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของ
ความผิดพร่องที่เกิดขึ้น, รูปแบบของการเชื่อมต่อ, ระบบกราวด์ เป็นต้น [27] 

 
รูปที่ 3.123 ผลกระทบจากการร่วมจ่ายกระแสผิดพร่องสมทบซึ่งเกิดจากสายป้อนข้างเคียงต่อพิกัด

ของเบรกเกอร์สถานีย่อยต้นทาง [27] 
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- ผลกระทบด้านการตรวจจับกระแสผิดพร่อง 
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ป้องกัน

ทั้งหมดสามารถตรวจจับความผิดพร่องภายในเขตป้องกันของอุปกรณ์ได้หาก VRE มีอัตรา
เพิ ่มขึ ้นในระบบ ซึ ่งค่า Relay Pickup คือ การปรับตั ้งแท็ปกระแสของรีเลย์คูณด้วย
อัตราส่วนหม้อแปลงกระแส (CT Ratio) โดยทั่วไปค่าการหลอมขั้นต่ำของฟิวส์จะเท่ากับ
ประมาณ 200% ของค่าพิกัดของอุปกรณ์ ดังตัวอย่างเช่นฟิวส์ 100-A จะเริ่มละลายที่น้อย
กว่า 200% ของระดับ 100-A หรือ 200 A ซ่ึงรีเลย์ที่มีการปรับตั้งแท็ปที่ 5 A และอัตราส่วน
หม้อแปลงกระแส 200 : 1 จะไม่ทำงานสำหรับกระแสซึ่งน้อยกว่า 1,000 A 

หากตั้งสมมติฐานว่าผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องการอุปกรณ์ป้องกันตั้งการทำงานที่ 
50% ของกระแสผิดพร่องต่ำสุดในโซน หากกระแสผิดพร่องต่ำสุดสำหรับเบรกเกอร์ที่ทำงาน
ประสานกับรีโคลสเซอร์ในระบบจำหน่ายคือ 2,000 A การตั ้งค่าของเบรกเกอร์ที ่แสดง
ด้านล่างในรูปที่ 3.124 จะเป็นไปตามข้อกำหนด 50% โดยไม่มีผลกระทบจาก แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หากมี แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นใน
ระบบ สามารถลดความไวของรีเลย์ เมื่อผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องการ ระบบป้องกันสำรอง
อย่างสมบูรณ์ เบรกเกอร์ดังที่แสดงในรูปที่ 3.124 จะต้องรับรู้ถึงความผิดพลาดในโซนเบรก
เกอร์รวมถึงโซนรีโคลสเซอร์ ซึ่งควรออกแบบให้สัมพันธ์กับก่อนและหลังการเพิ่ม แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิธีปฏิบัติในการตรวจจับความผิดพร่องนั ้นแตกต่างกันไป ควรใช้แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตามแต่ละพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่นหากผู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามี
แนวทางปฏิบัติในการออกแบบการตรวจจับความผิดพลาดของพื้นดินที่ จำกัด โดยความ
ต้านทานความผิดปกติจนถึงระดับที่กำหนดเงื่อนไขนั้นควรได้รับการประเมินด้วยสำหรับการ
ลดความไว [27] 

 
รูปที่ 3.124 ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันมีความไวลดลง [27] 
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- ผลกระทบทางด้านการตรวจจับกระแสผิดพร่องของรีเลย์ ณ สถานีย่อยต้นทาง 
เมื่อกระแสผิดพร่องจาก VRE รวมกับกระแสผิดพร่องของสถานีย่อยต้นทาง จะ

ส่งผลให้กระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านเบรกเกอร์สถานีย่อยต้นทางมีขนาดลดลง การลดลงของ
กระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านเบรกเกกอร์นั้นส่งผลให้รีเลย์ที่สถานีย่อยต้นทางมีความไวลดลง
หรือทำงานผิดพลาดได้ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้กระแสผิดพร่องลงอาจมีค่าประมาณโดยสามารถ
คำนวณได้ดังสมการ 2.16 

(2.16) 
เมื่อ 
      = กระแส Pickup ของรีเลย์ 
      = แรงดัน Phase-Neutral ในระบบจำหน่าย  
      = อิมพีแดนซ์ของวงจร 

ทั้งนี้กระแสผิดพร่องสมทบจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะลดลง
ตามกระแสของระบบด้วย ในกรณี Worst Case ซ่ึงใช้กระแสผิดพร่องสมทบสูงสุดที่ร่วมจ่าย
จาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ (200 A สำหรับตัวอย่างนี้) จากรูปที่ 3.116 
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของกระแสผิดพร่องที่ไหลผ่านเบรกเกอร์สถานีย่อยต้นทาง 
โดยหาก sE  เท่ากับ 7,620 V, เท่ากับ PI 200 A, และ ZB เท่ากับ 0.5 โอหม์ กระแสจะ
ลดลงด้วยอัตราส่วน 0.986 ของค่าเดิม (0.986 = 1-200 / 7,620 * 0.5) โดยปกติแล้วการ
ลดลงเล็กน้อยนี้จะไม่น่ากังวล อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบการลดลงของกระแสไฟฟ้าลัดเพ่ือ
ตรวจสอบว่าระบบได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอหากมีสายป้อนที่ยาวขึ้น ทั้งนี้นั้นกำลังผลิต
ของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มมากขึ้นหรือแรงดันไฟฟ้าของระบบต่ำ 
ดังแสดงในรูปที่ 3.125 การติดตั้งฟิวส์อาจแก้ไขปัญหาการลดลงของกระแสในสายป้อนย่อยที่ 
Node NB เพ่ือให้แน่ใจว่ามีระบบป้องกันสำรองกรณีทำงานผิดพลาด [27] 

 
 

รูปที่ 3.125 ผลกระทบจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลให้กระแสผิดพร่องที่
ไหลผ่านรีเลย์สถานีย่อยต้นทางลดลง [27] 

 

1 ( / ) ZP s BI E− 

PI

ZB

sE
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- ผลกระทบทางด้านการทำงานของ Reverse Power Relay ณ สถานีย่อย 
ในกรณีที่มี แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิตสูงมากซึ่งอยู่

ในระบบ สายป้อนอาจมีรีเลย์ป้องกันการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้า (Reverse Power 
Relay ติดตั้งอยู่ในระบบซึ่งจะถูกตั้งค่าให้สามารถรองรับการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้า 
(Reverse Power Flow) อย่างไรก็ตามหากการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้าไหลผ่านหม้อ
แปลงสถานีย่อยหากรีเลย์ป้องกันหม้อแปลงที่สถานีย่อยสามารถตรวจจับได้ อาจส่งผลให้
รีเลย์ป้องกันหม้อแปลงตัดวงจรได้ และยังส่งผลไปยังสายป้อนอ่ืนๆ ด้วย [27] 

 

- ผลกระทบทางด้าน Cold Load 
Cold Load คือปริมาณโหลดของอุปกรณ์ที ่ส่งผลกระทบต่อระบบหลังจากเกิด

ไฟดับเป็นเวลานาน (ไฟดับจากวงจรหรือวงจรบางส่วน) IEEE 1547 กำหนดให้อินเวอร์เตอร์
มีการหน่วงเวลาที่ปรับได้หรือคงที่ 5 นาทีก่อนที่จะสามารถเชื่อมโยงกลับเข้ากับโครงข่ายได้
หลังจากที่โครงข่ายไฟฟ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ไฟดับ ซึ่งผลกระทบนั้นจะเกิด
จากโหลดทั้งหมดหรือบางส่วนถูกปิดบังโดย แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิด Cold Load เพิ่มในระบบ โดยทั่วไป Cold Load ของระบบจะสูงที่สุดในช่วง
สองสามนาทีแรกหลังจากระบบจำหน่ายจ่ายไฟฟ้ากลับมาใหม่หลังจากไฟดับเป็นเวลานาน 
มอเตอร์ทั้งหมดอาจเริ่มทำงานพร้อมกัน และหากเป็นพื้นที่ในฤดูหนาวเครื่องทำความร้อนที่
ต้องรับอาจมีมากเนื่องจากสูญเสียความหลากหลาย Cold Load จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ
การหยุดทำงานมีตารางและเส้นโค้งต่างๆที่แสดงการเพ่ิมขึ้นของ Cold Load คาดว่าจะได้รับ
ในก่อนดับหลายรายการข้อมูลนี้มีให้สำหรับโหลดคลาสต่างๆ  และให้ ลักษณะของโหลดที่
แปรผันตามเวลาที่เรียกคืนหลังจากไฟดับเป็นเวลานาน ซึ่งผลกระทบจาก แหล่งผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นจะมีผลต่อปริมาณโหลดปกติที่วัดหรือคำนวณได้จริงรูปที่ 3.126 
แสดงตัวอย่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงเวลา Cold Load  

โดยทั่วไปข้อมูลจะข้ึนอยู่กับโหลดปกติก่อนดับ ผลกระทบของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ อาจปกปิดสิ่งที่โหลดปกติจริงที่จุดเริ่มต้นของวงจรหรือจุดตรวจสอบใดๆ 
ควรนำผลกระทบนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาภาระที่จะรับ ซึ่งผลกระทบจาก Cold Load นี้
อุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันควรได้รับการออกแบบพิกัดของอุปกรณ์หรือช่วงเวลาการทำงาน 
สำหรับ Cold Load ซึ่งจะเพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการลดลงของ Cold Load ที่อาจเกิดขึ้น
จาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากความพร้อมใช้งานของ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด Cold Load นั้นไม่แน่นอน เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
อุปกรณ์ป้องกันควรมีออกแบบให้ไม่ทำงานสำหรับปริมาณโหลดที่เพิ่มข้ึนนี้ [27] 

 

 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-145 
 

 

 

 
 

รูปที่ 3.126 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเวลาตาม Cold Load [27] 
 

- ผลกระทบทางด้านการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง 
แม้ว่าไม่น่าเป็นไปได้สำหรับการติดตั ้ง VRE ซึ ่งเป็นชนิด แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์  ในระบบจำหน่าย แต่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบจากการทำงานของ
อุปกรณ์ป้องกันต้นทางซึ่งเกิดจากความผิดพร่องที่ต้นทางของอุปกรณ์ป้องกัน นั้นอาจส่งผล
ให้เกิดการแยกโหลด และ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ออกจากระบบจำหน่าย
เนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันต้นทางของสายป้อนซึ่งเป็นผลจากกระแสผิดพร่องที่
ร่วมจ่ายจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ดังรูปที่ 3.127 แสดงให้เห็นว่าหาก    
รีโคลสเซอร์ถูกปรับตั้งให้ทำงานที่ 200 A หรือน้อยกว่า ซึ่งต่ำกว่ากระแสผิดพร่องจาก แหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งไหลผ่านรีโคลสเซอร์ สามารถทำให้รีโคลสเซอร์ทำงาน
และตัดวงจร แม้ว่าความผิดพร่องจะอยู่ภายนอกการทำงานของ รีโคลสเซอร์ก็ตาม ซึ่งเป็นผล
อันเนื่องมาจาก VRE ซึ่งเป็นชนิด แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ่ายกระแส
ความผิดพร่องผ่าน รีโคลสเซอร์ [27] 
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รูปที่ 3.127 แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   
อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ต้นทาง [27] 

 
- ผลกระทบด้านการออกแบบระบบป้องกันเม่ือปรับปรุงโครงข่ายใหม่ 
หากสามารถปรับปรุงรูปแบบโครงข่ายใหม่หรือมีการบริการฉุกเฉินหรือการ

บำรุงรักษาควรศึกษาแต่ละรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานที่เหมาะสมหาก แหล่ งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อในระบบจำหน่าย รูปที่ 3.128 เป็น
ตัวอย่างของระบบที่ถูกปรับปรุงใหม่ ซ่ึงควรศึกษาปัจจัยอ่ืนของระบบก่อนเช่น แรงดันไฟฟ้า, 
Loading, และการตรวจจับความผิดพร่อง จากนั้นควรศึกษาสำหรับการออกแบบระบบ
ป้องกันให้ทำงานอย่างถูกต้อง เบรกเกอร์ตัวที่ 1 (Breaker 1) และ รีโคลสเซอร์ตัวที่หนึ่ง 
(Recloser 1)  เปิดอยู่และ Tie สวิทซ์ปิดอยู่ (หลังจากเกิดความผิดพร่องแบบถาวร) เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบของการจ่ายกระแสผิดพร่องจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

ในบางกรณี แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจจำเป็นต้องถูกตัดออก
จากระบบจำหน่าย หากไมส่ามารถผ่านเกณฑต์ามข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า, Loading, 
และการตรวจจับความผิดพร่อง [27] 

 
 

รูปที่ 3.128 ตัวอย่างการออกแบบระบบป้องกันในการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายใหม่สำหรับ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ [27] 
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- ผลกระทบทางด้านความผิดพร่อง Line-to-Ground 
ถ้าระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เขื่อมต่ออยู่กับหม้อแปลงที่ต่อ

แบบ delta-wye หรือต่อแบบ wye-wye ในกรณีนี้ หม้อแปลงของระบบจำหน่ายนั้นไม่ได้
ติดตั้งระบบกราวด์ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพร่องที่ต้นทางของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ อาจส่งผลให้เกิดแรงดันสูงในเฟสที่ไม่เกิดความผิดพร่อง โดยทั่วไปแล้วจะเป็น
ปัญหาที่ผู ้ควบคุมระบบไฟฟ้าควรพิจารณาเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ เมื่อเกิด
ปัญหาโดยทั่วไปผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แจ้งปัญหาต่อผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันเกินหรือทำการแยกระบบ
ออก ซึ่งแรงดันที่เกิดจาก ระบบที่ไม่ต่อลงดินทางด้าน Secondary หรือ อินเวอร์เตอร์เป็น
ความรับผิดชอบของเจ้าของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รูปที่ 3.129 แสดงการ
เกิด Line to Ground Fault ในเฟส C และ สถานการณ์ท่ีทำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูง  

1. เกิดความผิดพร่อง Line to Ground ในเฟส C 
2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานและแยกระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ 

ออกในเฟส C  
3. ระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยังทำงานต่อไป 
4. โดยจะใช้หม้อแปลงด้าน Primary (13.2 kV) จ่ายไฟไปยังเฟสที่เหลือ 
5. รีเลย์ 59N (zero-sequence overvoltage) จะตรวจจับแรงดันเก ิน และทำ

การทริประบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

* โหลดบนเฟส A และเฟส B จะใช้ไฟจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และอาจ
ทำให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 13.2 kV นอกจากนี้ อิมพีแดนซ์ของการเกิดลัดวงจรก็อาจทำให้
แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 13.2 kV [27] 

 
รูปที่ 3.129 แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ส่งผลให้เกิดแรงดันเกินแบบ Line to Ground 

[27] 
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- ผลกระทบทางด้านการจ่ายกระแสผิดพร่องต่อการทำงานของฟิวส์ 
ผลจากการเกิดกระแสผิดพร่องของ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจ

ทำให้ฟิวส์ชำรุดซึ่งจะยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พิจารณารูปที่ 3.130 สำหรับกระแสผิดพร่อง
ชั่วคราวที่ฟิวส์ 50-k นั้น อุปกรณ์รีโคลสเซอร์ จะทำงานในจังหวะเร็วซึ่งจะเป็นตัวตรวจจับ
เจอกระแสผิดพร่องก่อนที่ 50-k fuse จะเสียหาย เมื่อรีโคลสเซอร์ เปิดขึ้นและกระแสอาร์คที่
เกิดข้ึนดับลง รีโคลสเซอร์จะปิดลงเพ่ือให้ระบบกลับมาสู่สถานะปกติ อย่างไรก็ตามหากระบบ 
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานขณะเกิดกระแสผิดพร่อง ฟิวส์อาจชำรุดหรือ
เสียหายก่อนที่ รีเลย์ 59N จะตรวจจับหรือแยก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะ
ออกจากระบบจำหน่าย ในกรณีนี้นอกเหนือจากนี้ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
ยังส่งผลต่อรูปแบบการประหยัดฟิวส์หรือ Fuse Saving Scheme หรือกล่าวอีกนัยนึงเพ่ือให้
ไม่ได้รับผลกระทบต่อยังผู้ใช้ไฟ โดยทั่วไปแล้วมักเกิดขึ้นกับระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีกำลังผลิตสูง [27] 

 
รูปที่ 3.130 ผลกระทบทางด้าน Fuse Blowing [27] 

 

- ผลกระทบด้านการประสานการทำงานของรีโคลสเซอร์ 
ดังแสดงในรูปที่ 3.131 หากเวลา Reclosing Relay ทำงานเร็วเกินไปหลังจากเกิด

กระแสผิดพร่อง ระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจยังทำงานอยู่ และส่งผล
ให้เกิดการประสานงานที่ผิดพลาดของรีโคลสเซอร์ ดังนั้นควรตรวจสอบเพื ่อให้แน่ใจว่า 
อุปกรณ์ทำงานปกติโดยไม่หลุดเงื่อนไขของการประสานงาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
แหล่งกำเนิดใดๆ รวมถึง synchronous Induction และ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบ หากมีการใช้ automatic Reclosing Relay บางกรณีผู้
ควบคุมระบบไฟฟ้าจะเพิ่มเวลาเบรกเกอร์ทำงาน หรือรีโคลสเซอร์ปิดลง เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ทำงานขณะที่ ระบบป้องกันทำงาน การ
ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของเบรกเกอร์หรือรีโคลส
เซอร์ สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีระบบแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อมอยู่
เมื ่อปิดเบรกเกอร์หรือรีโคลเซอร์ ตามมาตรฐาน IEEE 1547 กำหนดให้ระบบ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ต้องหลุดออกจากระบบ และตัดการเชื่อมต่อภายใน 2 วินาที
หรือน้อยกว่านั้น [27] 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

3-149 
 

 

 

 
รูปที่ 3.131 Reclosing Relay ตัดการเชื่อมต่อของระบบให้แยกออกจากกัน [27] 

 
- ผลกระทบด้านการการทำงานของเซคชั่นนัลไลเซอร์ 
เซคชั่นนัลไลเซอร์ เป็นอุปกรณ์ป้องกันซึ่งจะทำงานร่วมกับ รีโคลเซอร์ เพ่ือแยก จุด

เชื่อมต่อปลายทางของรีโคลเซอร์ ซึ่งจะทำงานเป็นลำดับขั้นตอน โดย เซคชั่นนัลไลเซอร์ จะ
ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย หรือ บนสายป้อนซึ่งระยะทางไกลจากสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งไม่สามารถ
ติดตั้งหรือใช้ฟิวส์ประสานการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันได้ ดังรูปที่ 3.132 เมื่อเกิดกระแส
ผิดพร่องที่ปลายสาย โดยมีสัญญาณกระแสผิดพร่องเซคชั่นนัลไลเซอร์ จะทำให้ เซคชั่น
นัลไลเซอร ์และรีโครสเซอร์ที่ทำงาน เปิดขึ้นเซคชั่นนัลไลเซอร์ ต้องการให้กระแสไฟฟ้าอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างต่ำ (เช่นต่ำกว่า 1 A) เพื่อระบุพัลส์กระแสผิดพร่องก่อนเปิดอาจมีค่าน้อย
เนื่องจากกระแสที่มาจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์[27] 

 

รูปที่ 3.132 การทำงานของเซคชั่นนัลไลเซอร์ผิดพลาดเนื่องจาก  
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ [27] 

 
- ผลกระทบด้านการการทำงานของ Reverse power relay 
การทำงานของ Reverse power relay เป ็นป ัญหาสำหร ับระบบท ุต ิยภ ูมิ  

(120/208-V), (480/277-V) โดยหม้อแปลงแต่ละตัวจะติดตั้งรีเลย์ที่ตั้งค่าให้ทำงานสำหรับค่า
กระเล็กน้อยที่ไหลจากระบบแรงดันต่ำ (120/208-V) ไปยังระดับแรงดันกลางตัวอย่างเช่น 
4.8 kV, 4.16kV หรือ 13.8 kV แสดงดังรูปที่ 3.133 ในช่วงโหลดต่ำกระแสไฟฟ้าสามารถไหล
จากระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าสู่ ระบบทุติยภูมิและไหลกลับเข้าสู่
ระบบระบบปฐมภูมิ โดยผ่านอุปกรณ์ป้องกัน 2-3 ตัว ซึ่งขนาดของกระแสไหลย้อนกลับ
ขึ้นอยู่กับโหลดและมุมเฟสระหว่างทางด้านปฐมภูมิ และ ทุตยิภูมิ (120/208-V) ที่ตัวอุปกรณ์
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ป้องกัน โดยที่อุปกรณ์ป้องกันที่อยู่ใกล้กับ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเริ่ม
ทำงานก่อน   

 

รูปที่ 3.133 แสดงการทำงานของ Reverse power relay  
เนื่องจากสถานะของระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ [27] 

 
ขนาดแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิของอุปกรณ์ป้องกัน นั้นมีขนาดใกล้เคียงกันแต่มุมเฟส

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิทั้งสองอาจมีความสำคัญเมื่อการสร้างจาก แหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันบางตัวจะทำงานเมื่อกระแสไหลย้อนกลับมี
ค่ากระแสเพียงพอ (ประมาณ 5% ของระดับการป้องกัน) อุปกรณ์ป้องกันนั้นจะปิดวงจรโดย
อัตโนมัติ โดยตามมุมต่างเฟสของแรงดัน เมื่อมีโหลดในระบบเพิ่มขึ้น หรือ กำลังผลิตของ
ระบบ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดลงถ้ากำลังผลิตในระบบนั้นมีมากกว่า
โหลดทั้งหมด เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ป้องกันทุกตัวจะเปิดและหลุดออกจากระบบซึ่งอาจทำให้ 
แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แยกออกจากกันแต่ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ นั้นยังคงทำงานอยู่ [27] 

 
3.4.5 ผลกระทบการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 

 

สภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ (Islanding) สามารถเกิดขึ้น ได้ เมื่อระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าได้รับการบำรุงรักษาหรือมีการวางแผนดับไฟฟ้าล่วงหน้า และอาจจะมาจากกรณีของการเกิด
ไฟฟ้าดับแบบไม่ได้มีการวางแผนไว้ สำหรับกรณีข้างต้นดังกล่าว อุปกรณ์ป้องกันของระบบจำหน่ายจะ
ทำการตัดวงจร เพื่อปลดโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนออกจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าดับ
ตลอดความยาวสายป้อนและทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในสายป้อนดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นกรณีทั่วไป
แล้ว การไฟฟ้าจะทำการสับเปลี่ยนวงจรเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านสวิทช์ตัดตอน หรือ ในกรณี     
ที่สายป้อนดังกล่าวมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กต่ออยู่  การจ่ายไฟฟ้าแบบเฉพาะที่ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้เพ่ือ
เพิ่มความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้าอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การไฟฟ้ายังคงไม่อนุญาตให้เกิดการจ่าย
โหลดของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหลังจากเกิดไฟฟ้าดับ เนื่องจาก ความปลอดภัยของพนักงานและ
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อุปกรณ์ในระบบ รวมถึงการประสานการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน ดังนั้น การทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าขนาดเล็กดังกล่าวต้องมีการศึกษากันอย่างรอบคอบที่อาจจะส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

ผลกระทบในเชิงบวก ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้า (Power System Reliability) ในภาพรวมให้สูงขึ้น และ ลดอัตรา
ความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Electricity Outage Cost) ของผู้ ใช้ ไฟฟ้า ให้ต่ำลง กล่าวคือ ดัชนี 
SAIDI มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น อันเนื่องมาจากกำลังผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
สามารถจ่ายโหลดส่วนที่ยังไม่ได้รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การจ่ายกำลังไฟฟ้า ในลักษณะ
แบบ Islanding ยังคงต้องคำนึงถึง ความสมดุลระหว่างกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
และความต้องการกำลังไฟฟ้าซึ่งต้องการ การปลดกำลังไฟฟ้าที่ไม่สำคัญ และ การปลดสับอุปกรณ์ใน
ระบบเพ่ือสามารถรักษาแรงดันและความถ่ีของระบบขณะจ่ายโหลด ขณะที่ผลในแง่ลบนั้น คือ อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติงาน ดังนั้นกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
แยกตัวอิสระอย่างไม่จงใจ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กควรสามารถตรวจจับเหตุการณ์นี้และปลด
ตัวเองออกจากระบบได้ หรือ ในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กทำงานในแบบ Islanding ระบบ
ควรจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของการประสานของระบบป้องกันในระหว่างการทำงานแบบ
แยกตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสามารถป้องกันความผิดพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แล้ว 
ปัญหาอืน่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ปัญหาเรื่องฮาร์มอนิกและแรงดันไม่สมดุล 

 Islanding คือ สภาวะที่แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวยังคงดำเนินการจ่ายกำลังไฟฟ้า
ให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนที่ถูกตัดตอนออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลัก  โดยการทำงาน
ของอุปกรณ์ป้องกันในขณะที่เกิดสภาวะผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  Islanding จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ด้วยตนเอง 
(Self Excite) และสามารถรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าในส่วนที่ถูกตัดตอนออกจากโครงข่าย
ไฟฟ้าหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้านความปลอดภัยต่อทั้งโครงข่ายไฟฟ้า  และ
ลูกค้าผู้ใช้ไฟ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิด Islanding ขึ้นในสายป้อนแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว  
จะหลุดออกจากเฟส (Out of Phase) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลักอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการ
รีโคลส (Reclose) อุปกรณ์ป้องกันกลับคืนตามขั ้นตอนปกติ  ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลักจะถูก
เชื่อมต่อกับระบบที่ไม่อินเฟสกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวและความต้องการกำลังไฟฟ้าของลูกค้าผู้ใช้ไฟ  และการเกิด 
Islanding ยังเป็นสภาวะที่เสี ่ยงต่อการทำงานของผู ้ที ่ทำหน้าที ่กู ้ระบบ  หากในระหว่างการ
ปฏิบัติงานแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่ถูกดีเอนเนอร์ไจซ์  (De-Energize) วงจรบางส่วนจะ
ยังคงได้รับการจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยอยู่  นอกจากนั้นยังเป็นการทำให้เสียเวลาในการกู้ระบบให้
กลับคืนมาอยู่ในสภาวะปกติ [13] 

 เพื่อป้องกันการเกิด Islanding แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจะต้องมีความไวมาก
พอที่จะรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  และจะต้องถูกตัดตอนออกไปจาก
ระบบด้วยเมื่อเกิดสภาวะผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้การรีโคลสของอุปกรณ์ป้องกัน
สามารถทำได้ตามปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 1547-2003 
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รูปที่ 3.134 Islanding สามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ การป้องกันที่เหมาะสมจะต้องหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิด islanding ในการใช้งานของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวทั้งหมด มาตรฐาน IEEE ได้

กำหนดการป้องกันโดยการพัฒนา anti-islanding เป็นระบบป้องกันใหม่ที่ถูกนำไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ 
[13] 

 
3.4.5.1 ผลกระทบจากอุปกรณ์ป้องกันต่อภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 

(Islanding) 
อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า สามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากภาวะการ

จ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระได้ เช่น เบรกเกอร์ที่สายป้อนหรือเบรกเกอร์ที่สถานีย่อยต้นทาง 
หรือรีโคลสเซอร์ที่กลางสายป้อน จากรูปที่ 3.135 เกิดการปิดวงจรใหม่โดยอัตโนมัติจากรี
โคลสเซอร์ ณ ตำแหน่งกลางสายป้อนหากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ
จำหน่ายยังคงจ่ายกำลังไฟฟ้าอยู่ อาจทำให้อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ของผู้ใช้ไฟซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หลังรีโคลสเซอร์กลางสายป้อนเสียหายได้ จากมาตรฐาน 
IEEE 1547 กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย ต้องสามารถตรวจจับสภาวะการจ่าย
ไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระและหยุดจ่ายกำลังไฟฟ้าภายในสองวินาที และอุปกรณ์ป้องกันใน
ระบบจำหน่ายที่ควรชะลอการปิดวงจรใหม่อย่างน้อยสองวินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายหยุดจ่ายกำลังไฟฟ้าก่อนที่จะปิดวงจรใหม่ ทั้งนี้แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายยังคงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อผ่านไป
สองวินาทีหากมีปัจจัยของระบบรวมถึงปัจจัยทางด้านความต้องการไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูง  
[28] 
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รูปที่ 3.135 ผลกระทบจากอุปกรณ์ป้องกันต่อภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ [28] 
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บทที่ 4  
แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน 
 

มุมมองเชิงนวัตกรรมในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลังซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบการ
เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่จะมีผลต่อการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น โดยภาพรวมแล้วสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังรูปที่ 4.1 ซึ่งจะดำเนินการ
ผ่านทาง 4 มิติหลัก ดังต่อไปนี้ 

• การใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology) 
• รูปแบบของธุรกิจ (Business Model)  
• รูปแบบของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Design) 
• การดำเนินงานในระบบไฟฟ้า (System Operation) 

 
รูปที่ 4.1 ภาพรวมของนวัตกรรมในการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก RE [2] 

เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ ่งมีความผันผวน (VRE) โดยเฉพาะ
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของ
ภาคพลังงานไฟฟ้า จะสามารถดำเนินการด้วยนวัตกรรมจำนวน 30 ด้าน จากการดำเนินการผ่านทาง 
4 มิติหลักดังนี้  
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1) การใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology) 

ตารางท่ี 4.1 รูปแบบนวัตกรรมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology) 
หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 

ระบบกักเก็บพลังงาน 
 

1. แบตเตอร่ีขนาดใหญ่ ติดต้ังในโครงข่ายไฟฟ้า 
✓ การบริหารจัดการพลังงาน 
✓ การเสริมความมั่นคง 
✓ กำลังผลติสำรอง 
✓ แหล่งจ่ายสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในสภาวะแยกตัวอิสระ 
✓ ชะลอการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้า 

2. แบตเตอร่ีขนาดเล็ก ติดต้ังในฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้า 
✓ บูรณาการร่วมกบั RE ณ จุดต่อร่วม (เพ่ือผลสัมฤทธ์ิสูงสดุในการผลติไฟฟ้า 

เพื่อใช้เอง) 
✓ ลดค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด 
✓ สนับสนุนมาตรการ DR และการให้บริการเสริมความมั่นคง 

การขยายการใช้
พลังงานไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรม/ 
ภาคบริการอื่น 
 

3. การอัดประจุ EV แบบอัจฉริยะ 
✓ กำหนดโปรไฟล์การอัดประจุใหส้อดคล้องตามโปรไฟล์กำลังผลิตของ RE 
✓ กำหนดโปรไฟล์การอัดประจุให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานยานยนต์ และจุด

เช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 
✓ คายประจุจาก EV เข้าสูโ่ครงข่ายไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉิน 

4. การแปลงผันพลังงานไฟฟ้าจาก RE ไปเป็นพลังงานความร้อน (ด้วยปั้มความร้อน 
และหม้อไอน้ำไฟฟ้า) สำหรับใช้ในอาคารพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม 
✓ กักเก็บพลังงานเหลือใช้ในรูปของพลังงานความร้อน 
✓ สนับสนุนมาตรการ DR 

5. การแปลงผันพลังงานไฟฟ้าจาก RE ไปเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (ด้วยกระบวนการอิเล็ก
โทรลิซิส) สำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าโดยตรงด้วยเซลล์เชื้อเพลิง, เผาไหม้ให้กับ รฟฟ.พลัง
ความร้อน/ในภาคขนส่ง/ในภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
✓ กักเก็บพลังงานเหลือใช้ในรูปของเช้ือเพลิงไฮโดรเจน 
✓ ลดการผลิตเช้ือเพลิงไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาต ิ

เทคโนโลยีดิจิตอล 

 

6. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ เวลาจริง ระหว่างอุปกรณ์
ไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า) ซ่ึงเมื่อบูรณาการร่วมกับขั้นตอนวิธีเพ่ือหาคำตอบท่ี
เหมาะสมที่สุด 
✓ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการความยดืหยุ่น ด้วยการสั่งการระยะ

ทางไกล หรือการควบคุมอัตโนมัตอิย่างต่อเนื่อง สำหรับท้ังการผลติและการใช้
ไฟฟ้า 

✓ เพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE 
7. ปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 

✓ เพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE 
✓ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความยืดหยุ่น และการปฏบิัติงาน 
✓ ปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรพัย์ด้วยการเฝ้าตรวจตราทางไกล การวิเคราะห์

และการบำรุงรักษาข้ันสูง 
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หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 
8. เทคโนโลยีบล็อกเชน (สามารถใชบ้ันทึกธุรกรรมทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในโครงข่ายไฟฟ้าท่ี

กำหนด) 
✓ ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยตรง โดยเฉพาะในปรมิาณพลังงาน

ไฟฟ้าที่ต่ำด้วยต้นทุนท่ีต่ำ 
✓ เพิ่มความมั่นคงทางไซเบอร ์

โครงข่ายไฟฟ้า
สมัยใหม ่

9. โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีแหล่งจ่ายจาก VRE 
✓ ในสภาวะจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอสิระ ความต้องการใช้ไฟฟ้า กำลังผลิตจาก VRE 

และ ESS จะถูกบริหารจดัการโดยระบบควบคมุและระบบป้องกันอัจฉริยะ เพื่อให้
โครงข่ายสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

✓ ในสภาวะเช่ือมต่อเข้ากับโครงข่ายหลัก โครงข่ายขนาดเล็กจะเป็นทางเลือกในการ
บริหารจดัการพลังงาน การบริการเสรมิความมั่นคง 

10. โครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมโยงขนาดใหญ่ (อาจใช้ HVDC ซ่ึงมีศักยภาพและประสิทธภิาพ
ที่ดีกว่า HVAC ในการส่งผ่านระยะทางไกล) 
✓ แก้ปัญหาศักยภาพกำลังผลิตจาก RE ซึ่งจำเพาะเจาะจงตามพื้นท่ี 
✓ เพิ่มความยดืหยุ่นในการบริหารจัดการสมดุลของพลังงานไฟฟ้า 

การปรับปรุง รฟฟ.
ด้ังเดิม 

 

11. การปรับปรุง รฟฟ.ด้ังเดิม ให้มีความยืดหยุ่นต่อพลวัตมากยิ่งขึ้น (เชน่ ปรับลดค่า
กําลังผลิตต่ําสุด ปรับลดเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า ปรับเพ่ิมอัตราตอบสนอง
ต่อการปรับเปลี่ยนกำลังผลิต) 
✓ เพิ่มความยดืหยุ่นและความมีพลวตัของโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการเช่ือมต่อ

ของ VRE 
✓ เพิ่มโอกาสในการเพิ่มผลกำไรของ รฟฟ.ดั้งเดิม 

 
2) รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) 

ตารางท่ี 4.2 รูปแบบนวัตกรรมสำหรับรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) 
หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 

การเปลี่ยนบทบาทของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ไปเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

12. ผู้รวบรวมแหล่งกำลังผลิตจาก VRE ที่มีอยู่กระจัดกระจาย ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน 
(โรงไฟฟ้าเสมือน) 
✓ ผู้รวบรวมฯ สามารถขายพลังงานไฟฟ้า หรือขายบริการเสริมความมัน่คงได้ 
✓ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 

13. การซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกันแบบ P2P (จะเกิดขึน้ได้ จำเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบ
รองรับ ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 
✓ มีตลาดพลังงานไฟฟ้าแบบ P2P รองรับการทำธุรกรรมระหว่างกันของผู้ใช้และ

ผู้ผลิตจาก RE ผ่านกลไกท่ีโปร่งใสและเช่ือถือได ้
✓ เป็นตัวเร่งการเพิ่มขึ้นของแหล่งผลติไฟฟ้าจาก RE และเพิ่มปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ณ 

จุดต่อร่วม 
14. บริการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (EaaS) 

✓ เพิ่มโอกาสในการให้บริการส่วนหลังจากมิเตอร์ เช่น บริหารจดัการการใช้พลังงาน
อย่างอัจฉริยะ, ให้บริการผูใ้ช้ไฟซึ่งติดตั้ง RE และ ESS, การซื้อขายไฟฟ้า ณ จุดต่อ
ร่วม, การอนุรักษ์พลังงาน 
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หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 
การเปลี่ยนบทบาทของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ไปเป็นทั้ง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า 
 
 

15. การมีส่วนร่วมของสมาชกิในชมุชน (CO) 
✓ สมาชิกสามารถร่วมรับผลประโยชน์จากการตดิตั้งแหล่งผลติไฟฟ้าจาก RE ภายใน

ชุมชน 
✓ สมาชิกซึ่งมิได้ตดิตั้งกำลังผลิตจาก RE ก็สามารถเลือกรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่ง RE 

ภายในชุมชนนั้นได ้
✓ ส่งเสริมให้เกิดการตดิตั้งแหล่งผลติไฟฟ้าจาก RE และการรับซื้อ ณ จดุเช่ือมต่อ 

16. การคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (PAYG) 
✓ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกรับบริการเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 
✓ ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจาก RE (เช่น แผง

โซลาร์เซลลต์ิดตั้งบนหลังคา) ได้ง่ายยิ่งข้ึน 
✓ อำนวยความสะดวกด้วยการทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ 

 

3) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Market Design) 

ตารางท่ี 4.3 รูปแบบนวัตกรรมสำหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Market Design) 
หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 

ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าใน
ระดับค้าส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ปรับลดระยะเวลาของการทำธุรกรรม (เช่น ปรับลดหน่วยเวลาลงเหลือ 15 นาท,ี 
ปรับย่นระยะเวลาล่วงหน้าให้ใกล้เคียงกับ Real Time มากยิ่งขึน้) 
✓ จัดการกับความไม่แน่นอนและความผันแปรของ VRE 
✓ รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโหลดจากการอัดประจุ EV แบบเร็ว 

18. คำนึงถึงตัวแปรด้านระยะทาง (เช่น แนวทางการกำหนดราคาที่แตกต่างกันตามพ้ืนที)่ 
✓ แก้ปัญหาระบบส่ง/ระบบจำหน่ายคับคั่ง 
✓ หลีกเลี่ยงต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากความจำเป็นต้องปรบัแผนการผลิตไฟฟ้า 

ไปจากเดิม 
✓ สนับสนุนมาตรการ DR 
✓ ส่งเสริมตำแหน่งติดตั้งแหล่งผลิตจาก RE อย่างเหมาะสม 

19. บรูณาการบริการเสริมความมั่นคง (เปิดรับผู้เล่นใหม่ เช่น BESS, DR, VRE) 
✓ เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนและความผันแปรของ VRE 

20. บรูณาการตลาดกำลังผลิต (เปิดรับผู้เล่นใหม่ เช่น Hybrid Wind-Solar-Battery, DR, 
ESS, ประเทศเพ่ือนบ้าน) 
✓ จัดหากำลังผลิตพึ่งได้อย่างเพียงพอในระยะยาว 

21. จัดต้ังตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในระดับภูมิภาค (ผ่านสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ) 
✓ ลดปริมาณจัดหากำลังผลิตสำรอง 
✓ ลดการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE 
✓ ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

4-5 
 

 

 

หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 
ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าใน
ระดับค้าปลีก 
 

22.   กลไกของอัตราค่าไฟฟ้าซ่ึงแปรผันตามช่วงเวลา 
✓ สนับสนุนมาตรการ DR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Ultra-peak Price Period (Implicit 

DR) 
✓ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลี่ยงการใช้ไฟในช่วง Peak ไปเป็นช่วง Off-peak 
✓ ลดการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE 
✓ แก้ปัญหาระบบจำหน่ายคับคั่ง 
✓ ชะลอการลงทุนในระบบจำหน่าย 

23.   การบูรณาการ DER เข้ากับตลาดซ้ือขายไฟฟ้า 
✓ ให้บริการเสริมความมั่นคง 
✓ ลดการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE 
✓ แก้ปัญหาระบบจำหน่ายคับคั่ง 
✓ ชะลอการลงทุนในระบบจำหน่าย 

24.   การเรียกเก็บเงินแบบ Net Billing สำหรับ Prosumer 
✓ ช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้กับโครงข่ายไฟฟ้า โดยกลไกของอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งแปรผัน

ตามช่วงเวลา 

 

4) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (System Operation) 

ตารางท่ี 4.4 รูปแบบนวัตกรรมสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (System Operation) 
หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 

การควบคุม DERs 
(เช่น Rooftop Solar 
PV, Micro  
Wind Turbines, 
BESSs, Plug-in EVs, 
Smart Home 
Appliances) 
 

25.  บทบาทใหม่ของ DSO 
✓ ดูแลการเข้าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของ DER 
✓ ควบคุม DER (สั่งการโดยตรง หรอืผ่านกลไกราคา) เพื่อให้การใช้งานโครงข่าย

ไฟฟ้า ณ ปัจจุบันนั้นเกดิประโยชน์สูงสุด (ชะลอการลงทุนที่ไม่จำเปน็) 
26. การประสานงานระหว่าง TSO และ DSO 
✓ อำนวยความสะดวกระหว่าง DER และตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับค้าส่ง 
✓ ส่งผ่านข้อมลู (เช่น ประเภท, ความพร้อมใช้งานของ DER) ระหว่าง DER  

และ TSO 
การบริหารจัดการ 
ความไม่แน่นอน 
 

27. การปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (อาศัยการ
ประมวลผลบนคลาวด์, พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซ่ึงลดช่วงระยะเวลาจาก 
รายชั่วโมง เป็นทุกๆ 15 นาท,ี นำเข้าข้อมลูพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง, การ
เรียนรู้ของเคร่ืองจักร, AI) 
✓ ช่วยลดความไม่แน่นอนของ VRE 
✓ ในระยะยาว (ระดับวัน หรือฤดูกาล) จะช่วย TSO ในการวางแผนการจัดหากำลัง

ผลิตสำรอง 
28. การใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบปั๊มน้ำสูบกลับเพ่ือบริหารจัดการความยืดหยุ่นต่อ

ความผันผวนของ VRE 
✓ ในระยะสั้น จะช่วยชดเชยอัตราตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนกำลังผลิตทีล่าดชัน

มากเกิน 
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หมวดหมู่ย่อย นวัตกรรม 
✓ ในระยะยาว (ระดับวัน สัปดาห์ หรือฤดูกาล) จะช่วยชดเชยการขาดแคลน/เกิด

ส่วนเกินของกำลังผลิตจาก VRE 
การชะลอการลงทุนที่
ไม่จำเป็นในโครงข่าย
ไฟฟ้า 
 
 

29.  สายส่งเสมือน (ติดตั้ง BESS ณ ปลายทั้ง 2 ฝั่งของสายส่ง ซึ่งเกิดสภาวะจ่ายกำลัง
เกินพิกัด ในช่วงใดๆระหว่างวัน) 
✓ แก้ปัญหาระบบส่งคับคั่ง 
✓ ชะลอการลงทุนเพื่อเพ่ิมพิกัดกำลังไฟฟ้าของสายส่ง 
✓ ลดการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE 

30. การคำนึงถึงพิกัดกำลังของสายส่งซึ่งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (DLR) เช่น 
การปรับเพิ่มพิกัดในช่วงที่มีการระบายความร้อนออกจากตัวอุปกรณ์ได้ดี  (กำลังลมดี
ต่อเนื่อง หรืออุณหภูมิลดต่ำ) 
✓ แก้ปัญหาระบบส่งคับคั่ง 
✓ ชะลอการลงทุนเพื่อเพ่ิมพิกัดกำลังไฟฟ้าของสายส่ง 
✓ ลดการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก RE 

 

โดยการดำเนินการผ่านทาง 4 มิติหลักนั้นจะส่งผลทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลังสามารถ
รองรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้สูงขึ้น (Higher solar and wind 
share) การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า ( Increased system flexibility) และการลดภาระ
การลงทุนและการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Reduced total system cost) เพื่อให้พลังงานหมุนเวียนที่
มีความผันผวน สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลกระทบในด้านต่างๆ ของการเชื ่อมต่อกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE ที่ได ้กล่าวถึง  
แนวทางการลดผลกระทบซึ่งครอบคลุมเกือบทุกด้าน คือการจำกัดขนาดของกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE 
ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล 
การลดผลกระทบด้วยการจำกัดขนาดของกำลังผลิตไฟฟ้าจาก VRE จึงควรพิจารณาไว้เป็นลำดับ
สุดท้าย โดยอาศัยการลดผลกระทบในแนวทางอ่ืนเสียก่อน 

ด้วยคุณลักษณะที่สำคัญของกำลังผลิตจาก VRE (ซึ ่งแตกต่างจากกำลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ดั้งเดิม) ซึ่งได้แก่ กำลังผลิตที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลา (ตามความเร็วลม และความเข้มแสงแดด ณ 
เวลานั้นๆ) และกำลังผลิตดังกล่าวนั้นจะสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำเพียงพอ เพียงแค่ไม่กี่วันล่วงหน้า 
(โดยความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าในรายชั่วโมง) อีกทั้งกำลังผลิตจาก VRE 
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าผ่านวงจรแปลงผันไฟฟ้า (ไม่มีพลังงานสะสมในรูปของโมเมนต์ความเฉื่อย)  
ระบบไฟฟ้าที่จะรองรับการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจาก VRE ซึ่งมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ดี จึงต้องได้รับ
การปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น 

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นกระทำได้ทั้งในส่วนของระบบผลิต ระบบส่งและ
ระบบจำหน่าย แหล่งพลังงานแบบกระจายตัว รวมทั้งระบบสะสมพลังงาน  โดยเมื่อระดับกำลังผลิต
ไฟฟ้าจาก VRE เพิ่มสูงขึ้น ระบบไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ ก็จะสามารถรักษาความเชื่อถือได้
และคุณภาพไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่ เหมาะสม  การบริหารจัดการความ
ยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 4.2 นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรหลาย
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ภาคส่วน (กระทรวงพลังงาน คณะกำกับกิจการพลังงาน ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า) จึงอาจต้องมี การ
ทบทวนและปรับปรุงกรอบนโยบาย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการเชื่อมต่อและระเบียบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การนำเสนอกฎหมายใหม่ [2] 

 
รูปที่ 4.2 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า [2] 

 

4.1 การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware)  
 

การใช้งานเทคโนโลยี (Enabling Technology) ในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการบูรณาการพลังงาน
หมุนเวียนซึ่งการปรับปรุงและลงทุนในอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีส่วนช่วยในการรองรับการบูรณา
การการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังและแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะช่วย
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังได้อย่างเหมาะสม 
 
4.1.1 การใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้งานสำหรับคุณสมบัติ "ขั้นสูง" ใน
อินเวอร์เตอร์ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ โดยอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงนั้นสามารถให้
คุณสมบัติที่รองรับทางการไฟฟ้า เช่น การรองรับแรงดันไฟฟ้า  ความถี่ แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และ
ฟังก์ชันที่ควบคุมได้จากภายนอก ซึ่งได้มีการถูกนำไปใช้ในสถานการณ์พิเศษและมีความจำเป็นมากขึ้น
ในภูมิภาคที่มีการเชื ่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์มากขึ ้น เช่น ฮาวาย และ
แคลิฟอร์เนีย มีการใช้ฟังก์ชันขั้นสูงอื่นๆ เช่นการลดทอนกำลังไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการผลิต
พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่มากเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า 
 

4.1.1.1 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงในการสนับสนุนระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 
เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ จึงได้มี

การกำหนดข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยทาง Smart Inverter Working 
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Group ของแคลิฟอร์เนีย ได้สรุป คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงไว้ ได้แก่ การควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้า การควบคุมกำลังรีแอคทีฟ และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อภายใต้
ข้อกำหนดของ California Rule 21 ฉบับปรับปรุงใหม่ คณะกรรมการการไฟฟ้าแห่งรัฐ
ฮาวายยังได้อนุมัติข้อกำหนดสำหรับคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงในช่วงเมื่อมีเหตุการณ์
ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ได้แก่ ฟังก์ชันควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (volt/watt control, 
fixed power factor, และ volt/VAR control) และยังช่วยในเรื่องความถี่สูงเกิน ซอฟต์
สตาร์ท การเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อ และสั่งการในระยะไกล อีกทั้งได้รวมเอาข้อกำหนด
เฉพาะของฮาวาย เช่น ขีดจำกัดอัตราความลาดเอียง (Ramp-Rate Limits) [4] 

 
4.1.1.2 กรณีศึกษาการใช้อินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงสำหรับการเพิ่มศักยภาพในการรองรับ

กำลังผลิตในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามารถควบคุมหรือรักษา

ระดับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อินเวอร์เตอร์ขั้นสูงจะทำให้ความสามารถ
ในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์นั้นดียิ่งขึ้น ฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง 
ประกอบไปด้วย การตั้งค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การควบคุมแรงดัน/กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 
(volt/VAR control) และการควบคุมแรงดัน/กำลังไฟฟ้าจริง (volt/watt control) เพ่ือ
ปรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (VAR) และกำลังไฟฟ้าจริง (watt) ตามความเหมาะสม 

ผลการศึกษาจากสายจำหน่ายจำนวน 18 เส ้นพบว่า การประยุกต์ใช้งาน
อินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตย์ดีขึ้นได้ประมาณ 1.5–3.0 เท่า โดยรูปที่ 4.3 แสดงความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ จำนวน 3 สายจำหน่ายซึ่งมีรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังมีการประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ขั้นสูง 

• สำหรับกรณีฐาน อินเวอร์เตอร์ทั้งหมดถูกกำหนดการทำงานให้ตัวประกอบ
กำลังมีค่าเท่ากับ 1.0 โดยจ่ายเฉพาะกำลังไฟฟ้าจริง (สีน้ำเงิน) 

• สำหรับกรณีศึกษาที่ 1 อินเวอร์เตอร์ทั้งหมดถูกกำหนดให้มีค่าตัวประกอบกำลัง
เป็น 0.98 โดยดูดซับกำลังรีแอคทีฟเพ่ือลดปัญหาแรงดันสูงเกิน (สีเขียว) 

• สำหรับกรณีศึกษาที่ 2 อินเวอร์เตอร์ทั้งหมดถูกตั้งค่าการทำงานในแบบ 
volt/VAR control เพื่อให้ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟซึ่งจ่ายออก/ดูดซับ
จากอินเวอร์เตอร์ จะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามค่าแรงดันไฟฟ้า กล่าวคือ Q = 
[100%, 0%, 0%, 100%] เม ื ่ อ  V= [0.95 pu, 1. 0  pu, 1. 0  pu, 1.05 pu]  
(สีเหลือง) 
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รูปที่ 4.3 ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ของ 3 สายจำหน่าย [4] 

 
ผลการศึกษาพบว่า (หมายเหตุ สายจำหน่ายที่ 3 เป็นสายที่มีความยาววงจรมาก 

จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ซึ่งในระหว่างการศึกษาได้ล็อคตำแหน่งแท็ปหม้อแปลง
ไว้ที่ตำแหน่งกลาง) 

• สำหรับกรณีศึกษาที่ 1 (กำหนดให้มีค่าตัวประกอบกำลังเป็น 0.98 โดยดูด
ซับกำลังรีแอคทีฟ) ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตย์ของ สายจำหน่ายเส้นที่ 1 จะเพิ่มขึ้นจาก 1,200 กิโลวัตต์เป็น 
2,400 กิโลวัตต์ ขณะที ่สายจำหน่ายเส้นที่ 2 เพ่ิมข้ึนจาก 800 กิโลวัตต์เป็น 
1,400 กิโลวัตต์ ส่วน สายจำหน่ายเส้นที่ 3 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

• สำหรับกรณีศึกษาที ่ 2 (ตั ้งค่าการทำงานในแบบ volt/VAR control) 
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ของ  
สายจำหน่ายเส้นที่ 1 และ สายจำหน่ายเส้นที่ 2 จะเพิ่มขึ ้นเป็น 1,320 
กิโลวัตต์และ 6,300 กิโลวัตต์ 

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า ทั้งการควบคุมโดยกำหนดค่าตัวประกอบกำลัง และอิง
ตามความสัมพันธ์ของ volt/VAR จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจาก
เซลล์พลังแสงอาทิตย์ได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพจะข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของสายจำหน่าย
นั้นๆ ดังนั้น เพ่ือให้ใช้งานอินเวอร์เตอร์ข้ันสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละสายจำหน่าย  

จะต้องทำการตรวจสอบการตั ้งค่าตัวประกอบกำลัง ให้เหมาะสม, การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ volt/VAR control และ volt/Watt control 
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รูปที่ 4.4 การเพ่ิมความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์สำหรับ  
216 สายจำหน่าย [4] 

 

ในรูปที่ 4.4 แสดงผลการเพ่ิมความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์
ของสายจำหน่าย จำนวน 216 เส้น พบว่าการนำอินเวอร์เตอร์ข้ันสูงมาใช้งานในการควบคุมและรักษา
ระดับแรงดันนั้นส่งผลให้ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ เพิ่มมากขึ้น
และทำให้จำนวนของสายจำหน่ายที่ละเมิดกฎเกณฑ์ด้านแรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลงจากเดิม ทำให้
สามารถแก้ปัญหาการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านข้อจำกัดของแรงดันไฟฟ้าได้ [4] 

 
4.1.2 การใช้งานแบตเตอรี่ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ในการจัดการความเฉื่อยของระบบไฟฟ้ากำลัง

ในประเทศสวีเดน 
 

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับประเทศสวีเดน คือ วิธีการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจใน
ด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง (เสถียรภาพด้านความถี่ แรงดันไฟฟ้า และเสถียรภาพเชิ งมุม
ของโรเตอร์) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ของความเฉื่อยของระบบไฟฟ้ากำลังที่ถูกทำให้ลดลงอัน
เนื ่องมาจากกระบวนการทางด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิคเพื ่อยกเลิกการควบคุมใช้งาน
โรงไฟฟ้าทั้งหมดเนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป (Decommissioning) ของแหล่งทรัพยากรทางด้าน
การผลิตไฟฟ้าพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (อาทิเช่น พลังงานนิวเคลียร์) และส่วนแบ่ง
ของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (Variable Renewable Energy: VRE) ที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อย่างไรก็ตาม ถ้าได้มีการใช้งานงานร่วมกับแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งเข้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่สามารถจัดให้มีความเฉื่อยสังเคราะห์ได้ โดย
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (Variable Renewable Energy: VRE) นั้นจะสามารถช่วยเพ่ือ
ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังและสามารถจัดให้มีบริการเสริมความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังที่ดีข้ึนให้กับระบบไฟฟ้ากำลังได้ 
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4.2 การปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการทำงาน (Software) 
 

นอกเหนือจากการปรับปรุงลงทุนอุปกรณ์ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยี 
(Enabling Technology) เป็นตัวแปรที ่มีบทบาทหลักต่อการสนับสนุนการบูรณาการพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งนี้การใช้งาน Software เพ่ือการปรับปรุงการทำงานและการควบคุมการทำงานก็ถือเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันในการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลังโดยมีส่วนช่วยในการสนับสนุนในกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีสัดส่วนแนวโน้มที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 

 

4.2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับกระบวนการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการไฟฟ้าจำนวน 3,250 แห่งและมีกระบวนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนั้นยึดแนวปฏิบัติซึ่งเป็นไป
ตามกระบวนการในรูปแบบซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันการ
เชื่อมต่อโครงข่ายและกระบวนการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้งานและเชื่อมต่อโครงข่ายได้ 
รูปที่ 4.5 แสดงข้อมูลสรุปของกระบวนการนี้จากข้อมูลการสำรวจการไฟฟ้าทั้ง 21 แห่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 
รูปที่ 4.5 กระบวนการเชื่อมต่อทั่วไปที่ใช้โดยการไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา [4] 

 
โดยกระบวนการในการเชื่อมต่อโครงข่ายจะเริ่มต้นเชื่อมต่อกับระบบก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ดำเนินการตามแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อโครงข่ายเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ผู้พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของแอปพลิเคชัน การไฟฟ้า
ส่วนใหญ่จะใช้ชุดทดสอบหรือข้ันตอนในการตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Fast-track screens) โดยทั่วไป
ตามข ั ้นตอนการเช ื ่อมต ่อโครงข ่ายของเคร ื ่องกำเน ิดไฟฟ้าขนาดเล ็ก  (Small Generator 
Interconnection Procedure : SGIP) ของ Federal Energy Regulatory Commission (ดังแสดง
ในรูปที่ 4.6) โดยผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าในจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้การอนุมัติหากผ่าน
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กระบวนการตรวจสอบแบบรวดเร็ว หากกระบวนการรตรวจสอบแบบรวดเร็วนั้นล้มเหลว แอปพลิเค
ชันอาจยังคงได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการเสริมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
รูปแบบของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ และท้ายที่สุดหากยังไม่ผ่านกระบวนการอาจต้องใช้เวลาศึกษา
ผลกระทบเชิงลึกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินนการซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า โดยการศึกษาผลกระทบ
โดยละเอียดอาจสรุปได้ว่าระบบที่จะทำการเชื่อมต่อจะเป็นผลการศึกษาที่บ่งชี้ได้ว่าจำเป็นต้องใช้กล
ยุทธ์ในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเชิงลึกหรือไม่  กลยุทธ์ในการลดผลกระทบนั้นอาจ
เป็นการปรับปรุงที่ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนต่ำในการออกแบบและเชื่อมต่อหรืออาจต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ  และ
รวมถึงการปรับปรุงระบบของการไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 

 
รูปที่ 4.6 ตัวอย่างของกระบวนการคัดกรอง SGIP fast-track ซึ่งมักใช้โดยการไฟฟ้าของ

สหรัฐอเมริกา [4]  

ในปี 2013 Federal Energy Regulatory Commission ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขมาตรการที่
สำคัญในการเชื่อมต่อนั้นโดยมีการเพิ่มเติมมาตรการาฃสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ขออนุญาติเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าบางระบบจะได้รับการ
อนุมัตถิึงแม้ว่าจะไม่ผ่าน Fast-track screens โดยรวมถึงการปรับความยืดหยุ่นของกฎ 15% 

หากแอปพลิเคชันเชื่อมต่อโครงข่ายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์นั้นล้มเหลวจาก
การตรวจสอบทั้งสองประเภทหรือหากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด 
(มากกว่า 0.5-5 เมกะวัตต์ขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันไฟฟ้าของสายจำหน่ายและตำแหน่งระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์) แอปพลิเคชันจะผ่านการศึกษาผลกระทบโดยละเอียด 
การศึกษาผลกระทบโดยละเอียดมีความซับซ้อนและใช้เวลานานและต้องใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของการ
ไฟฟ้าในการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างแบบจำลองเพ่ือทำการศึกษาหากเกิดปัญหาในด้านของผลกระทบ 
(เช่น แรงดันไฟฟ้าเกิน, การประสานการทำงานที่ผิดพลาดของระบบป้องกัน เป็นต้น) วิศวกรจะ
พยายามแก้ไขปัญหานั ้นและหาแนวทางแก้ไขด้วยโซลูชันที่การไฟฟ้าใช้อาจแตกต่างกันมากและ 
ราคาอาจแตกต่างกันไป ท้ายที่สุดแล้วจะได้รับการอนุญาติให้ติดตั้งก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ยินยอมที่จะปรับใช้แนวทางในการลดผลกระทบที่ทำการศึกษาอย่างเชิงลึกแล้ว  
[4]  
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4.2.1.1 กรณีศึกษาเมื่อกระบวนการ Fast Screens นั้นล้มเหลว : ต้องทำการศึกษา
ผลกระทบแบบเชิงลึกอย่างใกล้ชิด 

การวิเคราะห์และศึกษา การเชื่อมต่อโครงข่ายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
จากพลังแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Small Generator Interconnection Procedure : PV 
SGIP) ซึ่งในที่นี้หมายถึง กระบวนการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก) ซึ่งเสร็จสมบูรณ์
แล้วกว่า 100 ผลงาน ซึ่งดำเนินการศึกษาโดย เพื่อทำการระบุผลกระทบที่พบบ่อยที่สุดสำหรับ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนในการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบไฟฟ้า ข้อมูลสำหรับ
การศึกษานั้นมาจากการไฟฟ้าทั้งเก้าแห่งในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นข้อมูลของโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์โดยมีขนาดตั้งแต่ 1–20 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้นั้นไม่ผ่านกระบวนการคัด
กรองแบบรวดเร็วและไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานต่างๆ 

จากการศึกษาพบว่าโทโพโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มากกับการเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลต่อระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ของระบบไฟฟ้าซึ่งเกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายขนาดใหญ่นั้นมีความเป็นไป
ได้มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ที่สร้างขึ้นนั้นเชื่อมต่อกันผ่านวงจรของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม 
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของระบบไฟฟ้าพบได้ใน 68% ของการสร้างโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
กันผ่านวงจรของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม โดยผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของระบบ
ไฟฟ้าที่มีความเป็นไปได้น้อยกว่าหากโรงไฟฟ้านั้นเชื่อมต่ออยู่กับวงจรของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าซึ่งก่อสร้างเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่ โดยผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของระบบไฟฟ้า
พบเพียง 14% ของโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันผ่านวงจรของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ 
กล่าวคือการสร้างวงจรของระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่นั้นเพื่อเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดย
พ้ืนฐานแล้วจะจำกัด ปริมาณของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่นอกสถานีย่อยที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบ 

โดยผลลัพธ์ทั่วไปที่น่าสนใจที่สุดสองประการซึ่งได้จากการศึกษาคือ 
• 44% ของผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงเข้าสู่กระบวนการ

ศึกษาผลกระทบโดยละเอียดของ SGIP ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อระบบ
ไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 4.7  

 
รูปที่ 4.7 ผลการศึกษาผลกระทบผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด

เล็กซ่ึงเข้าสู่กระบวนการ SGIP [6] 
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จากรูปที่ 4.7 นั้นแสดงให้เห็นว่า 44% ของผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่เข้าสู่กระบวนการ SGIP ไม่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อระบบ และจากกระบวนการนั้นพบว่า 56% นั้นส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อระบบซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจำแนกได้ดังรูปที่ 4.8  

 

รูปที่ 4.8 ผลกระทบด้านต่างๆของผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด
เล็กซ่ึงเข้าสู่กระบวนการ SGIP [6] 

• ผลกระทบต่อระบบการป้องกันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งพบบ่อย
ที่สุด (ราว 43% ของการศึกษา) โดยความจริงในข้อที่หนึ่งซึ่งกล่าวว่า 44% 
ของคำขอที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาระบุว่าไม่มีผลกระทบเชิงลบแสดงให้
เห็นว่าจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลลัพธ ์ท ี ่ เป ็นข ้อผ ิดพลาด (False Positives) ให ้มากยิ ่ งข ึ ้นและลด
ระยะเวลาในการศึกษาซึ่งใช้เวลานานซึ่งในที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่พบผลกระทบ
ในเชิงลบ ผลกระทบด้านระบบป้องกันนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
ในการตัดการเชื่อมต่อเพ่ือป้องกันภาวะแยกตัวอิสระ [4]  
 

4.3 ด้านกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้า 
 

แนวทางในการปรับปรุงด้านกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้าเพื ่อลดผลกระทบและเพ่ือ
การบูรณาการเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นมีองค์ประกอบที่
สำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

• การดำเนินงานในระบบไฟฟ้า (System Operation)  
การดำเนินงานในระบบไฟฟ้านั้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจะก่อให้เกิดการ 
บูรณาการพลังงานหมุนเวียนประเภทความผันผวนสูง 

• รูปแบบของธุรกิจ (Business Model)   
รูปแบบของนวัตกรรมที่เปลี ่ยนไปจะสร้างรูปแบบธุรกิจเพื ่อการบริการใหม่ๆ  ที่
ก่อให้เกิดความยืดหยุ ่นในระบบไฟฟ้า และจูงใจให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยี 
ด้านพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งข้ึน 
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• รูปแบบของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Design)  
กลไกตลาดซื ้อขายไฟฟ้าแบบใหม่ร่วมกับการปรับเปลี ่ยนกฎระเบียบและกรอบ
นโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นและมูลค่าของการบริการสนับสนุน
ต่างๆ ที่จำเป็น ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
 

4.3.1 ด้านการดำเนินการ (Operation) 
 

4.3.1.1 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (Grid Code) 
 

แนวทางของข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อ
รองรับการบูรณาการร่วมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในต่างประเทศ  
กระบวนการเชื่อมต่อของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายรวมถึงระบบผลิตไฟฟ้า

แบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ นั้นอยู ่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานทางเทคนิคซึ่ง
กำหนดเพื่อการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้า
นั้นมีความปลอดภัย, คุ้มค่าและเชื่อถือได้ ซึ่งมาตรฐานและข้อกำหนดในปัจจุบันจำนวนมากมี
แนวโน้มว่า ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  จะต้องมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างของฟังก์ชั่นการสนับสนุน
โครงข่ายไฟฟ้า ได้แก่ Frequency ride-through, Frequency-Watt Control, Voltage 
ride-through และ Active Voltage Control การพัฒนาข้อกำหนดและมาตรฐานเหล่านี้นั้น
ถูกสร้างขึ ้นจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยล่าสุดและจากมาตรฐานในระดับสากล เช่น 
German Grid Standards ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายจากพลังแสงอาทิตย์ทีเ่ชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ทั้งนี้มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ
นั้นจะมีความแตกต่างซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะในแต่ละภูมิภาคของโครงข่ายไฟฟ้า [4] 

กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของทวีปอเมริกาเหนือ
และระบบจำหน่ายไฟฟ้าของทวีปยุโรป 
ข้อแตกต่างสำหรับรูปแบบการจ่ายไฟสำหรับทวีปอเมริกาเหนือนั้นส่วนใหญ่นั้นเป็น

รูปแบบหนึ่งเฟส แรงดันต่ำ 120/240 โวลต์ไว้สำหรับสำหรับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยและเชิง
พาณิชย์ขนาดเล็ก และมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 25 หรือ 50 kVA ที่ให้บริการแก่ลูกค้าเพียง 
1–10 รายซ่ึง ระบบของอเมริกาส่วนเหนือจึงใช้ "สายจำหน่ายย่อย" หนึ่งเฟส อย่างกว้างขวาง
ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง ซึ่งอาจมีระยะทางที่ไกลมากจาก "สายจำหน่ายหลัก" สาม
เฟสซึ่งเป็นระบบหลักในการจำหน่ายไฟฟ้า เป็นผลให้ในทวีปอเมริกาเหนือนั้นมีปัญหาด้าน
แรงดันในส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยเกิดการไม่สมดุลกันระหว่างเฟสต่อเฟส ในขณะที่ทวีป
ยุโรป ส่วนใหญ่นั้นให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแบบสามเฟส 400/230 โวลต์ และหม้อแปลงในยุโรป
โดยทั่วไปมีขนาด 500 หรือ 1,000 kVA และให้บริการลูกค้าหลายสิบหรือหลายร้อยรายผ่าน
เครือข่ายเรเดียลแรงดันไฟฟ้าต่ำ (400/230 V) ความแตกต่างเหล่านี้และความแตกต่างอื่นๆ 
ส่งผลต่อความสามารถของระบบจำหน่ายในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
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แสงอาทิตย์ โดยทั่วไประบบสามเฟสขนาดใหญ่ของยุโรปที่มีสามารถรองรับการเชื่อมต่อของ
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในระดับสูงได้อย่างง่ายดาย 

ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในหลายๆ ด้านนั้นประกอบกันเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการของระบบไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์ดังรูปที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดและมาตรฐานนั้นครอบคลุมในบริบท
ต่างๆได้อย่างไร จากรูปนั้นกลุ่มของมาตรฐาน IEEE 1547 ใช้กับจุดเชื่อมต่อทั่วไป National 
Electrical Safety Code ครอบคลุมในและกำกับดูแลในส่วนของฝั่งการไฟฟ้าและมาตรฐาน
National Electrical Code and Underwriters Laboratories Standard 1741 จะครอบคลุม
ทางฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้า [4] 

 

รูปที่ 4.9 องค์ประกอบข้อกำหนดและมาตรฐานในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 
 ที่สำคัญ [4] 

หมายเหตุ : รูปแบบการจายไฟของแตละประเทศมรีูปแบบการจายไฟในระบบด้านแรงดันต่ำทีแ่ตกตางกัน เชน 
ระบบใชหมอแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ซึ่งในแง่ทางดานเทคนิคแล้วการควบคุมแรงดันจะแตกตางกัน 

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard 
1547 (IEEE 1547) 
มาตรฐาน IEEE 1547 กำหนดขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจายเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายทุกประเภทและรวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 

เมื่อได้รับการอนุมัติครั้งแรกในปี 2546 ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่สำคัญ
สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย โดยกำหนดให้ DER จำเป็นต้องตัดการ
เชื่อมต่อในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติทั้งความถี่เกินหรือตกและห้ามไม่ให้ DER ควบคุม
แรงดันไฟฟ้า การปรับปรุงมาตรฐานทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการและในที่สุดคาดว่าจะต้องมี
ข้อกำหนดที่กำหนดค่าได้และปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ DER เพ่ือรองรับการทำงานของระบบ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงข้อกำหนดด้านความถี่และแรงดันไฟฟ้าที่สำหรับการขนาน
เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลัง และรวมถึงข้อกำหนดซึ่งสนับสนุนอย่างชัดเจนสำหรับฟังก์ชัน
อินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงซึ ่งรวมถึงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการตอบสนองของ DER เพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งระบบ มาตรฐาน IEEE 1547 ยังรวมถึงมาตรฐานและ
แนวทางเสริม 1547.1–1547.8 สำหรับการทดสอบระบบขนาดใหญ่ไมโครกริดและแอปพลิเค
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ชันอื่นๆ แนวทางการทดสอบ (1547.1) ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดเพ่ือเสริมการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานหลัก [4]   

 

Underwriters Laboratories Standard 1741 (UL 1741) 
Underwriters Laboratories (UL) Standard 1741 เป็นมาตรฐานสำหรับ

อินเวอร์เตอร์ตัวแปลงตัวควบคุมและอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อและเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบสแตนด์อโลนและแบบออนก
ริด โดยอินเวอร์เตอร์ที่เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL 1741 
ซ่ึงมาตรฐานนี้สอดคล้องกับ IEEE 1547 และ IEEE 1547.1 [4] 

American National Standards Institute Standard C84.1-2011 
ANSI C84.1-2011 (ANSI 2011) ระบุระดับแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้สำหรับ

บริการของการไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า [4]   

National Electrical Code และ National Fire Protection Association 
Standard 70  
รหัสไฟฟ้าแห่งชาติระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินสาย

และการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์จะรวมถึงขนาดและข้อกำหนดของสายไฟ , ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ นอกจากนี้ 
National Fire Protection Association Standard 70 ซึ่งให้ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมที่มุ่งเน้น
ไปที่การป้องกันอัคคีภัยโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง National Fire Protection Association 
70 Article 690 มีข้อกำหนดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ และมีการวางแนว
ของข้อกำหนดใหม่เพื่อควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในขนาด Utility Scale 
[4]   

• กรณีศึกษาการเอาชนะปัญหา 50.2 เฮิรตซ์ของประเทศเยอรมนี 

ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์มากกว่า 40 GW ซึ่งส่วน
ใหญ่เชื่อมต่อกับวงจรของระบบจำหน่ายประเทศเยอรมนีอย่างไรก็ตามในการแข่งขันของ
ประเทศเยอรมนีในการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำนวนมากทำให้เกิดผล
กระทบต่อระบบไฟฟ้าที่สำคัญซึ่งคือ “ปัญหา 50.2 Hz” ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดในเยอรมนีอาจหลุดจากโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมกันและ
อาจเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 

ซึ่งโดยสรุปแล้วอินเวอร์เตอร์ของเยอรมันถูกตั้งโปรแกรมให้ออฟไลน์ทั้งหมด
หากความถี ่ของโครงข่ายสูงกว่า 50.2 Hz ซึ ่งอาจเกิดขึ ้นได้เมื ่อกำลังผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนนั้นมากกว่าโหลด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ชาวเยอรมัน
จำเป็นต้องแก้ไขเฟิร์มแวร์ของอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่และสร้าง droop function ซึ่งจะลด
กำลังผลิตเมื่อระดับความถี่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับอินเวอร์เตอร์
มากกว่า 300,000 เครื่องนี้คาดว่าจะมีราคาสูงถึง 175 ล้านยูโร  
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ซึ่งจากกรณีศึกษานี้เป็นเหตุให้เกิดการทบทวนของมาตรฐาน IEEE 1547 ซึ่ง
คาดว่าจะมีฟังก์ชั่น frequency-droop (ทั้งความถ่ีและกำลังการผลิต) ที่คล้ายกับในแนวทาง
ของมาตรฐาน VDE AR-N 4105 ของประเทศเยอรมันแต่ปรับปรุงให้เป็นไปตามความถี่
มาตรฐาน 60Hz ของอเมริกาเหนือ [4]   

 
4.3.1.2 การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Forecast) 

การประยุกต์ใช้การพยากรณ์ร่วมกับความสามารถในการมองเห็นระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์สำหรับการดำเนินการในตลาดขายส่งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันการดำเนินการของระบบขนาดใหญ่นั้นส่วนมากมีความสามารถในการ
มองเห็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ไม่สูงมากนัก ซึ่งในส่วนใหญ่นั้น
ความไม่แน่นอนของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์นั้นจะส่งผลเกี่ยวเนื่อง
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับใช้กำลังผลิตสำรองที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความสมดุลของการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า และถึงแม้ว่าการเกิด
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับที่เพิ่มขึ้นจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้าอาจทำให้เกิด
ปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และปัญหาในด้านแรงดันไฟฟ้าเกินที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทาง
กลับกันการไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้าก็มีศักยภาพในการช่วยลดความแออัดของสายส่ง
กำลังไฟฟ้า เพ่ือการตระหนักถึงผลกระทบในเชิงบวกและสามรถรับมือกับความเสี่ยงจากการ
ไหลย้อนกลับของกำลังไฟฟ้าดังนั ้นเงื ่อนไขและขีดจำกัดฉุกเฉินของระบบเหล่านี ้อาจ
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในด้านการจัดสรรโหลดอย่างประหยัด (Economic Dispatch) 
โดยมีข้อจำกัดซึ่งเป็นการดำเนินการในระบบส่งไฟฟ้ากำลัง โดยในอนาคตการผสานรวม
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพในระดับ SunShot Level 
สูงทั้งในปี 2020, 2030 และปีอื่นๆ จำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการมองเห็นถึงระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการในระบบ
ขนาดใหญ่โดยเพิ่มศักยภาพในการคาดการณ์และด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจึงช่วยลดต้นทุนใน
การดำเนินการของระบบและยังช่วยลดความต้องของกำลังผลิตสำรองในระบบ 

เพื่อการศึกษาการโต้ตอบเหล่านี้เพิ่มเติมโดยทำแบบจำลองการบูรณาการของ 
ตลาด – ระบบส่งกำลังไฟฟ้า – ระบบจำหน่ายไฟฟ้า - ผู ้ใช้ไฟฟ้า โดยใช้แบบจำลอง
Integrated Grid Modeling System (IGMS) ของ NREL เพื ่อสำรวจต้นทุนการผลิตและ
กำลังผลิตสำรอง โดยแบบจำลอง IGMS ได้นำเสนอการจำลองร่วมของระบบไฟฟ้ากำลังที่
ครอบคลุมโดยใช้เคร ื ่องม ือโอเพนซอร์สหลายตัว ได ้แก่ FESTIV, MATPOWER และ 
GridLAB-D  

ซึ่งในแบบจำลองนั้นถูกจำลองมาจากข้อมูลของการไฟฟ้าของเมืองแซคราเมนโต
และพื้นที่ใกล้เคียงทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามแบบจำลองใน IGMS ซึ่งมีบัสของ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้ามากกว่า 250 บัส สายจำหน่ายจำนวน 950 สาย และจุดเชื่อมต่อทั้งหมด
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มากกว่า 1.3 ล้าน Node ซึ ่งในแบบจำลองนั ้นมีการพิจารณาขอบเขตของกรณีศึกษาที่
แตกต่างกันสามกรณีสำหรับระดับการมองเห็นถึงพลังแสงอาทิตย์ ดังต่อไปนี้ 

• ไม่มีความสามารถในการมองเห็น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย ์โดยมีการคาดการณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยใช้กรอบ
เวลา (Time Frames) : วันข้างหน้า (day ahead), ชั่วโมงข้างหน้า (hour 
ahead) และอีก 5 นาทีข้างหน้า (5 Minutes ahead) 

• Persistence forecasts ซึ่งอาศัยค่าความต้องการไฟฟ้าสุทธิก่อนหน้านี้
นำมาคาดการณ์เพื ่อปรับปรุงการสั ่งจ่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และการด
ดำเนินการด้านกำลังผลิตสำรอง 

• Perfect forecasts แสดงถึงความสามารถในการมองเห็นระบบผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์และเป็นการคาดการณ์ที่สมบรูณ์
แบบ 

ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ผลลัพธ์สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที ่ช ัดเจนใน
ความสามารถในการมองเห็นช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวม ซึ่งในสถานการณ์อัตราการการ
เชื่อมต่อพลังแสงอาทิตย์ 14% (อ้างอิงตามค่าพลังงานฐานรายปี) โดยเป็นสถานการณ์จำลอง
ที่ถูกพิจารณาโดยการเพิ่ม Persistence forecasts ส่งผลให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
ได้ถึง 4% ซึ่งหากมีข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยลดต้นทุนได้ถึง 17% ซึ่งสาเหตุของต้นทุนที่
ลดลงนั้นเกิดจากต้นทุนของการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่ลดลงซึ่งช่วยในการแก้ไขทางด้านความไม่
แน่นอนซึ่งเป็นคุณลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 
แบบกระจาย นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงดัชนีทางด้านความน่าเชื่อถือและกำลังผลิตสำรองทั้ง 
 3 ด้าน ได้แก่  

1) Critical Performance Standard-2 (CPS2) สำหรับการแลกเปลี่ยนอย่าง
สมดุลระหว่างพื้นที ่ 

2) Area Control Error (ACE) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อผิดพลาดในการ
ควบคุมพ้ืนที ่ 

3) Absolute Error of ACE in energy (AACEE) ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ของ 
ACE ในพล ั งงานแสดงให ้ เห ็นถ ึ งการปร ับปร ุ งอย ่างมากโดยเ พ่ิ ม
ความสามารถในการมองเห็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย ์[4] 
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รูปที่ 4.10 การเปรียบเทียบระหว่างระดับความสามารถในการมองเห็น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์ และการคาดการณ์สำหรับระบบทดสอบโดยอ้างอิงข้อมูลจากการไฟฟ้าของ

แซคราเมนโต [4] 
  

• กรณีศึกษาของประเทศเยอรมนี โครงการ Gridcast projects [3]  

ตั้งแต่ปี 2012 หน่วยงาน Deutscher Wetterdienst (หน่วยงานผู้ให้บริการ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศเยอรมนี) ได้มีการดำเนินการยกระดับการปฏิบัติการบน
พื้นฐานการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทางด้านการพยากรณ์สภาพอากาศสำหรับการประยุกต์ใช้
งานทางด้านพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ภายในโครงการวิจัย 2 โครงการ อันได้แก่ โครงการ 
EWeLiNE และ ORKA ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจและ
พล ั ง งาน  (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy: BMWi) บนพ ื ้ นฐาน
วัตถุประสงค์ทางด้านการค้นหาของโครงการ ORKA ในเดือนธันวาคม 2015 ความร่วมมือที่
ประสบความสำเร็จนี้ได้ถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการใหม่คือ  ORKA2 ที่ได้มีการ
ดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงในปี 2016 ตามมาด้วยโครงการที่เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องใหม่ภายใต้ชื่อ 
Gridcast ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ป ี2017  

เป้าหมายสำหรับโครงการนั้นคือการปรับปรุงการพยากรณ์สภาพอากาศและ
พลังไฟฟ้าสำหรับกังหันลมและโรงไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางด้านการพยากรณ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ที ่มุ ่งความสนใจเฉพาะยิ่งด้านเสถียรภาพของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง โครงการนี้ทำให้สามารถใช้งานข้อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
กังหันลมรอบพื้นที่ต่างๆในเวลาจริง ซึ่งข้อมูลชุดนี้นั้นถูกป้อนให้กับชุดคำสั่งในโปรแกรมที่มี
การใช้ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning) เพ่ือคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน ภายหลังจากการทดสอบนี้ กลุ่มนักวิจัยได้ทำการสรุปว่าโมเดลการ
พยากรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ต่างๆ มีความแม่นยำทางด้านการพยากรณ์ที่ดีขึ้นพร้อมด้วย
ความละเอียดของการพยากรณ์สภาพอากาศในระดับที่สูงขึ้นเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับ
โมเดลแบบเดิม ทั้งนี้ โมเดลใหม่ยังได้มีการเตือนทางด้านสภาพอากาศที่ดีขึ้นที่ได้ถูกนำไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติการทางด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง  โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับ
เงื่อนไขทางด้านสภาพอากาศท่ีมีความรุนแรง (อาทิเช่น กรณีมีลมกรรโชกแรง) และรวมไปถึง
ข้อมูลของการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้ถูกคำนวณตลอดทุกช่วงเวลา 15 นาท ีซึ่งทำให้กลุ่มผู้
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง สามารถทำการประเมินได้ดีขึ้นในการจัดหาทรัพยากรหรือกำลัง
ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 
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รูปที่ 4.11 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับโครงการ Gridcast projects ของประเทศเยอรมนี [3] 

4.3.1.3 การตัดการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน (RE Curtailment)  

การจำลองการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และการตัด
การเชื่อมต่อผลิตไฟฟ้าพร้อมกับความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
ในระดับที่จำกัด 
ผลกระทบของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในระดับที่จำกัดในด้านการตัดการผลิต

ไฟฟ้าและเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในอนาคต ได้มี
การสาธิตเริ่มต้นโดยแบบจำลองสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าต่างๆ ของระดับการเข้ามาใน
ระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์ที่ถูกทำให้มีระดับเพิ่มขึ้น และต่อมาเป็นการตรวจสอบ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้ากำลังและการตัดการผลิตไฟฟา้ที่
สอดคล้องกัน 

รูปที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึงโหลดแบปกติและโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิพร้อมกับโปร
ไฟล์ทางด้านพลังงานลมและพลังแสงอาทิตย์ (การทำงานระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ (CSP)) ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่ง
แบบจำลองนั้นได้มีการกำหนดสมมติฐานปริมาณของพลังงานลมในระดับที่คงที่พร้อมทั้ง
สามารถบรรลุเป้าหมายร้อยละ 11 ของความต้องการใช้ไฟฟ้ารายปีของรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
ยังมีการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 3 ระดับ (ร้อยละ 0, 7.5, 11) โดย
ในแต่ละกรณีได้มีการกำหนดสมมติฐานร้อยละ 1.5 ของความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด
จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ (CSP) พร้อมกับส่วนที่เหลือจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งปริมาณส่วนใหญ่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ (CSP) 
ไม่ได้มีระบบกักเก็บความร้อน ดังนั้น การสร้างโปรไฟล์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่มีความ
คล้ายคลึงกันกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ โดยโปรไฟล์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นจะได้มาในส่วนที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษา
พลังงานลมจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกและการบูรณาการพลังแสงอาทิตย์ (Western Wind and 
Solar Integration: WWSIS)  
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รูปที่ 4.12 ได้แสดงให้ถึงโหลดโปรไฟล์ของรัฐแคลิฟอเนียที่มีการใช้ไฟฟ้าสุทธิใน
ระดับต่ำสุดซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับการบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าเกินความจำเป็นที่เป็นไปได้  โดยสัดส่วนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังแสงอาทิตย์ในวันนี้จะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยประมาณร้อยละ 
16 จากพลังงานลมและร้อยละ 0 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 18 จากพลังแสงอาทิตย์ทั้ง 3 
กรณี ทั้งนี้ รูปกราฟยังได้แสดงให้เห็นถึงโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิในระดับต่ำที่อาจจำเป็น ที่
จะต้องจัดหาไฟฟ้ารองรับให้ได้อย่างเพียงพอด้วยระบบผลิตไฟฟ้าที่เหลือโดยการกำหนด
สมมติฐานให้ค่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดสามารถที่จะเรียกใช้งานได้  โดย
จุดของโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิข ั ้นต่ำใหม่  (มีค ่าต่ำถึง 7,700 เมกะวัตต์ ในกรณีพลัง
แสงอาทิตย์) ได้ถูกเลื่อนจากเวลา 4.00 น. ไปเป็นช่วงเวลาเที่ยงวัน 

 

รูปที่ 4.12 โหลดโปรไฟล์การใช้ไฟฟ้าสุทธิสำหรับแคลิฟอร์เนีย ในแบบจำลองสถานการณ์ท่ีมีระดับ
การเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์ที่เพ่ิมข้ึน โดยกำหนดสมมติฐานไม่ให้มีการตัดการ

ผลิตไฟฟ้า  [5] 

สำหรับโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิดังแสดงในรูปที่ 4.12 ไม่ได้ถูกพิจารณาเป็นข้อจำกัด
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นการตรวจสอบผลกระทบของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในการทำงานของระบบ ได้มีการจำลองโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังของแคลิฟอร์เนียโดยการใช้โมเดลด้านการผลิตและค่าใช้จ่ายของ PLEXOS ซึ่งได้
มีการระบุไว้ว่าการวิเคราะห์จะได้มีการพิจารณาพื้นที่ทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมไปถึงพื้นที่การ
ให้บริการของบริษัทพลังงานไฟฟ้าที่มีนักลงทุนเป็นเจ้าของและหน่วยงานการไฟฟ้าของรัฐ ซ่ึง
ทางแบบจำลองได้มีการจำลองการทำงานของทุกโรงไฟฟ้าตลอดทั้งพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมโยงของ
ฝั ่งตะวันตก โดยข้อมูลและสมมติฐานต่างๆ ที ่ได้มาจากสภาการประสานงานการไฟฟ้า
ตะวันตก (Western Electricity Coordinating Council: WECC) คณะกรรมการนโยบาย
การวางแผนการขยายระบบส ่ งไฟฟ ้า  (Transmission Expansion Planning Policy 
Committee: TEPPC) กรณีทั ่วไปปี 2024 และแผนการจัดซื ้อจัดหาในระยะยาว 2014 
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(Long-Term Procurement Plan: LTPP) ชุดข้อมูล ของผู ้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
อิสระแห่งแคลิฟอร์เนีย (CAISO) พร้อมกับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ [5] 

สำหรับการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทั่วไปนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 กรณี โดยกรณี
แรกคือกรณี “ความยืดหยุ่นที่มีขอบเขตจำกัด” ที่มีการรวมชุดสมมติฐานที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ 
เกี่ยวกับการทำงานของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงสมมติฐานที่สำคัญต่างๆ 
ในกรณีความยืดหยุ่นที่มีขอบเขตจำกัดได้รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

• ไม่มีการส่งออกพลังงานไฟฟ้าสุทธิจากแคลิฟอร์เนีย 
• ไม่มีมาตรการด้านการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าใหม่ถูกติดตั้งนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการใน
ปี 2015 ในขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานแบบสูบกลับที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
(โดยประมาณ 2,500 เมกะวัตต์) ได้รับการยินยอมให้สามารถตอบสนองต่อ
โหลดการใช้งานสุทธิได้ การจำลองนี้ไม่มีการพิจารณาการใช้ระบบกักเก็บ
พลังงานส่วนเพิ่มเติมปริมาณ 1,325 เมกะวัตต์ ที่จะถูกติดตั้งใช้งานเป็นส่วน
หนึ่งของคำสั่งการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของแคลิฟอร์เนีย โดย
ประเด็นนี้จะได้มีการประเมินในหัวข้อต่อไป 

• ร้อยละ 25 ของทุกการผลิตไฟฟ้าภายในโซนที่แน่นอนต่างๆ จะต้องสามารถ
บรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลในพ้ืนที่ 

• ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) 
อย่างทันทีทันใด (รวมไปถึง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ (CSP)) จะถูกจำกัดขอบเขตไว้ที่
ร้อยละ 60 ของโหลดปกติ 

• แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) ไม่สามารถที่จะถูกใช้งานในการจัดให้มี
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองได้ 

การจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังได้มีการดำเนินการพร้อมกับสมมติฐานต่างๆ 
สำหรับความหลากหลายของระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์เพ่ือ
คำนวณปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ถูกตัดออกไป ในกรณีที่มีพลังแสงอาทิตย์รายปีร้อยละ 
7.5 ระบบไฟฟ้ากำลังจะมีความยืดหยุ ่นที ่เพียงพอเพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิโดยปราศจากความจำเป็นในการตัดการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีพลังแสงอาทิตยร์ายปีร้อยละ 11 ระบบไฟฟ้า
กำลังจะไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในทุก
ระดับได้ รูปที่ 4.13 ได้แสดงให้เห็นถึงโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิที่ได้ถูกจำลองขึ้นซึ่งเป็นผลลัพธ์
จากกรณีพลังแสงอาทิตย์รายปีร้อยละ 11 ซึ่งในกรณีนี้ โหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิที่เกิดขึ้นจรงิที่
สามารถรองรับได้โดยการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมจะไม่ได้รับการยินยอมให้ลดลงต่ำกว่า  12,600 
เมกะวัตต์โดยประมาณ การดำเนินการในลักษณะนี้เป็นตัวแทนของเงื่อนไขข้อจำกัดการผลิต
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ไฟฟ้าขั้นต่ำภายใต้ระบบไฟฟ้าที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่งหมายความว่าระบบผลิตไฟฟ้าที่พร้อมใช้
งานในแคลิฟอร์เนียและระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้มีการทำสัญญาเป็นปริมาณที่แน่นอนนอกพื้นที่
รัฐแคลิฟอร์เนียไม่สามารถท่ีจะทำการลดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับ
นี้ได้ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปฏิบัติการจากแหล่งพลังงาน
แบบเดิมและขอบเขตข้อจำกัดของระบบไฟฟ้ากำลังเดิมต่างๆ ระดับการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำเป็น
มาตรการที่สำคัญของความยืดหยุ่นในภาพรวมของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง [5] 

 

รูปที่ 4.13 การจำลองโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิในแคลิฟอร์เนีย ในแบบจำลองสถานการณ์ที่มีพลังงาน
รายปีร้อยละ 11 และพลังแสงอาทิตยร์ายปีร้อยละ 11 ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความยืดหยุ่นของ

โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในระดับที่จำกัด [5] 

เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในพลังงานไฟฟ้าที่ถูกตัดออกดังแสดง
ในรูปที่ 4.14 ซึ่งรวมไปถึงศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของพลังแสงอาทิตย์ ปริมาณของพลัง
แสงอาทิตย์ที่ถูกใช้งานจริงโดยระบบไฟฟ้ากำลัง และพลังแสงอาทิตย์ที่ถูกตัดการผลิต ใน
ภาพรวมแล้ว ศักยภาพพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 4 ในวันจะถูกตัดออก ซึ่งในระหว่างวันส่วน
ใหญ่ มักจะมีการตัดการผลิตไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยตลอดระยะเวลาทั้งปีโดยมีเพียง
ร้อยละ 0.4 ของศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่จะถูกตัดออก 
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รูปที่ 4.14 พลังแสงอาทิตย์ที่ถูกใช้งานและถูกตัดออกในแคลิฟอร์เนีย ในแบบจำลองสถานการณ์ท่ีมี
พลังงานลมรายปีร้อยละ 11 และพลังแสงอาทิตย์รายปีร้อยละ 11 ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความ

ยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในระดับที่จำกัด [5] 

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความยืดหยุ่นที่ยอมให้มีการผลิตไฟฟ้าแบบเดิม
เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในส่วนเพิ่มเติมที่สามารถที่จะรองรับได้ในวันนั้น ตามที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มเติมได้รับการเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะมีหลายวันที่จะต้องมี
การตัดการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์  โดย รูปที่ 4.15 ได้แสดงให้
เห็นถึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังแสงอาทิตย์รายวันที่ถูกตัดออกในแต่ละวันของปี
สำหรับกรณีศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายปีร้อยละ 11 (เส้นสีน้ำเงิน) เช่นเดียวกันกับกรณี
ศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายปีร้อยละ 15 (เส้นสีแดง) ในการนี้ได้มีการเพิ่มระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์เพียงเท่านั้นในกรณีต่างๆ ในกรณีศักยภาพพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 11 
นั้น พลังแสงอาทิตย์ได้ถูกตัดออกเนื่องจากขอบเขตข้อจำกัดทางด้านความยืดหยุ่นของระบบ
ไฟฟ้ากำลังในระยะเวลารวมทั ้งหมด 57 วัน และในระยะเวลา 49 วันที ่ปริมาณพลัง
แสงอาทิตย์ที่ถูกตัดออกมีค่าน้อยกว่าศักยภาพการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 5 โดยต่อมาสำหรับกรณี
พลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 15 ได้ทำให้มีการเกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนวันที่พลังแสงอาทิตย์ถูก
ตัดออกเป็น 139 วัน และคิดเป็น 16 วันที่มากกว่ากรณีศักยภาพพลังแสงอาทิตย์ที่ถูกตัดออก
ที่ร้อยละ 10 [5] 
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รูปที่ 4.15 สัดส่วนของศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายวันที่ถูกตัดออกในแบบจำลองสถานการณ์ที่มี
พลังงาน โดยพิจารณาเงื่อนไขข้อจำกัดเชิงปฏิบัติการต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความยืดหยุ่นของ

โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่จำกัด [5] 

 การเพิ่มขึ้นของศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายปีจากร้อยละ 11 ไปเป็นร้อยละ 15 
จะเพิ ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าที ่ถูกตัดออกไปตั ้งแต่ร ้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 1.6 สำหรับ
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม การตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
หน่วยสุดท้ายออก (ซึ่งก็คือ การตัดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มเติมที่เป็นที่
ต้องการในการเพิ่มศักยภาพพลังแสงอาทิตย์จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าออก) 
จะมีค่าเพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูงขึ้น  ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายปีจากร้อยละ 
7.5 ไปเป็นร้อยละ 11 นั้นจะต้องการการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
ส่วนเพิ่มเติมที่จะต้องถูกตัดออกเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ
ศักยภาพพลังแสงอาทิตย์รายปีจากร้อยละ 11 ไปเป็นร้อยละ 15 ต้องการการผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มเติมที่จะต้องถูกตัดออกโดยประมาณร้อยละ 5.5 
สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ลดลงที่สามารถเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
ที่จำกัด และยังได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์อัตราการตัดการผลิตไฟฟ้า
หน่วยสุดท้ายออกในระบบไฟฟ้ากำลัง 

รูปที่ 4.16 ได้แสดงให้เห็นถึงการตัดการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายทั้งหมดออกซึ่ง
เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มจำนวนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งระดับการเข้ามา
ในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์ในรายปีนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความต้องการใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดในแคลิฟอร์เนียที่รองรับโดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (รวมถึง
ปริมาณที่ถูกกำหนดให้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ (CSP)) โดยภายหลังจาก
การตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ถูกตัดออกออกไป 
โดยจุดต่างๆ บนรูปกราฟเป็นแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้ถูกจำลองข้ึนจริง  [5] 
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รูปที่ 4.16 การตัดพลังงานไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายรายปีออกและการตัดพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดรายปีออก
อันเนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าเกินความจำเป็นภายใต้ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ [5] 

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์หน่วยสุดท้ายออกซ่ึงเป็นฟังก์ชั่นของการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลัง
ของพลังแสงอาทิตย์ที่เป็นขอบเขตข้อจำกัดที่มีความสำคัญต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ในการคงระดับความสามารถในการแข่งขันกับทรัพยากรด้านพลังงานประเภทที่มี
การปลดปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำซึ่งในทันทีที่พลังแสงอาทิตย์ได้เข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลัง
ที่แน่นอนระดับหนึ่ง (ในกรณีนี้ คิดเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้ารายปีที่ร้อยละ 15 - 20) จาก
ตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้สาธิตให้เห็นถึงพลังงานลมส่วนเพ่ิมเติมที่ส่วนใหญ่จะมีอัตราการตัดการ
ผลิตไฟฟ้าออกในระดับต่ำกว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ระดับการเข้ามาใน
ระบบไฟฟ้ากำลังที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยความท้าทายนี้สามารถสังเกตได้ด้วยการทดสอบผลกระทบ
ของการตัดต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ออก ดังที่อัตราการตัดการผลิตไฟฟ้าออกเพิ่มขึ้นและค่าตัวประกอบโรงไฟฟ้า
ลดลง ค่าต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) จะเพิ่มขึ้น ลักษณะดังกล่าวได้
แสดงในรูปที่ 4.17 ที่จัดให้มีต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) ของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เป็นฟังก์ชั ่นของระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลัง
แสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้ากำลังโดยไม่มีความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่ถูกทำ
ให้เพ่ิมข้ึน โดยในรูป ค่าใช้จ่ายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์นั้นอยู่บนพ้ืนฐานของ
เป้าหมายต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) ในระดับระบบไฟฟ้ากำลังของ
หน่วยงานการไฟฟ้า SunShot ที่ราคา 6 US cents/kWh ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยการลดการตัดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด [5] 
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รูปที่ 4.17 ต้นทุนหน่วยสุดท้ายและต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) ของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์  [5] 

รูปที่ 4.17 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทดสอบอัตราต้นทุนหน่วยสุดท้าย
ของการตัดการผลิตไฟฟ้าออกไป ในขณะที่อัตราเฉลี่ยสามารถคงค่าในระดับค่อนข้างต่ำไว้ได้ 
อัตราต้นทุนหน่วยสุดท้ายจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าของการเพิ่มระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์หน่วยต่อไปแก่โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง ในการนี้ จะไม่ได้มี “ค่าจุดเริ่มต้น”  ที่
ได้มีการกำหนดไว้ก่อนที่ซึ ่งการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์อาจเป็นการยับยั้งการพัฒนาต่อยอดในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกไปมีค่าเพิ่มขึ้น หน่วยผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ส่วนเพิ่มเติมได้กลายเป็นสิ่งที่มีความสามารถในการ
แข่งขันน้อยลงต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เป็นส่วนเพิ่มเติม การตัดสินใจ
ทางด้านการลงทุนต่างๆอาจถูกขับเคลื่อนโดยค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมรวมไป
ถึงผลกระทบของการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออก ทั้งนี้ อาจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุไว้
ว่าการจัดสรรการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกจริงท่ามกลางแหล่งทรัพยากรระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกัน (รวมไปถึงระบบผลิตไฟฟ้าที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
และระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่) จะถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงเงื่อนไข
ต่างๆ ของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในพื้นที่ ข้อตกลงเชิงสัญญาที่สำคัญกับกลุ่มผู้จัดหาพลัง
ไฟฟ้า เครดิตภาษีการผลิตไฟฟ้า และประเด็นด้านการกำกับดูแลต่างๆ  

แนวทางเลือกอื่นในการตรวจวัดผลกระทบของการตัดต้นทุนเฉลี ่ยตลอดอายุ
โครงการโรงไฟฟ้า (LCOE) ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ออก (แสดงในรูปที่ 
4.17) เพื่อตรวจสอบค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในด้านการผลิตไฟฟ้าที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้และวิธีการที่ค่านี้ลดลงว่าเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของการเข้ามาในระบบไฟฟ้า
กำลัง ยกตัวอย่าง ในระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังในระดับต่ำ แต่ละหน่วยเมกะวัตต์ -
ชั่วโมงของศักยภาพของพลังแสงอาทิตย์สามารถหลีกเลี่ยง 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมงของการผลิต
ไฟฟ้าแบบเดิมและเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยมลภาวะได้ อย่างไรก็ตาม การตัด



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

4-29 
 

 

 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกเพิ่มขึ้น แต่ละหน่วยเมกะวัตต์ -ชั่วโมงของศักยภาพของพลัง
แสงอาทิตยส์ามารถหลีกเลี่ยงได้น้อยกว่า 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมงของการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมและ
ยังเป็นการลดค่าด้วย ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความยืดหยุ่นในระดับต่ำ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่
หลีกเลี่ยงได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์สามารถที่จะลดลงได้อย่างรวดเร็ว และ
เป็นการสร้างความท้าทายเชิงเศรษฐศาสตร์ต่างๆ สำหรับระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้า
กำลังของพลังแสงอาทิตย์ที่ถูกทำให้เพ่ิมข้ึนได้  

อัตราการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
หน่วยสุดท้ายในระดับสูงที่ได้มีการสังเกตในรูปที่ 4.16 อาจมีความเป็นไปได้ในการจำกัด
ขอบเขตการมีบทบาทส่วนช่วยจากพลังแสงอาทิตย์โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติการของระบบไฟฟ้ากำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ
ผันแปร (VG) อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกทางด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ที่มีจำนวนมากอย่างมี
นัยสำคัญ สามารถที่จะอำนวยความสะดวกและเปลี่ยนรูปกราฟโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิเพ่ือทำ
ให้เกิดการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์ในระดับที่สูงกว่า [5] 

 
4.3.1.4 การประเมินความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ 

(Hosting Capacity) 

ประเด็นสำคัญในการติดตั ้งเซลล์พลังแสงอาทิตย์หลายร้อยกิกะวัตต์ตามที่
คาดการณ์ไว้ของ SunShot Initiative ในปี 2020 เป็นต้นไป คือ ข้อจำกัดทางเทคนิคจะ
จำกัดการเชื่อมต่อโครงข่ายของเซลล์พลังงงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัวที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
สิบเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าที่สำคัญในการประเมินขีดจำกัด ที่เป็นไปได้
โดยตรงโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ซึ่งหลักการง่ายๆ คือ 15 % ของโหลดสูงสุด  

การวิเคราะห์ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นการกำหนด "  ความสามารถในการรองรับ
กำลังการผลิต" ของระบบจำหน่าย โดย การรองรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์
อ้างอิงถึงปริมาณของ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (PV) ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบพื้นฐานที่มีอยู่และไม่มีการชำรุดหรือสึกหรอของ
อุปกรณ์ก่อนเวลาอันสมควรตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับควบคุมแรงดันได้ จนถึงตอนนี้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายและมีการอนุมัติแบบ
รวดเร็วซึ่งเป็นไปได้ใช้งานได้จริงและราคาไม่แพงสำหรับติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์ที่เกินขีดจำกัด โดยอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการทำงานของ
ระบบ, การปรับ  controller set points  หรือ อัพเกรดหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งการ
เปลี ่ยนแปลงนอกเหนือจากความสามารถในการรองรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตยจ์ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มากขึ้น 

การเรียนรู ้เกี ่ยวกับ ความสามารถในการรองรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตย์ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจากนั้นจึงนำเสนอผลลัพธ์ใหม่เพื่อประเมินว่า จำนวน
กำลังผลิตที่น้อยที่สุดของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ การรองรับกำลัง
การผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ที่อยู่ติดกัน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 170 
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GW โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบจำหน่าย ซึ่งสิ่งนี้ถือว่า ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์ อยู ่ตามระดับการรองรับกำลังการผลิต ซึ ่งอาจต้องมีการปรับปรุงการ
เชื่อมต่อโครงข่ายและสิ่งจูงใจใหม่หรือนโยบายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการปรับปรุง
ดังกล่าว โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงเพื ่อช่วยในเรื่อง
แรงดันไฟฟ้าสำหรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ได้สองเท่า ส่งผลให้มีการ
ประมาณการรองรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ทั่วประเทศประมาณ 350 GW 
โดยที่ต้องระวังถึงระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ที่เชื ่อมต่อกับระบบ
จำหน่าย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจำหน่าย การทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ร่วมกับ ระบบจัดการการจ่ายไฟฟ้า (DMS)หรือ แนว
ทางการควบคุมระบบจำหน่าย หรือ ผ่านความร่วมมือกับ แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่
กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ (Distributed Energy Resources :DER)  อาจทำให้อัตราการ
เพิ ่มขึ ้นของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์สูงขึ ้นอย่างมาก โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 

สำหรับความสามารถในการการรองรับกำลังการผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์
อาจต้องมีการคำนวณล่วงหน้าสำหรับระบบจำหน่ายซึ ่งเป็นวิธีการคัดแยกจำนวนและ
ตำแหน่งของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ที่สามารถรวมเข้ากับระบบ
โดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์เพิ ่มเติมเพื ่อใหเกิดความยากโดยได้มีการดำเนินการแล้วใน
แคลิฟอร์เนีย ฮาวายและภูมิภาคอ่ืนซึ่งมีการพยายายามทดสอบในช่วงแรกๆ แต่จำเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึนในการวิจัย และพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับ อินเวอร์เตอร์ข้ันสูงระบบกักเก็บ
พลังงาน (Storage) และเทคโนโลยีเสริมอ่ืนๆ [4] 

การกำหนด ฟีดเดอร์ สำหรับการรองรับกำลังผลิตจากเซลลพ์ลังแสงอาทิตย์  

แนวคิดสำหรับความสามารถในการรองรับกำลังผลิต ใช้เพื่อศึกษาปริมาณของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ที่สามารถวางที่สายจำหน่ายก่อนที่จะเกิดผลเสียที่ส่งผล
กระทบต่อการทำงานปกติและส่งผลกระทบถึงคุณภาพไฟฟ้า โดยทั่วไป ความสามารถในการ
รองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ จะแสดงเป็นค่าเมกกะวัตต์ของแหล่งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งและกระจายอยู่ในทุกสายจำหน่าย ซึ่งเป็นสาเหตุแรกๆ
ของการละเมิดข้อจำกัดในการดำเนินงาน แม้ว่าจะมีเกณฑ์ที่ระบุและเกณฑ์เฉพาะสำหรับ
การละเมิด ด้วยเหตุนี้คำจำกัดที่แม่นยำ ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตย์ จึงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้โดยเครื่องมือ
ซอฟต์แวร์  Distributed Photovoltaic (DPV) ของ EPRI (EPRI 2012a) ให ้รายการข้อ
ละเมิดดังนี้: 

1. เกิดแรงดันเกิน / ตก ฝั่งปฐมภูมิ 
2. การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในช่วงทีย่อมรับได้ ฝั่งปฐมภูมิ 
3. การรักษาระดับแรงดันจากการเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในช่วงที่ยอมรับได ้
4. การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในช่วงทีย่อมรับได้ ในระบบ secondary 
5. เกิดแรงดันเกิน / ตก ฝั่งทุตยภูมิ 
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6. เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานนอกขอบเขต 
7. Circuit Breaker reduction of reach 
8. เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือ ฟิวส์ มีการทำงานพร้อมกัน 
9. อุปกรณ์ได้รับผลจาก กระแสผิดพร่อง 

10. ความร้อนท่ีเกิดจากการ over load. 

การเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ เป็นสาเหตุแรกท่ี
ส่งผลให้เกิดการละเมิดสำหรับปัญหาสำหรับการทำงานร่วมกันกับโหลดและระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ [4] 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิต 

โดยระบบจำหน่ายมีความหลากหลายอย่างมากในการออกแบบและการใช้งานซึ่ง 
แตกต่างกันไปไม่เพียงแค่ ใน สายจำหน่ายภายในเมืองหรือในเขตที่กว้างขวาง และรวมไปถึง
ความแตกต่างของระบบจำหน่ายมากกว่า 3,000 แห่งในประเทศซึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างไป
ทั้งหมดท่ีกล่าวถึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิตบน สาย
จำหน่ายนั้นๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดบางประการที่กำหนดความสามารถในการในการ
รองรับกำลังผลิต เช่น 

1. แรงดันไฟฟ้า การเข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อ
เข้ามาในปริมาณมากนั้นจะทำให้เกิดการข้อผิดพลาดทางด้านแรงดันไฟฟ้าผัน
ผวน ซึ่งส่งผลต่ออุปกร์รักษาระดับแรงดันเช่น จำนวนการปรับแท็ปหม้อ
แปลงนั้นเป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของ อัตราการเพิ่มขึ้นของ แหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ในระบบจำหน่ายและรวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุม
แรงดันภายในโรงไฟฟ้า 

2. กระแสลัดวงจร การเข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่
เชื่อมต่อเข้ามาในปริมาณมากอาจส่งผลให้เกิดกระแสลัดวงจรเพิ่มค่าสูงไม่
มากนักแต่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันในระบบ
จำหน่าย 

3. อัตราส่วนความต้านทาน x/r  ถ้าบริเวณ แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ สายของระบบมีขนาดยาวทำให้เกิดปัญหาการควบคุมการรักษา
ระดับแรงดัน 

• กรณีศึกษาการใช้สถิติเพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิต 

ในการระบุปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิตในเชิงข้อมูล
และสถิติได้มีการใช้ผลลัพธ์ในการทดสอบสำหรับความสามารถในการรองรับกำลังผลิต ใน 
16 California feeders จากโครงการ EPRI / California Solar Initiative / NREL / Sandia 
ในหัวข้อ “Alternatives to the 15% Rule” (EPRI 2015) โดยมีการใช้สายจำหน่าย อื่นๆ 
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อีก 8 สายจำหน่าย จากนอกแคลิฟอร์เนีย โดยมีการปรับแบบจำลองหลายตัวแปรให้เข้ากับ
ข้อมูลและทำการเลือกรูปแบบที่มีแนวโน้มที่สุดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ R-squared และ 

Akaike ที่ปรับปรุงแล้ว โดยแบบจำลองที่มีแนวโน้มมากที่สุด75 % (R2) ของความแปรผัน
ของสายจำหน่ายไปยังสายจำหน่ายที่ระบุได้ ในตัวอย่างมีการใช้ :  

• แรงดันไฟฟ้าสำหรับสายจำหน่ายฝั่งปฐมภูมิ (p = 7 x 10-7) 
• โหลดเมกกะวัตต์สูงสุดสำหรับสายจำหน่ายฝั่งปฐมภูม ิ(p = 4 x 10-5) 
• ระยะสายที่ไกลที่สุดของลูกค้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยในหน่วยไมล์  

(p = 4 x 10-6) 
• ค่าเฉลี่ยของ Load-weighted ในอัตราส่วน X/R ของ สายจำหน่าย

ฝั่งปฐมภูมิ (p = 3 x 10-4) 
• ผลรวมของการรักษาระดับแรงดัน และ การนับค่าตัวเก็บประจุ , 

การแปลงข้อมูลโดใช้ค่าล็อก (p = 3 x 10-4) 
• พิกัดกำลังรีแอคทีฟของคาปาซิเตอร์  (p = 1 x 10-5) 

ค่า P ที่ต่ำสำหรับการทดสอบ variable-wise t-tests ซึ่งตัวแปรสามารถ
บอกได้ถึงความสัมพันธ์ทางสถิติที่มีนัยสำคัญโดยกรณีการทดสอบนี้ตัวแปรเป็นตัวบ่งบอกถึง
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตสำหรับสายจำหน่าย โดยค่า P ที่ต่ำนั้นจะไม่สงผล
สำหรับข้อมูล ซึ่ง ซึ่งสถิติที่มีแนวโน้มเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็กและมี
ความหลากหลายอย่างมากในสายจำหน่าย ดังนั้นบางสายจำหน่ายจะมีความสามารถในการ
รองรับกำลังผลิตที่แตกต่างจากที่คาดการณ์โดยโมเดลนี้ (หรืออื่นๆ ) ในการวิจัยเพิ่มเติมมี
การปรับให้เข้ากับแนวทางในงานของการไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัด
ของการใช้วิธีการทางสถิติในการการรองรับกำลังผลิต 

จากพารามิเตอร์คุณลักษณะทางไฟฟ้าของวงจรในอัตราส่วน X/R จะนำมา
พิจารณาเป็นพิเศษซึ่งจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการวัดความ ต้านทานของลูกค้าไม่ว่า
โดยตรง (Z) หรืออัตราส่วนระหว่างรีแอคแตนซ์และความต้านทาน (X/R) มีความสำคัญต่อ
การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ดีที่สุด ซึ่งหากไม่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ความสามารถในการอธิบายถึงความแปรปรวนของความสามารถใน
การรองรับกำลังผลิต (R2) จะลดลงหนึ่งในสาม [4] 

การประเมินตำแหน่งในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์  
ประเด็นที่สำคัญในงานวิจัยคือความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของสาย

จำหน่ายจะสังเกตได้ว่า ค่ากำลังผลิตต่ำสุด– พลังแสงอาทิตย์ที่สามารถรองรับได้ทุกส่วนใน
สายจำหน่ายของระบบจำหน่าย จากกรณีศึกษา (บริเวณพ้ืนที่ A ในรูปที่ 4.18) ในส่วนพ้ืนที่ 
B จะเป็นพื้นที่ที่รองรับค่ากำลังผลิตได้บางส่วนและส่วนสุดท้าย เป็นส่วนที่ความสามารถใน
การรองรับกำลังผลิตมีค่าสูงสุด (บริเวณพ้ืนที่ C ในรูปที่ 4.18) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงจุดที่ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง,การปรับการตั้งค่าการควบคุม
การยอมรับการทำงานของอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือการอัพเกรดอุปกรณ์ ตำแหน่งในการรองรับ
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กำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ มีการสร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ทำแผนสำหรับ
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิต ได้อย่างชัดเจน โดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับใช้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ อย่างเป็นระบบโดยทั่วไป ตั้งแต่ 100 kW ถึง 10 MW (100-
kW steps สำหรับ 12kV class feeders) 

ในการวิเคราะห์เชิงลึกจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ มากกว่า 40,000 สถานการณ์ และในทางตรงกันข้าม สำหรับจำนวนของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ที่มากที่สุดที่สามารถติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้บนสายจำหน่าย (ค่า
กำลังผลิตต่ำสุด) การวิเคราะห ์ตำแหน่งในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ จะ
หาจำนวนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ สูงสุดที ่สามารถติดตั ้งได้ในแต่ละ
ตำแหน่ง  

ข้อได้เปรียบในการกำหนด ตำแหน่งในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาทิตย์ คือสามารถกำหนดแผน ความสามารถในการรองรับกำลังผลิต ได้อย่างละเอียด
สำหรับ feeder backbone ทั้งหมด ซึ่งสามารถสังเกตคุวามสามารถในการรองรับกำลังผลิต
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของบัสหรือวงจรและสามารถระบุข้อจำกัดของความสามารถใน
การรองรับกำลังผลิตในส่วนของบัสหรือวงจร [4] 

• กรณีศึกษาการประเมินการสุ่มความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจาก
เซลลพ์ลังแสงอาทิตย์  

ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาได้มีแนวทางการสุ่มและประเมินตำแหน่งสุ่มของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนมาก โดยได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยที่
หลากหลาย ซึ่งมีหลายวิธีที่ใช้สถานการณ์จำลองจำนวนขนาดและตำแหน่งของ ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ และมีการประเมินข้อเฉพาะที่จำกัด ซึ ่งในทางตรงกันข้าม
เครื่องมือซอฟต์แวร์ Distributed Photovoltaic (DPV) ที่พัฒนาโดย EPRI ให้การประมาณ
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตเป็นครั้งแรก โดยมีการสุ่มขนาดและตำแหน่งนับพัน
แห่งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ในการดำเนินการดังกล่าวจะทำการ
สุ่มหาขนาดของ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ สำหรับลูกค้าในแต่ละรายและเพ่ิมการ
เชื่อมต่อมากขึ้นจนกระทั่งลูกค้าทั้งหมดสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
ได้ทั้งหมด อีกทั้ง เครื่องมือซอฟต์แวร์ Distributed Photovoltaic (DPV) ยังมีการปรับใช้
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่ โดยใช้ different method ซึ่งในแต่
ระดับการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 500 kW  ในหนึ่งระบบจะ
เชื่อมต่อในตำแหน่งที่มีการสุ่มไว้ทาง หลังหม้อแปลงสเต็ปอัพ 480-V สามเฟส และจะมีการ
เชื่อมต่อจนกระท่ัง 10 MW  (20 MW สำหรับสายจำหน่ายที่มากกว่า 15 kV) [4] 
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รูปที่ 4.18 ผลลัพธ์จากการสุ่มสำหรับความสามารถในการรองรับกำลังผลิตสำหรับแรงดันเกินบน  
สายจำหน่าย โดยแสดงส่วนสำคัญของตำแหน่ง ณ ตำแหน่ง B [4] 

 

• กรณีศึกษาการประเมินระบบจำหน่ายของ PG&E (Pacific Gas and 
Electric) 

ในการประเมินโดย University of California at Irvine and Pacific Gas 
and Electric -(PG&E) มีการดำเนินการกรณีศึกษา เพื่อกำหนดขนาดความสามารถในการ
รองรับกำลังผลิตของสายจำหน่ายโดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินผลกระทบของการสร้างระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ทีเ่ชื่อมต่อจำนวนมากในสายจำหน่ายอีกท้ังในด้านแรงดันบน
สายจำหน่าย, อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า , ตัวประกอบกำลังของสถานีไฟฟ้าย่อยและ
กำลังสูญเสียในสาย โดยตำแหน่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที ่ติดตั ้งมีความ
หลากหลายเพื่อให้มีการกระจายตามแนวรัศมี (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่มีอยู่) 
ตำแหน่งติดตั้งที่ต้นสาย , กลาง และปลายสายของสายจำหน่ายและมีการจำลองเส้นโค้ง PV 
เฉลี่ยตามฤดูกาล โดยรวมแล้วมีการจำลองสถานการณ์ 160 สถานการณ์สำหรับการจัด
จำหน่ายเชิงพาณิชย์และ 54 สถานการณ์ได้รับการประเมินในส่วนลูกค้า  

ผลการศึกษาระบุว่าพบว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์
นั้นเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าในส่วนสายจำหน่าย บริเวณปลายสายของที่อยู่อาศัย นอกจากนี้
ยังพบปัญหาแรงดันไฟฟ้าในกรณีท่ี ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เชื่อมต่อยู่ที่ต้นสาย
ของสายจำหน่ายและมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ มากกว่า 40% และ
ยังพบว่ามีปัญหาตำแหน่งแท็ปหม้อแปลงในกรณีที่มีการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์ที่มากขึ้น และจากกรณีศึกษายังพบว่าการปลดสับ คาปาซิเตอร์ ที่เกิดจาก
การเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที ่มากขึ ้นเกิดขึ ้นเพียง 2 จาก 160 
สถานการณ์จำลองสำหรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์  [4] 
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รูปที่ 4.19 แสดงตำแหน่งบัสในพื้นที่ระบบจำหน่าย 12.47-kV EPRI Circuit number 5 (Ckt5) 

พร้อมกับ OpenDSS [4] 

 
วิธีการเพิ่มเติมในการหาความสามารถในการรองรับกำลังผลิต  
การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ได้มีการพัฒนาชุด

เครื่องมือในการหาความสามารถในการรองรับกำลังผลิต ตัวอย่าง แพ็คเกจการวิเคราะห์ 
DEW ของ Electrical Distribution Design ซึ่งรวมถึงวิธีการหาความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิต โดยเครื่องมือนี้จะเทียบเท่ากับ เครื่องมือซอฟต์แวร์ Distributed Photovoltaic 
(DPV) ของ EPRI 

นอกจากนี้ผู ้ผลิตไฟฟ้าหลัก 3 แห่งที่ในแคลิฟอร์เนีย (Pacific Gas & Electric 
[PG&E], Southern California Edison และ San Diego Gas & Electric) ได้พัฒนาและ
วางแผนวิธีการในวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิต Distribution Resources 
Plans (DRPs) โดยทั้งระบบสาธารณูปโภคหลัก 3 แห่ง จะมีการวิธีการที่แตกต่างกัน แต่มี
การกำหนดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตในระบบจำหน่ายในพื้นที่ให้บริการของตน
เหมือนกัน เช่น การศึกษาแต่ละวงจรหรือใช้วงจรย่อยเพื่อแสดงส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่
สำหรับการเข้ามาของระบบต่างๆ ที่ส่งผลกับระบบจำหน่าย เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายจากพลังแสงอาทิตย์ , ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ พร้อมกับ
ระบบกักเก็บพลังงาน, ยานยนต์ไฟฟ้า และ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว แบบดั้งเดิมซึ่ง
รายละเอียดในการคำนวณการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิต นั้นแตกต่าง
กันไปตามผู้ผลิตไฟฟ้า [4] 

การวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตขั้นสูง 
โดยทั่วไปวิธีการคำนวณความสามารถในการรองรับกำลังผลิตนั้น จะมุ่งเน้นไปที่

การสร้างแบบจำลองจำนวนช่วงเวลาสูงสุดที่จำกัดโดยปกติจะเป็นช่วงเที่ยงวันและเงื ่อนไข
การโหลดที่ต่ำสุดบนสายจำหน่ายนั้น ในบางกรณีการวิเคราะห์ ข้อจำกัดของ time-series 
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จะมีความละเอียดค่อนข้างสูงโดยทั่วไป คือ 1 วินาทีสำหรับ 1 วันที่มีการแปรปรวน ซึ่งความ
ท้าทายนั้นคือ การรู้วิธีการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งปี ซึ่งการเข้าใจถึงการ
ทำงานของอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ และ ความแปรปรวนของโหลด
เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดผลกระทบที่แท้จริงของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์ เมื่อมีข้อมูลของโหลดและข้อมูลเวลาในการผลิต  Quasi-Static Time-Series 
Analysis (QSTS) จะสามารถวัดผลกระทบได้อย่างแม่นยำ 

Quasi-Static Time-Series Analysis (QSTS) เป็นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าใน
แง่ม ุมที ่ข ึ ้นอย ู ่ก ับเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านการไหลของกำลังไฟฟ้า  รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายวันในโหลดและข้อมูลเอาต์พุต ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ โดย QSTS ใช้เวลา 1–60 วินาที เพียงพอที่ตรวจวัดการตอบสนองของ
อุปกรณใ์นระบบจำหน่ายรวมถึงตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสามารถจำลองได้เป็นระยะเวลา
ในระดับชั่วโมงไปจนถึงหลายปี 

ในปัจจุบัน QSTS นั้นไม่ได้มีการใช้งานในการศึกษาการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เนื่องจาก ความต้องการในข้อมูลและความยากในการคำนวณ 
ซ่ึงเครื่องมือซอฟต์แวร์ทีว่ิเคราะห์กำลังไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการคำนวณ
ยาวเกินไปและข้อกำหนดด้านข้อมูลซึ่งสำหรับข้อมูลความละเอียดสูงนั้นยากที่จะตอบสนอง
การใช้งานสำหรับการไฟฟ้า ซึ่งฟังก์ชัน QSTS ของเครื่องมือนั้นจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้เวลาในการคำนวณที่เร็วขึ้นพร้อมข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อแสดงถึงสภาวะ
และความแปรปรวนของพลังแสงอาทิตย ์ซึ่งมกีารวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทางด้านความละเอียดสูงตลอดทั้งปีทีส่ามารถใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที
เพ่ือรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจของการไฟฟ้าภายในข้อผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ 
[4] 

การประมาณการทางสถิติของความสามารถในการรองรับกำลังผลิตทั่วประเทศ  
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของสายจำหน่ายโดย

ละเอียดมีการใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อพัฒนาการประมาณปริมาณพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่
สามารถรวมเข้ากับระบบจำหน่ายของประเทศสหรัฐอเมริกา  

แนวทางในการประเมินการวิเคราะห์นั้นพบว่าระบบจำหน่ายของสหรัฐอเมริกา
สามารถรองรับ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ได้อย่างน้อย 170 GW  
โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบเดิมโดยส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบจำหน่ายเพียง
เล็กน้อยหรือแทบไม่ส่งผลกระทบเลย ตามที่อธิบายไว้ว่าการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงเพ่ือ
ช่วยจัดการผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่และจะเพิ่มค่าเป็นสองเท่าโดยประมาณ ซึ่ง
ประมาณ 350 GW ของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ การประมาณนี้
ถือได้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ มีการกระจายระหว่างสายจำหน่าย
ตามความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ต่ำสุด ในทางปฏิบัตินั้น
ข้อมูลประชากรของลูกค้าความพร้อมใช้งานของที่ดิน / หลังคาและปัจจัยอื่นๆ เป็นปัจจัย
สำคัญสำหรับการจัดระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ และมักจะไม่ตรง
ตามท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสนใจตำแหน่งที่ติดตั้ง ของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
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จากพลังแสงอาทิตย์ ภายในสายจำหน่ายแต่ละตัว จะช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถ
ในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ไดสู้งขึ้น 

แม้ว ่าการประมาณการทางเทคนิคนี ้ไม่ได้พิจารณาถึงความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือข้อจำกัดในการส่งผ่านโดยมีการแนะนำว่าระบบจำหน่ายต้อง
สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ถึงปี 
2593 ภายใต้สถานการณ์มาตรฐาน NREL ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในช่วง 142–559 GW ของการ
รองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงความเป็นไปได้ใน
การเปลี่ยนแปลงในต่อการจำหน่ายที่อาจมีการใช้ต้นทุนทีต่่ำถึงปานกลางซ่ึงจะทำให้สามารถ 
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ได้มากขึ้น ในทำนองเดียวกันการ
ใช้ระบบกักเก็บพลังงานและ/หรือเทคโนโลยีเสริมอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มค่าประมาณ
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ได้อย่างมาก [4] 

 
แนวทางที่สำคัญสำหรับความสามารถในการรองรับกำลังผลิตในระบบจัด
จำหน่ายเพิ่มข้ึน 
แม้ว่าการประมาณการทั่วประเทศนั้นจะชี้ให้เห็นถึงระบบจำหน่ายโดยรวมนั้น

สามารถรองรับ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ได้ในระดับสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นไปได้ในระดับสูง ก็ต่อเมื่อ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์  ได้รับการติดตั้งให้เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถในการรองรับกำลังผลิต
จากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ดังนั้นการประมาณการความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจาก
เซลล์พลังแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ ยังคงมีความสำคัญต่อการระบุตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง 
ซึ่งการทำความเข้าใจอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีอื่นๆ จะมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งต่อการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ที่มากขึ้น  

• การมีแผนการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย และ วิธีการที่ใช้ในการ
กำหนดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์
จะต้องมีการปรับปรุงเมื่อมีการรวม ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์เข้าไป จึงสามารถกำหนดความสามารถในการรองรับกำลังผลิต
จากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ไดเ และการปรับปรุงดังกล่าวรวมถึงการลดเวลาที่
ต้องใช้ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และแหล่งข้อมูลที่
มีและการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเที่ยงตรงของข้อมูลอินพุตสำหรับ
โหลดทีเ่ชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายและระบบผลิต 

• จำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลัง
แสงอาท ิตย์ ตามพ ื ้ นท ี ่ หร ื อ  line-segment-based เพ ื ่ อตรวจสอบ
ความสามารถของทางการไฟฟ้า ในการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ที่เชื่อมต่อในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในระบบ
จำหน่าย  
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• การเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับสายจำหน่ายและคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
ขั ้นสูงที ่ส ่งผลต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์ พลัง
แสงอาทิตยจ์ะช่วยให้ทางการไฟฟ้ามีวิเคราะห์ทางเลือกที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถคัดกรองในเรื่องสายจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว 

• การพัฒนาขั้นสูงขึ้น หรือ การประเมินการยกระดับสายจำหน่ายอาจเป็น
การเพิ่มความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นตัวเลือกการลดผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย ์ในอนาคต  

• การตั ้งค่าให้เหมาะสมสำหรับตัวประกอบกำลังหรือ กราฟ volt/VAR 
(watt)) สำหรับอินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงจะช่วยการไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมต่อ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้อย่างรวดเร็ว 

• การระบุข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องจะส่งผลต่อการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ / การศึกษาความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ เพื่อนำข้อมูลที่ระบุมาปรับปรุงผลลัพธ์
ให้ดีและง่ายขึ้น เช่นการคำนวณความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจาก
เซลล์พลังแสงอาทิตย์สามารถทำได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยการรวมข้อมูลของ
ลูกค้า, ความพร้อมสำหรับพื้นที่ในการติดตั้ง  solar rooftop  

นอกเหนือจากนี้การประมาณการทั่วประเทศจะส่งผลต่อการวิเคราะห์และ
งานวิจัยใหม่ๆ ที่สำคัญ เช่น 

• การปรับต้ังค่าประมาณทั่วประเทศโดยใช้ผลลัพธ์จากชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นของ
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ อาจมีการ
พัฒนาประมาณการในระดับภูมิภาคและวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับพิจารณา
อินเวอร์เตอรข์ั้นสูงและเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

• ข้อจำกัดที ่ถูกกำหนดโดยสถานีไฟฟ้าย่อยหรือระบบไฟฟ้ากำลังในการ
กำหนดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ [4] 

4.3.1.5 แนวทางการลดผลกระทบทางด้านเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าประเทศ
ออสเตรเลีย 

ภาพรวมของผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบกระจาย
ตัวต่อการปฏิบัติการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าประเทศออสเตรเลีย 
ในการดำเนินการที ่ผ่านมา โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้านั ้นได้ถูกออกแบบ

สำหรับการส่งผ่านไฟฟ้าแบบทิศทางเดียวจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ไปสู่กลุ่ ม
ลูกค้าต่างๆ โดยโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าประกอบไปด้วยสายจำหน่าย (ระบบไฟฟ้าแบบ
สายอากาศหรือสายเคเบิลใต้ดิน) และสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ที่ได้ทำการแปลงพลังไฟฟ้าไป
เป็นแรงดันไฟฟ้าในระดับที่ต่ำกว่าที่มีความเหมาะสมสำหรับการส่งจ่ายและการใช้งานให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยรูปแบบแผนภาพสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของโครงข่ายระบบจำหน่าย
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ไฟฟ้าได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.20 ซึ่งได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของแรงดันไฟฟ้าของสถานี
ไฟฟ้าย่อย  

 
รูปที่ 4.20 แผนภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า [1] 

 
การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในตลาด

พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มการติดตั้งในระดับครัวเรือนใน
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ โดยมีกลุ่มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่าเพียงบางส่วนที่มี
การเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันระดับกลาง ซึ่งจะมีการควบคุมแรงดันที่แตกต่างกัน 
ตามท่ีได้มีกำลังผลิตติดตั้งจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  เพ่ิมมากขึ้น 
ในท้ายที่สุดแล้ว ระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จะทดแทนความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จุดมีการไหล
ย้อนกลับของพลังไฟฟ้าในสายจำหน่ายระดับแรงดันต่ำในเวลาดังกล่าว โดยการทำให้เกิดการ
ไหลของไฟฟ้าในทิศทางอื่น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในความท้า
ทายต่างๆ ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงภายโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งสามารถสรุปได้ใน
ตารางที่ 4.5 [1] 

ตารางที่ 4.5 ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ใน
การปฏิบัติการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

ประเด็น ความต้องการ 
ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยแ์บบ

กระจายตัว 
การบริหารจัดการ
แรงดันไฟฟ้า 

การบริหารจัดการ
แรงดันไฟฟ้าของลูกค้า
ให้อยู่ภายในขอบเขตที่
ยอมรับได้และคณุภาพ
ของพลังงานไฟฟ้า 

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์   
ที่ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในระบบไฟฟ้ากำลังก่อให้เกิด
ผลกระทบในขณะทีม่ีโหลดการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับทีต่่ำของ
สายจำหนา่ยและการเพิม่ขึ้นของแรงดันไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 
กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ยังคง
ต้องบริหารจดัการเหตุการณ์แรงดนัไฟฟ้าตกในช่วงที่เกิด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาเย็น แรงดันไฟฟ้า
จะต้องไดร้ับการรักษาระดับให้อยูภ่ายในขอบเขตที่ยอมรับได้
สำหรับสถานการณ์ตา่งๆ ที่อาจเกดิขึ้น 

ค่าพิกัดความร้อน การรักษาระดับการไหล
ของไฟฟ้าให้อยู่ภายใน

การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์  ในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำจะทำให้
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ประเด็น ความต้องการ 
ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยแ์บบ

กระจายตัว 
ระดับภาระการใช้ไฟฟ้า
ที่ยอมรับได้ของ
องค์ประกอบโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลัง 

เกิดการไหลย้อนกลับของไฟฟ้าในสายจำหนา่ยและหม้อ
แปลงไฟฟ้า ทั้งนี้การไหลเวียนของไฟฟ้าแบบสองทิศทางใน
สินทรัพย์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่มีภาระของโหลดการใช้ไฟฟ้าในระดับที่น้อยกว่า ขอบเขต
ของค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าอาจถูกทำให้อยู่ในระดับท่ีเกิน
ขอบเขตข้อจำกัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน 

การประสานการ
ดำเนินการด้านการ
ป้องกัน 

การปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการป้องกัน 

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิด
กระแสผิดพร่องในทิศทางการไหลย้อนกลับ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของระบบป้องกันในการมองเห็นหรือการ
แยกแยะระหว่างพ้ืนท่ีที่มีความผดิพร่อง 

  
สถานะปัจจุบันของระบบจำหน่ายไฟฟ้าประเทศออสเตรเลีย 
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขอบเขตข้อจำกัดในการรองรับกำลังผลิตติดตั้ง

สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ จะมีความ
เฉพาะเจาะจงในทำเลที่ตั้งเป็นอย่างมากและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบไปด้วย 

• การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ได้มีการติดตั้งไว้ 
รวมไปถึงสมรรถนะของการปฏิบัติการและโหมดของการปฏิบัติการ 

• ความสามารถและการตั้งค่าของอินเวอร์เตอร์ โดยเฉพาะไม่ว่าฟังก์ชั่นการ
รองรับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังโดยอัตโนมัติที่ชาญฉลาดซึ่งจะมีการ
ตั้งค่าให้มีการใช้งานหรือไม่ก็ตาม ความสอดคล้องของอินเวอร์เตอร์กับ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและความต้องการทางด้านการเชื่อมโยงต่างๆ ของ
กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) 

• ไม่ว่าระบบไฟฟ้ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการบนหลักการ “การตั้งค่า
การดำเนินการและปล่อยให้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง” (Set and forget) 
หรือมีการควบคุมโดยตลอดในระดับทั้งสถานที่ดำเนินการและในระดับ
ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยหรือการเป็นผู้รวบรวม 
(Aggregator) (เพื ่อตอบสนองต่อสัญญาณทางด้านราคาที ่ไม่จำเป็นที่
จะต้องตรงตามความต้องการของโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

• โปรไฟล์โหลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่  รวมไปถึงวิธีการเปรียบเทียบความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่กับการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย ์และรายละเอียดของวิธีการจับคู่ระหว่างกัน 

• โหลดการใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ที ่ดำเนินการในช่วงระหว่างวันอาจทำ
หน้าที่เป็นอ่างในพื้นที่ให้กับพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ในขณะที่โปรไฟล์ของโหลดการใช้
ไฟฟ้าในระดับครัวเรือนมีค่าสูงสุดในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ ่งการไหล
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ย้อนกลับทิศทางของไฟฟ้าอาจสูงขึ้นและขอบเขตของการไหลของพลัง
ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการ 

• คุณลักษณะทางด้านกายภาพและโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงค่าความจุของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่และค่าอิมพีแดนซ์ 

• โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในพื้นที่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ (Central 
Business District: CBD) และในพื ้นที ่ชานเมืองต่างๆ จะมีระดับการ
เชื่อมโยงในระดับสูงซึ่งมีช่วงระยะทางของสายไฟฟ้าที่สั้นกว่าและมีความ
หนาแน่นของโหลดการใช้ไฟฟ้าในระดับที่สูงกว่า และมีค่าอิมพีแดนซ์ที่ต่ำ
กว่า และยังสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์ ได้มากกว่าสายจำหน่ายที่มีการเดินสายเป็นเส้นตรง
แนวยาวในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกล 

ในปัจจุบัน กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทติย์  
ภายในแต่ละพื้นที่ของกลุ ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ในตลาด
พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) โดยข้อมูลสรุปเขิงสถิติที่ได้มีการรวบรวมไว้ของปัจจัยทางด้าน
กายภาพต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิตไฟฟ้า (จากระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์) แสดงในรูปที่ 4.21 ซึ่งสถิติดังกล่าวเป็นเพียงการ
บ่งชี้เท่านั้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมการทำงานภายในแต่ละ
พ้ืนทีข่อง DNSP [1] 

 

รูปที่ 4.21 การเข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในแต่ละพ้ืนที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับกำลังผลิตติดตั้ง [1] 
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นของความท้าทายในเชิงเทคนิคต่างๆ กับการบูรณา
การเชื่อมโยงของระดับการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์  ภายในโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยผู้ปฏิบัติการตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่ง
ออสเตรเลีย (AEMO) ได้ทำการสำรวจเอกสารทางด้านการวางแผนการดำเนินการของผู้
ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSP) และเข้าไปมีบทบาทส่วนร่วมกับกลุ ่มผู้
ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ตลอดการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ ในเดือนมิถุนายน 2019 ทั้งนี้ รูปที่ 4.22 แสดงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้เริ่มเกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่ของผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSP) และมีการสรุปประเด็น
ต่างๆ ที่ได้ถูกระบุไว้ในกระบวนการนี้ 

ขอบเขตเพ่ิมเติมของความท้าทายต่างๆ ทางด้านการบูรณาการเชื ่อมโยงที่ผู้
ให ้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า  (DNSP) ในแต่ละแห่งที ่ ได ้ประสบนั ้นจะมี
ความจำเพาะต่อขนาดและพื้นที่ทำเลที่ตั้งของกลุ่มคลัสเตอร์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ภายในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังของแต่ละราย ความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ต่างๆ เชิงกายภาพของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังและโหลดการใช้ไฟฟ้า ซึ ่งในปัจจุบัน 
ประเทศออสเตรเลียตอนใต้และรัฐควีนส์แลนด์กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที ่มี
ความสำคัญมากที่สุดอย่างมาก อันเนื่องมาจากระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ในระดับสูง ขึ้นทำให้พื้นที่ถูกทำให้แย่ด้วยการมี
ค่าความจุของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในระดับต่ำและมีค่าอิมพีแดนซ์ในระดับที่สูงขึ้น [1] 

 

รูปที่ 4.22 สรุปประเด็นด้านการบูรณาการเชื่อมโยงของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์ของกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs)  [1] 
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บทสรุปของความท้าทายทางด้านเทคนิคต่างๆ 

1) การบริหารจัดการทางด้านแรงดันไฟฟ้า 
กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การรักษาแรงดันไฟฟ้าให้กับสถานที่ตั้งของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ภายในขอบเขตข้อจำกัดที่ต้องการ ในการ
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ยังจะต้อง
กำกับดูแลระดับแรงดันไฟฟ้าตลอดทั่วทั้งโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ใน
การปฏิบัติการที่ปลอดภัยและมั่นคง ในการดำเนินการข้ามโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าของตลาด
พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) ในปัจจุบันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดังต่อไปนี้ 

• การปรับแท๊ปหม้อแปลงระหว่างแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าใน
ระดับสูงและระดับสูงขึ้นไป) จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ 

• หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานในระดับโซนมีการใช้งานสำหรับการปรับแท็ปหม้อแปลง
แบบออนไลน์เพ่ือรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ
คงที่โดยการชดเชยแรงดันไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงโหลดการใช้ไฟฟ้าในด้านที่มี
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

• รูปแบบการควบคุมอุปกรณ์การปรับแท๊ปนั้น มีการชดเชยค่าแรงดันตกที่สามารถ
ปรับได้ตลอดท้ังสายจำหน่าย ซึ่งแรงดันตกเกิดข้ึนโดยการเปลี่ยนแปลงของโหลดการ
ใช้ไฟฟ้า (“การชดเชยแรงดันตกในสายไฟฟ้า”) 

• หม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยปกติแล้วจะถูกกำหนดค่าแท๊ปแบบตายตัว ซึ่ง
หมายความว่าจะถูกตั้งค่าแบบคงที่และไม่สามารถที่จะทำการปรับการทำงานตาม
พลวัติที่เปลี่ยนแปลงไปได้พร้อมไปกันกับการใช้โหลดบนวงจรทางด้านแรงต่ำ เพ่ือ
ทำให้เกิดความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้าว่าจะได้รับแรงดันไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพอย่าง
สมเหตุสมผล การตั้งค่าของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการกำหนดค่าแท๊ปแบบคงตัวได้ถู ก
ออกแบบสำหรับพ้ืนที่ทำเลที่ตั้งท้ังสายจำหน่ายของแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลางและ
ขอบเขตของโหลดในการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าท่ีได้มีการคาดการณ์ไว้ในพ้ืนที่ 

• อาจมีการควบคุมรักษาระดับแรงดันของสายที่ใช้งานบริเวณพ้ืนที่ทั่วทั้งสายจำหน่าย
ในส่วนของแรงดันระดับปานกลางที ่มีสายไฟฟ้าระยะทางที ่ยาวเพื ่อความคุม
แรงดันไฟฟ้าจากบริเวณผลิตไฟฟ้าซึ่งรวมไปถึงการชดเชยแรงดันตกในสายบางกรณี
ได้ด้วย 

โดยโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มีการออกแบบและปฏิบัติการเพื่อจัดการแรงดันตกที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดการใช้ไฟฟ้า โดยที่ไม่ใช่กรณีการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้หมายความว่าในระหว่างที่เกิด
เงื่อนไขเมื่อมีการใช้โหลดในระดับต่ำ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดอาจมีค่าเข้าใกล้ขอบเขตข้อจำกัดที่ยอมรับได้ 
ซึ่งการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นั้นทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งต่อมาอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์โดยทำให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าในระดับท่ีเพ่ิมมากข้ึนที่เป็นการละเมิดขอบเขตข้อจำกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่มีการกำหนด
ไว้ สำหรับในกรณีที่ไม่มีมาตรการอ่ืนๆในการรองรับนั้นเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทส่วนช่วยต่อโครงข่าย
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ระบบไฟฟ้ากำลังด้านแรงดันต่ำที่จะสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าในระดับที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเทียบกับปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าขั้นสูงสุดที่จะสามารถจัดหาไฟฟ้าให้ได้ ซึ่งวีธีการชดเชยด้วย
การลดแรงดันไฟฟ้าในสายไฟฟ้าลง เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสามารถบริการจัดการในกรณีนี้ได้ แต่
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยในนั้นสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับสายจำหน่ายขนาดหลาย
เมกะวัตต์ได้ การชดเชยด้วยการลดแรงดันไฟฟ้าอาจเป็นการยากที่จะทำให้เกิดผลขึ้นจริงได้ในเชิง
ปฏิบัติ 

กรณแีรงดันไฟฟ้าต่ำในระหว่างช่วงที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยังคงเป็นความท้าทาย
ที่สำคัญสำหรับธุรกิจโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง โดยการเพิ่มขึ้นของระดับการเข้ามาของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟ โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในปัจจุบันกำลังมีความต้องการ
บริหารจัดการความท้าทายขั้นสูงทั้งสองกรณีให้ได้ เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะพบได้ในส่วนสาย
จำหน่ายทางด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำ ซึ่งการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์  ที่เพ่ิมข้ึนจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของขอบเขตทางด้านพลวัติของ
การไหลของพลังไฟฟ้าระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและการส่งออกสูงสุด 

 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ในตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ 
(NEM) ได้มีความสามารถในการมองเห็นเพียงเล็กน้อยไปจนถึงไม่มีเลยในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
แรงดันต่ำของพวกเขา ซึ่งทำให้ประเด็นทางด้านแรงดันไฟฟ้าต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะได้รับแจ้งลำดับ
แรกผ่านการร้องเรียนของกลุ่มลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) โดยส่วนใหญ่แล้วกำลังใช้งานมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถใน
การมองเห็นสินทรัพย์ทางด้านแรงดันต่ำ ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSP) ทุกรายได้
ทำการระบุไว้ว่าพวกเขาได้เริ่มที่จะประสบกับข้อร้องเรียนทางด้านคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
ในการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ในระดับสูง
ของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางด้านของการเกิดแรงดันไฟฟ้า
เกิด, การเกิดไฟกระพริบ และประเด็นทางด้านคุณภาพพลังงานไฟฟ้าอ่ืนๆ และการปลดการเชื่อมโยง
ระบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ในหลายกรณี ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงดันไฟฟ้าสูงในปัจจุบันมีระดับที่มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบอ้างอิงกับสถิติจำนวนข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องแรงดันไฟฟ้าต่ำ ในบางครั้งได้ถูกระบุในเบื้องต้นโดยกลุ่มลูกค้าผ่านการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

อีกหนึ่งความท้าทายทางด้านการบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้าที่ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายรายกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือการจัดสรรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ (และโหลดการใช้ไฟฟ้า) ที่ไม่เท่ากันภายในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ
เขา จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สมดุลระหว่างทั้งสามเฟสไฟฟ้า และก่อให้เกิดการ
ความไม่สมดุลและทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสามเฟสที่ได้มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบไฟฟ้ากำลังลดลง ในกรณีเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากโดยส่วนใหญ่ สำหรับทุกการติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนโครงข่ายระบบไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำได้ถูกเชื่อมต่อในเฟส
เดียวกันแล้ว ผลลัพธ์ของแรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าเกินกว่าปกติถึงสามเท่าเทียบกับกรณีแบบจำลอง
สถานการณ์ท่ีมีความสมดุล  [1] 
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2) แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้า 
เพื่อบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที ่เชื ่อมโยงกัน  กลุ่มผู้

ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ได้เริ่มมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ดังนี้ 

• ต้องการความสามารถในการตอบสนองแบบรีแอคทีฟสำหรับกรณีที่มีการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที ่เป็นกำลังผลิตติดตั ้งใหม่ เพื ่อบรรเทา
ผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์ 

• การปรับความสมดุลสำหรับการเชื่อมต่อ เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์ และโหลดการใช้ไฟฟ้าจะได้ถูกกระจายจำหน่ายไฟฟ้าในระดับที่
เท่ากันตลอดทั้งสามเฟสในโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งผู้ให้บริการ
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายรายได้พิจารณากรณีนี้ว่าเป็นประเด็น
แรกที่จะต้องพิจารณาเมื่อกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมในโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ 

• การกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าในระดับเมกะวัตต์สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่ที ่มี
แรงดันไฟฟ้าต่ำ 

• การปรับการตั้งค่าหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าและการตั้งค่าแท๊ปให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในบางพื ้นที ่ อาจมีขอบเขตสำหรับการตั ้งค่าแท๊ปที ่ไม่เพียงพอเพื ่อให้ได้ระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการในด้านแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าของหม้อแปลงไฟฟ้า 

• การทดสอบการใช้งานหม้อแปลงจำหน่ายที่มีอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งแท๊ปหม้อ
แปลงและเทคโนโลยีอ ุปกรณ์ชดเชยแรงดันไฟฟ้าต ่ำ (Low Voltage Static 
Synchronous Compensator: STATCOM) 

• การทดสอบใช้งานรูปแบบการควบคุมการบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้าเชิงพลวัติได้มี
การใช้งานตรวจสอบโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำรูปแบบหนึ่งในการตั้งค่ า
แรงดันไฟฟ้าเป้าหมายของสถานีไฟฟ้าย่อยแบบโซน [1] 

3) ค่าความจุเชิงความร้อน 
ในแต่ละองค์ประกอบของโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ถูกกำหนดให้มีคุณลักษณะโดยค่า

ความสามารถในการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสูงสุด การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์  ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังที่ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดหลักเกณฑ์ของระดับโหลดการใช้ไฟฟ้าขององค์ประกอบใน
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการผลิตไฟฟ้าสูงสุดและโหลดการใช้ไฟฟ้าขั้น
ต่ำสุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งตามที่ระดับการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายของเวลาการผลิตไฟฟ้า
ของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโหลดการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด 
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• โหลดการใช้ไฟฟ้าของลูกค้ามีความผันผวนเป็นอย่างมากตลอดทั้งวันและตลอดปี 
และช่วงระยะเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อโหลดการใช้ไฟฟ้าของ
ลูกค้ารายย่อยแต่ละรายเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ในตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ 
(NEM) โดยส่วนใหญ่ เงื่อนไขด้านการรองรับภาระโหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดโดยปกติ
แล้วจะเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งปีในระหว่างช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเย็นของฤดูร้อน 

• ในการเปรียบเทียบกัน การผลิตไฟฟ้าจากระบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์  ในระดับพื้นที่จะผลิตได้สูงสุดในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเที่ยงวัน
ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในระดับสูงมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายของฤดู
ใบไม้ผลิจนกระทั่งถึงช่วงต้นของฤดูใบไม้ร่วงและมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับเงื่อนไข
ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายรายได้ทำการคาดการณ์เงื่อนไข
ข้อจำกัดต่างๆ ของค่าความจุเชิงความร้อนของโครงข่ายระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ดังที่คลัสเตอร์การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถทำให้แย่ลงได้ด้วยการมีความหลากหลายของการส่งออก
พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับความ
หลากหลายของโหลดการใช้ไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยของขนาดระบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ มีความหมายว่าการส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ของครัวเรือนสามารถที่จะเกินระดับความต้องการของ
โหลด [1] 

4) แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านค่าความจุเชิงความร้อน 
เพ่ือบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ทางด้านค่าความจุเชิงความร้อน กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ได้เริ่มที่จะดำเนินการ ดังนี้ 

• เพิ่มค่าความจุเชิงความร้อนให้กับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำด้วยการเพ่ิม
สายจำหน่ายไฟฟ้าและในสายจำหน่ายใหม ่

• เปลี่ยนสายจำหน่ายไฟฟ้าหรือองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลังในระดับแรงดันปานกลางเพื่อเพ่ิมค่าความจุ 

• ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในพื้นที่ทำเลที่ตั้งที่ได้มีการ
วางแผนการดำเนินการไว้เป็นอย่างดีเพื่อทำการอัดเก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุ
ไฟฟ้าในรูปแบบที่สามารถควบคุมได้บนพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  เพื่อบริหารจัดการภาระโหลดไฟฟ้าใน
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด [1] 
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5) การดำเนินงานด้านระบบป้องกัน 
ระบบการป้องกันสำหรับสายจำหน่ายสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำอยู่บนพื้นฐาน

แนวคิดของการไหลของพลังไฟฟ้าแบบทิศทางเดียว ด้วยการมีการไหลของกระแสไฟฟ้าในทิศทางที่
เป็นการไหลย้อนกลับ การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์ นั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถของระบบการป้องกันในการตรวจจับกระแสผิดพร่อง 
ซึ่งการมีบทบาทสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ อาจช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่
ผิดปกติให้มีค่าต่ำกว่าขนาดของ กระแส Pick-up ซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์การป้องกันต่างๆ ไม่สามารถ
เข้าถึงระยะท่ีเซ็ตไว้เพ่ือให้มีความครอบคลุมพ้ืนที่ในการป้องกัน 

ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายรายได้ทำการระบุประเด็นต่างๆ 
ทางด้านการดำเนินการป้องกันในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการ
ป้องกันต่างๆ ที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือทำการแยกแยะระหว่างพื้นที่ตั้งของตำแหน่งที่เกิดเหตุ
กระแสผิดพร่องได้และจะนำไปสู่การก่อให้เกิดเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขที่ใช้เวลานานขึ้นหรือเกิดการ
รบกวนต่อลูกค้าอย่างมาก ซึ่งการไหลย้อนกลับของในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังอาจมีผลกระทบด้าน
ลบต่ออุปกรณ์บางประเภท การเปลี่ยนแท๊ปและรูปแบบการควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่างๆ เช่น รีเลย์ที่ใช้
ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเก่าอาจไม่ได้เป็นแบบสองทิศทางในการควบคุม [1] 

 
6) แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านการดำเนินงานด้านระบบป้องกัน 

เพื่อบริหารจัดการประเด็นนี้ กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ได้มี
การเริ่มที่จะทำการลดผลกระทบดังนี้ 

• ทำการปรับตั้งค่าการใช้งานใหม่และปรับปรุงเพ่ือยกระดับอุปกรณ์ทางด้านโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการต่างๆ ของระดับ
การเกิดกระแสผิดพร่อง 

• การปรับปรุงเพื่อยกระดับการป้องกันและ/หรือการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกัน 

• ใช้งานรูปแบบการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วในสถานี
ไฟฟ้าย ่อยทั ้งด ้านแรงดันส ูงและแรงดันระดับปานกลาง , การร ักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้าในสาย และ การปลดสับคาปาซิเตอร์ [1] 

7) ความสามารถในการมองเห็นสำหรับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ 
ความสามารถในการมองเห็นโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ เป็นกุญแจสำคัญในการ

ดำเนินการที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) เพ่ือให้สามารถที่จะ
ดำเนินการมาตรการต่างๆ ให้เกิดผลขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั่วทั้งโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลัง  
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รูปที่ 4.23 บทบาทของการมองเห็นโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำในการทำให้เกิดการ

ปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพในค่าความจุเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์
ของโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า [1] 

สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) โดยส่วนใหญ่ในตลาดพลังงานไฟฟ้า
แห่งชาติ (NEM) ในปัจจุบันความสามารถในการทำให้เกิดผลขึ้นจริงทั้งกลยุทธ์แบบโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังและผู้ใช้ไฟฟ้าหลังมิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ได้มีอุปสรรคเนื่องจากการขาดความสามารถในการมองเห็น
สินทรัพย์ทางด้านแรงดันต่ำ ในขณะที่กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) มี
ความสามารถในการมองเห็นในระดับแรงดันปานกลางและแรงดันสูงผ่านระบบตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเวลาจริง (Supervisory Control And Data Acquisition: SCADA) โดยกลุ่มผู้
ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) โดยทั่วไปแล้วจะมีความสามารถในการมองเห็นที่
จำกัดในระดับแรงดันต่ำที่ซึ่งส่งผลให้เกิดเงื่อนไขข้อจำกัดทางด้านความสามารถในการรองรับกำลัง
ผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึน 

คณะกรรมการตลาดพล ั ง งานไฟฟ ้ าแห ่ งออสเตร เล ี ย  (Australian Energy Market 
Commission: AEMC) และผู้บริหารจัดการโครงข่ายระบบพลังงานไฟฟ้าแห่งออสเตรเลีย (Energy 
Networks Australia: ENA) ได้ทำการสำรวจความสามารถในการมองเห็นภายในโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังด้านแรงดันต่ำของกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ในปี 2019 โดย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจนี้ได้มีการระบุไว้ดังนี้ 

• มีการตรวจสอบเฝ้าระวังผ่านการมอนิเตอร์โดยตรงเพียงเล็กน้อยของโหลดการใช้
ไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าบนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำและวงจรไฟฟ้าบนแต่ละเฟส
ของวงจรไฟฟ้า จะตรวจสอบเฝ้าระวังผ่านมอนิเตอร์ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการใน
ลักษณะเฉพาะกิจหรือเป็นการตรวจวัดเฉพาะโหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตลอดช่วง
ระยะเวลาที่นาน 

• ข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่อยู่นอกเหนือข้อมูลการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลจากใบ
เรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าที่มีสามารถหาใช้งานได้โดยตรงแก่กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ข้อยกเว้นในกรณีคือรัฐวิคทอเรียที่ซึ ่งมิเตอร์ไฟฟ้า
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ต่างๆ ยังคงมีสภาพความเป็นเจ้าของและถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) และระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังซึ ่งมี
โครงสร้างพื้นฐานระบบมิเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Metering Infrastructure: 
AMI) มีความใกล้เคียงในระดับร้อยละ 100 ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของ
หม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยระดับระบบจำหน่ายและสายจำหน่ายแรงดันต่ำ
จะได้รับผ่านช่องทางการรวบรวมข้อมูลการเชื่อมโยงระบบมิเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้า 

• การตรวจสอบเฝ้าระวังโดยตรงในระดับเล็กน้อยมากของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
แหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER) ทั้งนี้ การจัดการระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสุทธิ
จะมีความหมายว่ามีเพียงพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกตรวจสอบเฝ้าระวัง 

ความสามารถในการมองเห็นที่จำกัดนี้ทำให้เป็นการยากขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ในการระบุกรอบการปฏิบัติการเชิงเทคนิคที่มีความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ที่ปรากฏ
อยู่หรือจุดที่กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) มีความเป็นไปได้ที่จะต้องการ
พัฒนาขึ้นในอนาคต การดำเนินการในลักษณะนี้จะทำให้เป็นการยากสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ในการระบุและพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการที่ดีที่สุดต่างๆ สำหรับการ
บรรเทาเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ทั้งนี้ โดยปราศจากความสามารถในการมองเห็นนี้ กลุ่มผู้ให้บริการ
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) ได้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินความสามารถในการรองรับ
กำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ (และขอบเขตข้อจำกัดทางด้านการส่งออกพลังงานไฟฟ้าใน
ภายหลัง) บนพื้นฐานของการประเมินแบบจำลองสถานการณ์ทางด้านการปฏิบัติการที่แย่ที ่สุด  
ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายราย ได้ทำการแจ้งผู้ปฏิบัติการตลาดพลังงาน
ไฟฟ้าแห่งออสเตรเลีย (AEMO) ว่าสื่อกลางขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับการระบุศักยภาพขอบเขตข้อจำกัด
ทางด้านความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ ถึงทุกวันนี้เป็นการดำเนินการ
ผ่านข้อร้องเรียนทางด้านคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มลูกค้า 

กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSPs) หลายรายได้มีการใช้งานโปรแกรม
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำในอนาคต ดังมี
ตัวอย่าง ดังนี้ 

• กลุ ่มผู ้ปฏิบัต ิการโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังของออสเตรเลียตอนใต้ (South 
Australia Power Networks: SAPN) ได้นำเสนอวิธีการจำลองความสามารถของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังของพวกเขาเพื่อรองรับระดับความผันแปรของระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังพร้อมกับ
ข้อมูลตัวอย่างทางด้านสมรรถนะการปฏิบัติการในเวลาจริงของโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลังของพวกเขาจากผู้ให้บริการมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ และกลุ่มผู้ให้บริการการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัย 

• บริษัท Energex ได้มีการระบุความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบที ่มากขึ ้นของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากความครอบคลุมถึงร้อยละ 40 
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ของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบันพร้อมกับการตรวจสอบทางด้านคุณพลังของ
พลังไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท Energex ยังได้มีการวางแผนการติดตั้งจอภาพแสดงผลเพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบอีก 3,750 เครื่องตลอดระยะเวลา 50 ปีข้างหน้าสำหรับหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายจากพลังแสงอาทิตย์ มีค่าเกินกว่าระดับร้อยละ 25 ของค่าพิกัดหม้อแปลง
ไฟฟ้าและที่วงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำมีค่าความยาวของสายไฟฟ้าเกินกว่า 400 เมตร 
เช่นเดียวกันกับบริเวณปลายสายของสายจำหน่ายแรงดันต่ำ ซึ ่งข้อมูลนี ้จะถูก
นำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงการพยากรณ์สำหรับโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลังแรงดันต่ำและในท้ายที่สุดจะถูกนำไปใช้งานภายในชุดคำสั่งการทำงานที่ เป็น
ลำดับขั้นตอนสำหรับการประเมินสถานะการปฏิบัติการในเวลาจริง [1] 

 
รูปที่ 4.24 ความสามารถในการมองเห็นโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำของผู้ให้บริการโครงข่าย

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSP) [1] 

8) ความสามารถในการมองเห็นแบบเรียลไทม์ 
ความสามารถในการมองเห็นแบบเรียลไทม์สามารถปฏิบัติการพร้อมกับการบริหารจัดการ

อย่างต่อเนื ่องของการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ทั ้งนี้ 
ความสามารถในการตัดการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ จะต้องมี
ความสามารถในการมองเห็นหรือความสามารถในการคาดการณ์ได้สำหรับการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในการ
ตัดการผลิตไฟฟ้าที่เวลาที่กำหนด เพื่อที่จะทำการกำหนดกรอบการปฏิบัติการเชิงเทคนิคที่ปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้ากำลัง 
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 เพื่อให้สามารถมองเห็นการปฏิบัติการของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทติย์
ที่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์ โปรแกรมการทำงานร่วมกับกับธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ  จะเป็นที่
ต้องการไว้เพื่อกำหนดและเพ่ิมระดับความสามารถในการมองเห็นแบบเรีบลไทม์ (ในระดับที่เหมาะสม
ของการรวบรวมพลังงานไฟฟ้า) เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติการตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่ง
ออสเตรเลีย (AEMO) และโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความตระหนักเชิงถึงสถานการณ์ในระดบัที่
เพียงพอเพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังและมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ [1] 

ในการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวและแหล่งพลังงาน
แบบกระจายตัวที่มากขึ้นนั้นจำเป็นต้องทำการวางแผนเครือข่ายโครงข่ายระบบจำหน่ายให้มีความ
ละเอียดมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในส่วนของตำแหน่งและเวลาที่มีข้อจำกัดต่างๆ
รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการดำเนินการเรื ่องความปลอดภัยในการ
เชื่อมต่อของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวที่เพ่ิมสูงขึ้น 

• การคาดการณ์ทางด้านความสามารถในการมองเห็นในเวลาจริงสำหรับการผลิตไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว (DPV) 
ผู้ปฏิบัติการตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งออสเตรเลีย (AEMO) ได้ร่วมมือกับ ผู้ให้บริการ
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DNSP) ในการทำให้เกิดความสามารถในการคาดการณ์
หรือความต้องการต่างๆ ทางด้านความสามารถในการมองเห็น สำหรับระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว (DPV) ที่มีอยู่แบบเรียลไทม์ สำหรับการตัดพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็นของระบบการควบคุมกำกับดูแลและ
เก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ที่มีความสอดคล้องกัน
สำหรับการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในทุกสเกล (ขนาดกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 100 
กิโลวัตต์ขึ้นไป) 

4.3.1.6 ระบบบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า  (Distribution Management 
System: DMS) 

องค์ประกอบของระบบที่สำคัญ 
เนื่องจากระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ในแง่ของ

อุปกรณ์และความหนาแน่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาโครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีความหลากหลาย 
(เช่น ลูกค้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ) และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (เช่น ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และความหนาแน่นของประชากร) อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคตซึ่งรองรับความต้องการของลูกค้า สามารถอธิบายได้ดังแสดง
ในรูปที่ 4.25 ซึ่งมี 3 ขั้นตอน (1) Passive Network (2) Reactive Network Integration 
(3) Active System Management 
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รูปที่ 4.25 วิวัฒนาการสามขั้นตอนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 
(1) Passive Distribution Networks แนวทางนี ้หมายถึง การแก้ไขปัญหา

ทั้งหมดในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งจะเป็นการวางแผนโดยคำนึงถึงการรองรับ
กำลังผลิตที ่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ไว้แล้วโดยอาจ
นำไปสู่การเกิดโครงข่ายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคง (เช่น ใน
ด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงโครงข่าย) ของการให้บริการระบบจำหน่าย
ของผู้ให้บริการระบบจำหน่าย ซึ่งจากแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในท้องถิ่น โดยแนวทางนี้มีข้อดีคือต้องการ
ความยืดหยุ่น การควบคุม และการกำกับดูแลที่ไม่สูงมากนัก แต่ทำได้เฉพาะ
กับโครงข่ายที่มีความหนาแน่นของการเชื่อมต่อไม่สู งมาก ซึ่งเมื่อมีความ
หนาแน่นของการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีการลงทุนในระบบเพิ่มเติม 
เหตุเพราะระบบนั้นไม่ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้
โดยไม่ต้องลงทุนเพ่ิมเติมซึ่งการลงทุนนี้จะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากนัก 
 

(2) การรวบรวมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟในโครงข่ายไฟฟ้า (Reactive  Network  
Integration)  ปัจจุบันมีการใช้แนวทางนี ้ในบางประเทศที่มีสัดส่วนการ
เชื่อมต่อที่สูง โดยมีข้อกำหนดซึ่งเอื้อต่อการให้เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายศูนย์ให้มากที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งปัญหาความแออัดใน
ระบบนั้น (หรือปัญหาระบบกริดอื่นๆ) ได้รับการแก้ไขในขั้นตอนการทำงาน
โดยทั้งในด้านโหลดและด้านการผลิตไฟฟ้า โดยโซลูชันนี้สามารถจำกัดการฉีด
กำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ในช่วงหลาย
ชั่วโมงต่อปี ในปัจจุบันบางประเทศที่มีระดับการเชื่อมต่อที่สูงถือได้ว่าได้มาถึง
ขั้นตอนการทำ "Reactive  Network  Integration" ในแบบชั่วคราว  

 
(3) Active System Management เป็นแนวทางเชื่อมโยงระหว่างการวางแผน 

การเข้าถึง และการเชื่อมต่อ และกรอบเวลาการดำเนินงาน ซึ่งระดับความ
มั่นคงของการเชื่อมต่อและความยืดหยุ่นแบบเรียลไทม์ที่แตกต่างกันสามารถ
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ลดความต้องการในการลงทุนได้ โดยความสามารถในการรองรับกำลังผลิต
ไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นหากมี
การพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ รวมถึง เทคโนโลยี ICT ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
และการดำเนินงานที่รับประกันด้านประสิทธิภาพที่เพียงพอของการเชื่อมต่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เข้ากับระบบ (เช่น การกำกับดูแลผ่าน 
Grid Code) และการจัดหาบริการเสริมความมั่นคงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายศูนย์ในตลาด การดำเนินการวางแผนแนวทางของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะนี้นั้นจะเกิดขึ้นในโครงข่ายที่มีอัตราการเชื่อมต่อที่สูง 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดส่งกำลังผลิตไฟฟ้าในลักษณะที่เหมาะสมกับ
โครงข่าย การวางแผนกำลังผลิตที่ดีขึ้นและการจัดการความแออัดในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าที่มีระดับ เวลา และสถานที่ต่างๆ จะต้องมีระดับกำลังผลิต
ไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด โดยในขณะนั้นต้องมีการรักษาเสถียรภาพของโครงข่าย 
โดยผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องมีเครื ่องมือสำหรับดูแลรักษา
มาตรฐานของโครงข่ายไฟฟ้า และนอกจากนี้ควรต้องมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อ
ความยืดหยุ่นจากทั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และจากผู้ใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของโครงข่าย และเพ่ือแก้ไขข้อจำกัด
ของโครงข่ายผ่านแพลตฟอร์มซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับด้านความยืดหยุ่น
ต่างๆ (Flexibility Platforms) โดยการเสริมกำลังของโครงข่ายอาจถูก
พิจารณาจนกว่าจะถึงช่วงเวลา ณ จุดคุ้มทุนซึ่งเป็นช่วงที่เกิดมูลค่ามากกว่า
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาบริการจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  

 
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดการพัฒนาวิวัฒนาการสามข้ันตอนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

สัดส่วน 
Passive 

Distribution network 
Re-active distribution 
network integration 

Active distribution 
system 

management 
การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
(การวางแผน,การเชื่อมต่อและ
การเข้าถงึ)  
Network development 
(planning, connection & 
access) 

สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมด
ไดใ้นขั้นตอนการวางแผน 
(Planning Stage) 

สามารถเช่ือมต่อเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์ได้โดยไม่มีข้อ จำกัด 

ความเชื่อมโยงระหว่าง 
การวางแผน และการ
ดำเนินงาน 
 
มีการซ้ือขายโดยผู้เล่นในตลาด
เพื่อความยืดหยุ่นในส่วนกำลัง
การผลิตและการจัดการกำลัง
สูญเสีย 
 

การดำเนินงานในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 
(Network operation) 

การตรวจสอบสำหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายศูนย์ และ 
แหล่งพลังงานหมุนเวียน ยัง
อยู่ในระดับต่ำ โดยสว่นใหญ่
ทำโดย TSO เท่านั้น  
 

การลดกำลังผลิตลงแบบ
ฉุกเฉิน(Emergency  
generation curtailment) 
โดย DSO 
 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การเชื่อมต่อ Grid Code 

เกณฑ์การเชื่อมต่อและการ
เข้าถึง วิธีดำเนินการบริหาร
จัดการแหล่งพลังงานแบบ
กระจายตัว  
 
รองรับในการเชื่อมต่อจาก 
DSO ถึง TSO และจาก TSO 
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สัดส่วน 
Passive 

Distribution network 
Re-active distribution 
network integration 

Active distribution 
system 

management 
ยังไม่มีข้อบังคับ สำหรับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์ ต่อคุณภาพใน
การจัดการความปลอดภัย
และความมั่นคง 

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายศูนย์ในการ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าและ
กำลังรีแอคทีฟได้ 

ถึง DSOในกรณีที่มีความ
จำเป็น 

การส่งผ่านข้อมูล 
(Information exchange) 

การส่งผ่านข้อมูลจาก TSOs 
/ DER ถึง DSOs (DER 
ระบบขนาดเล็กนั้นจะไม่มี
การส่งผ่านข้อมูล) 

มีการส่งผ่านข้อมูลใน
ระดับสูงจาก TSOs / DER 
ถึง DSO 

มีการจัดการข้อมูลแบบ
ออฟไลน์และในกรณีที่
จำเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ (ต้องใช้รูปแบบ
อินเทอร์เฟซที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกบั DER) 

การพัฒนา
ทางดา้นเทคนิค 
(Technical  
development) 

Network ความสามารถในการ
ตรวจสอบและควบคุมที่ 
จำกัด (โดยปกติจะมีเฉพาะ 
HV) 
 
มีระบบ SCADA สำหรับ HV 
และมีระบบบริหารจัดการ
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้าทางด้าน 
MV และ LV 

เพิ่มการตรวจสอบและ
ควบคุมในส่วน HV & MV 
ผ่าน  
การสื่อสารระยะไกล 
 
มีการรองรับและใช้งาน 
ระบบ SCADA และระบบ
บริหารจัดการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ร่วมกับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย ์

เพิ่มการตรวจสอบและการ 
simulator ไปยังส่วน LV ผ่าน 
การสื่อสารระยะไกล 
 
ระบบบริหารจัดการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าขั้นสูงจัดทำเพื่อ 
DSOs / SCADA  
 

DER เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์นั้น ไม่ได้
คำนึงถึง 
การควบคุมตัวประกอบ
กำลัง , การเข้ามาของระบบ
กักเก็บพลังงานและยานยนต์
ไฟฟ้า 

มีระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยให้
สามารถควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและกำลังรี
แอคทีฟได้ 

การสั่งการควบคุม การตั้งค่า  
การปลดสับอุปกรณ์เนื่องจาก
กรณีการเกิด fault , การเกิด
แรงดันตกเนื่องจาก ระบบกัก
เก็บพลังงานหรือยานยนต์
ไฟฟ้า 

 
4.3.2 ด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Electricity Market) 

 

4.3.2.1 Ancillary Service 

การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟและแรงดันไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังด้วยอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง 
การนำอินเวอร์เตอร์ของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ขั้นสูง

มาใช้อย่างแพร่หลายในด้านการบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้นอาจ
ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการจัดหาแหล่งพลังงานรีแอคทีฟ (VAR) เพ่ิมเติมโดยในโครงข่าย
ไฟฟ้าปัจจุบันสำหรับโหลดประเภทอินดัคทีฟ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำความเร็ว
คงที่ซึงโหลดประเภทนี้จัดว่าเป็นโหลดที่มีการใช้พลังงานรีแอคทีฟเป็นหลัก ซึ่งกำลังไฟฟ้ารี
แอคทีฟนั้นจะถูกผลิตไดโ้ดยชุดตัวเก็บประจุของสถานีย่อย (Substation Capacitor Banks) 
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หรือชุดตัวเก็บประจุสำหรับการแก้ปัญหาตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correcting 
Capacitors) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

โดยอินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงนั ้นสามารถดูดซับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเพื ่อช่วยลด
ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นหรือพื้นที่ซึ่งมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ เมื่อ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบในเชิงบวกซึ่งเป็นประโยชน์ในพื้นที่นี้ ดังที่กล่าวมาอาจส่งผลต่อความต้องการ
พลังงานรีแอคทีฟของทั้งระบบ โดยปัจจุบันความต้องการพลังงานรีแอคทีฟส่วนใหญ่นั้นถูก
นำไปใช้งานโดยโหลดมอเตอร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแหล่งผลิตกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของระบบส่ง
ไฟฟ้ากำลังจะจ่ายให้กับโหลดเหล่านี ้ (เช ่น เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุ และ
คอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัส) และตัวเก็บประจุในระดับของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือตัวเก็บ
ประจุในฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในการเริ่มต้นสำรวจเทคโนโลยีเหล่านี้จากการศึกษาได้ใช้แบบจำลอง IGMS ดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อศึกษาความต้องการพลังงานรีแอคทีฟจากการใช้อินเวอร์เตอร์ระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ขั ้นสูงอย่างแพร่หลาย ในการวิเคราะห์เบื้องต้นนี้
ระบบทดสอบ IEEE-118 บัส ถูกจำลองขึ้นในช่วงกรอบเวลา 1 วันโดยเพิ่มอัตราการเชื่อมต่อ
ของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อเชื่อมต่อกับสายจำหน่ายในระบบ
ด้วยกำลังผลิตที่เท่ากับ 10% ของค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อปี จากนั้นเปรียบเทียบความ
ต้องการพลังงานร ีแอคทีฟในระบบจำหน่ายและระบบส่งกำล ังไฟฟ้าสำหร ับกรณี
อินเวอร์เตอร์สำหรับการควบคุมตัวประกอบกำลังของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเทีย บกับ
อินเวอร์เตอร์ขั้นสูงที่มีการควบคุมรูปแบบ Volt / VAR ที่ใช้งานโดยใช้กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
กับความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า ผลจากการจำลองดังรูปที่ 4.26 แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการรับและการฉีดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที่โหลดบัสของระบบส่งกำลังไฟฟ้า
ในแต่ละช่วงเวลาของการจำลองทั้งหมดทั้งในกรณีที่มีและไม่มีอินเวอร์เตอร์ควบคุมรูปแบบ 
Volt / VAR แม้ว่าค่าพลังงานรีแอคทีฟ (VAR) จะใกล้เคียงกันสำหรับทั้งสองกรณี แต่ถึง
กระนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความต้องการพลังงานรีแอคทีฟ ที่เพิ่มขึ้นในระดับ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง เนื่องจากการควบคุมรูปแบบ 
Volt / VAR ของอินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงโดยทั่วไปนั้นจะดูดซับพลังงานรีแอคทีฟเพื่อช่วยลด
แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ การเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานรีแอคทีฟที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเนื่องจากผลของการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงนี้แสดงให้เห็นว่าการรวมกันของแหล่ง
พลังงานรีแอคทีฟที่เชื่อมต่อในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า เช่น ตัวเก็บประจุและอินเวอร์เตอร์
ขั้นสูงอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบแรงดันต่ำ (เช่น พื้นที่ห่างไกลจากสถานีย่อย) สามารถให้
พลังงานรีแอคทีฟที่จำเป็นส่วนใหญ่ได้ 

ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื ่อทำความเข้าใจว่าผลกระทบเพียง
เล็กน้อยต่อระบบส่งกำลังไฟฟ้าซึ่งต้องอ้างอิงจากข้อมูลจากระบบที่ใช้งานจริง ซึ่งการจ่าย
พลังงานรีแอคทีฟในพ้ืนที่ของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูงนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากข้อจำกัดใน
การส่งพลังงานรีแอคทีฟในระยะทางที่ไกล [4] 
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รูปที่ 4.26 ฮิสโตแกรมของความต้องการพลังงานรีแอคทีฟของบัสโหลดในระบบส่งกำลังไฟฟ้าและ

การจ่ายกำลังรีแอคทีฟโดยที่มีและไม่มีฟังก์ชัน Volt / VAR ของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง [4] 

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการระดับสถานีย่อยสำหรับพลังงาน  
รีแอคทีฟจากระบบส่งไฟฟ้ากำล ังอาจไม่เปลี ่ยนแปลงมากนักแม้ว ่าโดยทั ่วไปแล้ว
อินเวอร์เตอร์ขั ้นสูงจะเพิ่มความต้องการพลังงานรีแอคทีฟในพื้นที่เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่
เพ่ิมข้ึน 

โดยในความเป็นจริงนั้นในระดับของระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าใน
การส่งจะสอดคล้องกับกำลังรีแอคทีฟเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อสำรวจผลกระทบทั้งระบบของ
อินเวอร์เตอร์ขั้นสูงจึงต้องพิจารณาถึงโปรไฟล์แรงดันไฟฟ้าสำหรับ Node ทั้งหมดโดยใช้
สถานการณ์เดียวกันซึ่งมีกรณีที่มีและไม่มีอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง รูปที่ 4.27 แสดงขนาดของ
แรงดันไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีและไม่มีอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง โดยผลลัพธ์ดังที่ปรากฏในรูปด้วย
อินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมซึ่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจริงหรือกำลังไฟฟ้าแอคทีฟเท่านั้น  ซึ่งพบว่ามี
ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าเกินและผลกระทบของแรงดันตก (ซึ่งเกินขอบเขต ± 5%) ซึ่งการ
ใช้งานอินเตอร์ขั้นสูงจะช่วยลดผลกระทบในด้านแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันตกได้ [4] 

 
รูปที่ 4.27 ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่บัสในกรณีที่มีและไม่มีฟังก์ชันของอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง [4] 
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กรณีศึกษาประเทศสวีเดนการเข้าร่วมของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร ใน
การสนับสนุนระบบไฟฟ้ากำลัง [3] 

ความเฉื่อยของระบบไฟฟ้ากำลังในประเทศสวีเดนนั้นลดลงอันเนื่องมาจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบดั้งเดิม (ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์) ถึงจุดสิ้นสุดของ
อายุการใช้งานที่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์  ด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกิดความผันผวน
ทางด้านความถี่ในกรณีการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลัง (เนื่องจากความ
เฉื่อยส่งผลกระทบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ไฟฟ้า ) ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะ
ทำให้เกิดการสึกหรอของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการควบคุมทางด้านความถี่
ให้แก่ระบบไฟฟ้ากำลัง โดยรวมไปถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันพลังน้ำ ดังนั้นฟาร์มกังหัน
ลมสามารถเข้าร่วมในตลาดบริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้ากำลังได้โดยมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังโดยการตอบสนองด้วยความเฉื่อยสังเคราะห์  
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญทางด้านเสถียรภาพของความถี่ไฟฟ้าเมื่อระบบไฟฟ้ากำลังได้
เผชิญกับสภาพการถูกรบกวนขนาดใหญ่ด้วยการทำให้เกิดการหมุนขนาดใหญ่ในกังหันลม 
โดยมีตัวอย่างการช่วยสนับสนุนการตอบสนองด้วยความเฉื่อยสังเคราะห์ เช่น พลังงานไฟฟ้า
ที่ได้ถูกกักเก็บไว้ในระบบที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์กำลัง 
อาทิเช่น แบตเตอรี่หรือการทำให้เกิดการหมุนขนาดใหญ่ในกังกันลม 

กล่าวคือประเทศสวีเดนนั้นได้เกิดการเข้าร่วมของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
ในตลาดบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมนั้น
ได้เข้ามามีส่วนช่วยระบบไฟฟ้ากำลังให้มีเสถียรภาพโดยการให้บริการทางด้านการรักษา
สมดุลและบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปเป็น
จำนวนมากขึ้นทั่วทั้งสหภาพยุโรปพร้อมกับการทำให้ระเบียบข้อบังคับทางด้ านโครงข่าย
ระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ สำหรับตลาดการรักษาสมดุลและการปฏิบัติการทางด้านระบบไฟฟ้า
กำลังให้เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงการจัดหาบริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ 

 

รูปที่ 4.28 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับโครงการ การเข้าร่วมของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร ในการ
สนับสนุนระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศสวีเดน [3] 
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4.3.2.2 Energy Market Design 

แนวทางในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและตลาดการค้าปลีก 
นอกเหนือจากขั้นตอนและมาตรฐานแล้วโครงสร้างสำหรับตลาดการค้าปลีกยัง

เป็นองค์ประกอบหลักที่สามสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อมองไปในอนาคตที่อาจเพิ ่มการมีส่วนร่วมของ
ทรัพยากรแบบกระจายในการดำเนินงานของระบบ ซึ่งตลาดการค้าปลีกนั้นมีผลต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์กับการวางแผนและการดำเนินงานระบบ
จำหน่ายในสี่วิธีหลักประกอบด้วย 

• สิ่งจูงใจสำหรับการรองรับโครงข่ายไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์ 

การลดกำลังผลิตที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์
นั ้นอาจมีความจำเป็นในบางครั้งเพื่อรองรับต่อโครงข่ายไฟฟ้า ยิ่งมีการผลิตไฟฟ้าได้มาก
เท่าไหร่ทางลูกค้าก็จะได้รับผลตอบแทนในส่วนการประหยัดค่าใช้จ่าย มากขึ ้นเท่านั้น                        
ในการปรับใช้ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ หลายร้อยกิกะวัตต์ให้สำเร็จ
นั้นจะต้องใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์เพ่ือเข้าเชื่อมต่อในการทำงาน
ของระบบกริดอย่างเต็มที่และในบางสถานการณ์จะต้องมีการลดทอนกำลังไฟฟ้าจริงลงเพ่ือ
ป้องกันการเกิดแรงดันเกินหรืออยู่ภายในขีดจำกัดของกระแสของอินเวอร์เตอร์เมื่อใช้กำลังรี
แอคทีฟในการจัดการแรงดันไฟฟ้าโดยจะได้รับค่าชดเชยสำหรับการลดกำลังการผลิตลงใน
บางกรณี ดังรูปที่ 4.29 แนวทางการชดเชยของการลดกำลังผลิตของหน่วยงานการไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ อีกท้ังการมีระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีเสริมอ่ืนๆยังช่วยลดการเพ่ิมการ
เชื่อมต่อที่มากข้ึนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ [4] 
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รูปที่ 4.29 แนวทางการชดเชยของการลดกำลังผลิตของหน่วยงานการไฟฟ้าในต่างประเทศ [7] 

 
• การเลือกใชต้ำแหน่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ สำหรับผู้ใชไ้ฟ 

ในปัจจุบันโครงสร้างอัตราและแรงจูงใจมีผลอย่างมากต่อรูปแบบการยอมรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในระดับภูมิภาค หากมีการออกแบบอย่าง
มีประสิทธิภาพจะมสี่งผลต่อการนำระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ไปใช้ใน
บนสายจำหน่ายที่ต้องการได้ และด้วยเหตุนี้จึงมีอิทธิพลอย่างมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปรับใช้ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ [4] 

• ความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอ 

การตัดสินใจในการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์
โดยอ้างอิงจากอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของระบบโดยทั่วไปประมาณ 20 ปี ซึ่งลูกค้าที่
ตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งนั้นต้องการมั่นใจว่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราการขายและกลไก
การจ่ายผลตอบแทนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ อย่างมี
นัยสำคัญในระหว่างการเป็นเจ้าของโดยไม่เสนอทางเลือกท่ีคุ้มค่าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน [4] 
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• รูปแบบธุรกิจสำหรับการไฟฟ้าในด้านการจำหน่ายและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า  

การนำระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ และ เทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์อื่นๆ มาใช้มากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถใน
ด้านการจำหน่ายไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติ ทางเลือกที่เป็นไปได้บางอย่าง
รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มุ่งเน้นการบริการมากขึ้นหรือตลาดการค้าปลีกเช่น ข้อเสนอ
ในการปฏิรูปวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน (Reforming the Energy Vision :REV) ของนิวยอร์ก
อาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานระบบจำหน่ายโดยพื้นฐานและส่งผลต่อการเชื่อมต่อที่มากขึ้น
ของ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ [4] 

กรณีศึกษาแนวทางของตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระหว่างวันระดับภูมิภาคของ
ทวีปยุโรป [3] 
ขั้นตอนที่สำคัญต่อการบูรณาการเพิ่มเติมในส่วนของตลาดขายส่งไฟฟ้าของยุโรป 

ได้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2018 พร้อมกับการจัดตั้งการควบรวมการดำเนินการใน
ระหว่างวัน (Single Intraday Coupling: SIDC) หนึ ่งในส่วนประกอบที ่สำคัญของการ
ออกแบบตลาดที่ถูกพิจารณาในการกำกับดูแลของสหภาพยุโรป ซึ่งได้จัดทำคู่มือทางด้านการ
จัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการความแออัด การควบรวมการดำเนินการ
ระหว่างวัน (SIDC) ได้ถูกใช้งานร่วมกับการแผนการดำเนินงานของโครงการซื้อขายไฟฟ้าข้าม
ภูมิภาคในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบระหว่างวัน (Cross-border Intraday: XBID) ซึ่งใช้ชุดคำสั่ง
ที ่ปฏิบ ัต ิงานอย่างเป็นขั ้นตอนร่วมกันบนพื ้นฐานของสมองกลอัจฉริยะ EUPHEMIA 
(Acronym of Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) ซึ่ ง
ครอบคลุม 25 ประเทศสมาชิก รวมไปถึงสวีเดน 

ดังที่ได้กลายเป็นความท้าทายเพื่อให้อยู่ในความสมดุลภายหลังจากการปิดตลาด
แบบล่วงหน้าหนึ่งวันที่มีส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่ถูกทำให้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งได้มีความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดในการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนในกรอบ
การดำเนินการในระหว่างวันโดยได้ถูกคาดการณ์ว่าจะอำนวยความสะดวกในด้านการบูรณา
การพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในปริมาณท่ีมากขึ้น  

การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกแลกเปลี่ยนกันระหว่างภูมิภาคที่อยู่ติดกันและไม่ได้อยู่
ติดกันในยุโรปอยู่ที่ระดับร้อยละ 17 และร้อยละ 5 ในปี 2017 ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 
4.30 
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รูปที่ 4.30 ส่วนแบ่งเชิงปริมาณของการซื้อขายไฟฟ้าภายในพื้นที่โซนนั้นๆ เปรียบเทียบกับการซื้อขาย
ข้ามโซนในตลาดระหว่างวันที่ต่อเนื่องในยุโรปในปี 2017 [3] 

การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ร้อยละ 53 ซึ่งเป็นผล
จากโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ซุปเปอร์กริด) และตลาดในระดับ
ภูมิภาค 

 

รูปที่ 4.31 โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ซุปเปอร์กริด) ของประเทศเดนมาร์ก [3] 

โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังของสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าที่
ถูกเชื่อมโยงระหว่างกันมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ ประเทศเดนมาร์ก ได้รับผลประโยชน์ในการมี
การเชื่อมโยงทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังที ่มั ่นคงกับกลุ่มประเทศเพื ่อนบ้าน โดยประเทศ
เดนมาร์กนั้นมีโครงข่ายซุปเปอร์กริด (โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย
สายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูงที่เป็นรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง (HVDC) หรือสายไฟฟ้าที่ระดับ
ไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษที่เป็นรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง (UHVDC) เพื่อส่งออกหรือนำเข้าไฟฟ้า
จากเยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์)  
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โดยจากโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ซุปเปอร์กริด) ของประเทศเดนมาร์ก
ทำให้เกิดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับร้อยะ 53 ซึ่งเป็นระดับที่
สูงมากในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเดนมาร์กในปี 2017 [3] 

ผลิตภัณฑ์ในระหว่างวันที่ถูกซื้อขายในระยะเวลาที่ใกล้กับช่วงเวลาที่ต้องส่ง
จ่ายในเวลาจริงในเวลา 15 และ 30 นาที 
การปฏิบัติการทางด้านการแลกเปลี่ยนพลังไฟฟ้าในตลาดเยอรมนี (EPEX SPOT) 

ได้มีการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2011 ในกรอบการดำเนินงานด้านเวลาในรูปแบบระหว่าง
วันของตลาดขายส่งไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ของ
ความยืดหยุ่นในตลาดที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ภายหลังจากการ
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณ 4.6 เทระวัตต์-ชั่วโมง ผลลัพธ์จากการดำเนินงานระหว่างปี 
2011 และ 2013 พบว่าที่ร้อยละ 15 สำหรับกลุ่มลูกค้านั้นได้ให้ความสนใจในช่วงเวลา 15 
นาทีแรกภายหลังจากการเปิดตลาดให้มีการยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้ากัน การแลกเปลี่ยนพลัง
ไฟฟ้าได้เสนอให้มีการประมูลในระหว่างวันเพ่ิมเติมสำหรับการเป็นผลิตภัณฑ์ในเวลา 15 นาที 
ในขณะเดียวกัน ตลาดในระดับชาติจำนวนหลายแห่งอ่ืนๆ ได้มีการเสนอผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
วันในระดับที่ละเอียดกว่าชั่วโมงดังแสดงในตารางที่ 4.7 อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ในเวลา 30 นาที
สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่ต่อเนื่องในฝรั่งเศส เยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2017 และผลิตภัณฑ์ในเวลา 15 นาทีสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่ต่อเนื่องในเนเธอร์แลนด์ 
และเบลเยี่ยมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2017  

ตั้งแต่ท่ีได้มีการดำเนินการสำหรับการควบรวมตลาดในระหว่างวันในระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในยุโรปในปี 2018 ผ่านโครงการซื้อขายข้ามพรมแดนในเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบระหว่างวัน (XBID) ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกันบนพื้นฐานของสมอง
กลอัจฉริยะ EUPHEMIA ที่ครอบคลุม 25 ประเทศสมาชิกยุโรปในกรอบเวลาการดำเนินการ
ล่วงหน้าหนึ่งวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับที่ละเอียดกว่าชั่วโมงแบบเดียวกันได้ถูกสนับสนุนโดย
ระบบการซื ้อขายข้ามพรมแดนในตลาดระหว่างว ัน (XBID) ในพื ้นที ่ตลาดที ่ม ีความ
เฉพาะเจาะจง ยิ่งไปกว่านั้น การลดช่วงระยะเวลาในการปิดตลาดในตลาดในระหว่างวันจาก 
60 นาทีไปเป็น 30 นาที 15 นาที หรือแม้แต่ 5 นาทีได้ถูกคาดการณ์ว่าจะนำผลประโยชน์
ต่างๆ มาให้ ซึ่งสามารถจัดให้มีกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดให้มีเวลามากขึ้นในการปรับความสมดุล
ของพวกเขาในช่วงเวลาที ่ใกล้กับเวลาจริงมากขึ ้น ในเวลาเดียวกันนั ้นอาจจัดให้กลุ่มผู้
ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้ามีเวลาที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดส่งไฟฟ้าและการ
รักษาสมดุลของระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งมีความสำคัญสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าและความมั่นคงใน
เชิงปฏิบัติการ [3] 
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ตารางที่ 4.7  ผลิตภัณฑ์ในระดับชั่วโมงย่อยที่มีอยู่และพร้อมใช้งานในตลาดระหว่างวันในยุโรปจนถึง
ปี 2017 [3] 

 
4.3.3 ด้านโหลด (Load) 
 

4.3.3.1 การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 
การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) เป็นการอ้างถึงการลดความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยสมัครใจ (และโดยการชดเชย) หรือเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าออกไปจากเดิม (load Shifting) โดยทั่วไปของกลไกทางด้านการตอบสนอง
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) มีอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือโปรแกรมการตอบสนอง
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) บนพื้นฐานด้านราคาค่าไฟฟ้าที่มีความผันแปรทางด้านราคา
ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า กลไกท่ีอยู่บนพ้ืนฐานด้านราคาประกอบไปด้วยรูปแบบราคาค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการ
ใช้งาน (Time-of-use: TOU) (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในช่วงที่มี
ความแตกต่างทางด้านเวลาต่างๆ) ราคาค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาก 
(Critical Peak Pricing: CPP) (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าในระดับที่สูงมากสำหรับ
ช่วงเวลาที่มีจำกัดเฉพาะช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมากเป็นพิเศษโดยมีช่วงเวลาไม่กี่
ช ั ่ วโมง) และราคาค ่าไฟฟ้าตามเวลาจร ิง (Real-time Pricing: RTP) (โดยจะม ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อราคาในตลาดขายส่งไฟฟ้า โดยจะ
ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานรายชั่วโมง) ประเภทที่สองเป็นโปรแกรมการตอบสนองด้านความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) บนพื้นฐานของเหตุการณ์และแรงจูงใจโดยจัดให้มีการชดเชยทางด้าน
การเงินให้กับกลุ่มลูกค้าที่ยินยอมให้กลุ่มผู้บริหารจัดการโปรแกรมการตอบสนองด้านความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และ/หรือ 
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าตามการร้องขอ ตัวอย่างของกลไกที่อยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุการณ์และแรงจูงใจประกอบไปด้วยอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการยินยอมให้มีการตัดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ (Interruptible Load Rates) การประมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand 

Country 
Auction Continous Trading 
Hourly Half-hourly Quarter-hourly Hourly Half-

hourly 
Quarter-hourly 

Austria       
Belgium       
France       
Germany       
Hungary       
Ireland       
Luxemburg       
Netherland       
Slovenia       
Switzerland       
United Kingdom       
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Bidding) หรือโปรแกรมการซื ้อความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับคืน (Buyback Programs) 
โปรแกรมการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรณีฉุกเ ฉิน (Emergency DR 
Programs) และตลาดบริการเสริมความมั ่นคงระบบไฟฟ้ากำลัง (Ancillary Services 
Markets)  

ด้วยการจัดให้มีทั้งการลดโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆ และ
การเปลี่ยนช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าออกไปจากเดิม (load Shifting) การตอบสนอง
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) สามารถจัดให้มีผลประโยชน์ที่หลากหลายในการบูรณาการ
เชื่อมโยงพลังแสงอาทิตย์และลดการตัดการผลิตไฟฟ้า ในการนี้ เมื่อจัดให้มีการลดโหลดการ
ใช้ไฟฟ้า การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) สามารถลดการพึ่งพาเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสที่ทำการจ่ายไฟฟ้าให้โหลดการใช้ไฟฟ้าเพียงส่วนหนึ่งสำหรับการจัดให้มี
เสถียรภาพทางด้านความถี ่และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปฏิบัติการ ในหลายภูมิภาคของ
สหรัฐอเมริกาได้มีการนำกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปฏิบัติการที่มีปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ
จากการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) มาใช้งาน ในบางภูมิภาค อาทิเช่น สภา
ความมั่นคงเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าแห่งรัฐเทกซัส (ERCOT) ได้มีการใช้งานโหลดไฟฟ้าที่
สามารถตอบสนองต่อความถี่ไฟฟ้าที่จะปลดการเชื่อมต่อเมื่อโหลดไฟฟ้ามีการสัมผัสถึงการ
ลดลงของความถี่ไฟฟ้า และทำให้โหลดไฟฟ้าสามารถจัดให้มีบริการที่ผสมผสานกันระหว่าง
การตอบสนองด้านความถี่พื ้นฐาน (PFR) และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 
(Contingency reserves) ในการนี้ โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังของสภาความมั่นคงเชื่อถือได้
ในระบบไฟฟ้าแห่งรัฐเทกซัส (ERCOT) ในปัจจุบันได้มีการนำร้อยละ 50 ของกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน (Contingency reserves) จากการตอบสนองด้านความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า (DR) มาใช้งานในรูปแบบของ “การตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว” ที่ซึ่ง
ในปัจจุบันเป็นค่าสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตจากกฎระเบียบของตลาดของสภาความมั ่นคง
เชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าแห่งรัฐเทกซัส (ERCOT) ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของตลาดที่ได้มีการปรับ
โครงสร้างใหม่ มีเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดและการติดต่อสื่อสารใหม่ต่างๆ และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ยินยอมให้หน่วยงานที่มีขนาดเล็กกว่าต่างๆ สามารถเข้าร่วมผ่านการใช้โปรแกรมการ
รวบรวมด้านการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) จะมีความน่าจะเป็นในการเพ่ิม
บทบาทของการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) ในการจัดให้มีกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรอง  

เมื่อจัดให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าออกไปจากเดิม 
(load Shifting) การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (DR) สามารถเปลี่ยนรูปกราฟของ
โหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิได้ ซึ่งสามารถลดอัตราเร่งการผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์เป็นไปตามความต้องการใช้ไฟฟ้า และลดความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด
ได้ ในหลายกรณี การปฏิรูปอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกจะเป็นที่ต้องการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ไฟฟ้าในการจัดให้มีบริการด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ การใช้ไฟฟ้าที่
สามารถทำการควบคุมได้แบบใหม่ อาทิเช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อาจจัดให้มีโอกาสส่วนเพิ่มเติม
ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงระยะเวลาของความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากพลังแสงอาทิตย์ 
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กรณีศึกษาการตอบสนองด้านโหลดโดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของ
ประเทศสวีเดน 
ในประเทศสวีเดนนั้นมีศักยภาพของความยืดหยุ่นทางด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า

ประมาณ 8 จิกะวัตต์ เป็นปริมาณที่ความพร้อมในการใช้งานได้ทันที หากกลุ่มลูกค้ามีการใช้
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) โดยโครงการนำร่องที่ถูกจัดทำขึ้นในเมือง 
Gotland ประเทศสวีเดน มีกลุ่มลูกค้าโดยประมาณ 300 รายที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนด้วย
ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมที่ใช้การส่งสัญญาณทางด้านราคาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัติซึ่งได้ถูกรวมเข้าด้วยกันระหว่างค่าไฟฟ้าขายส่งและอัตราค่าไฟฟ้าจาก
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังตามช่วงเวลาการใช้งานและส่วนประกอบของพลังงานลมเพ่ือที่จะ
พิสูจน์ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการรองรับกำลังผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบผันแปร 

ในส่วนเพิ่มเติมจากเป้าหมายของโครงการในภาพรวม วัตถุประสงค์ส่วนเพิ่มเติม
ต่างๆ ของโครงการนำร่องเพื่อปรับปรุงความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและ
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยังคงใช้งานอยู่ การทดสอบของตลาดได้เริ่มต้น
ขึ้นในเดือนธันวาคม 2013 และได้มีการสรุปผลในเดือนเมษายน 2017  

ในระหว่างระยะเริ่มแรกของโปรแกรมนั้น ร้อยละ 23 ของการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมด
เป็นการใช้ไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลา 5 ชั่วโมงที่มีราคาแพงที่สุด โดยต่อมาการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ลดลงไปเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 20 ในช่วงปีแรกและปีที่สองของ
โปรแกรมตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัญญาณทางด้านราคาสามารถถูกใช้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการดำเนินการเลื่อนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าใน
ระดับสูงไปเป็นช่วงเวลาที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าในระดับต่ำโดยปราศจากการทำให้เกิดผล
กระทบต่อความสะดวกสบายของกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเป็นไปได้ของการที่
กลุ่มลูกค้าจะเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) การกระตุ้นที่จำเป็น
สำหรับกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าเหล่านี้กำลังขาดหายไปในสวีเดน สิ่งที่
เกิดข้ึนในอาจถูกอธิบายได้ด้วยการขาดความตระหนักในด้านผลประโยชน์ของการใช้อัตราค่า
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ของลูกค้า หรือด้วยผลประหยัดที่ไม่เพียงพอที่รับรู้ได้
จากการใช้ไฟฟ้าของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคหลัก 2 ประการที่ได้ถูกระบุไว้โดย
หน่วยงานด้านการกำกับดูแลของยุโรปเมื่อถูกถามว่าปัจจัยใดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก
ของการใช้งานราคาค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัติสำหรับการจัดหาไฟฟ้าให้กับกลุ่ ม
ลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
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รูปที่ 4.32 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับโครงการการตอบสนองด้านโหลดโดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา
ของประเทศสวีเดน 

4.3.3.2 การตัดความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Shedding) 
เนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้ามีจำนวนมากขึ้นทำให้โรงไฟฟ้าต้องจ่าย

กำลังไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเพ่ือรองรับกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงความ
สมดุลของโหลดหรือระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจะส่งผลต่อความถี่ในระบบไฟฟ้าโดยทันที ซึ่งผลของความถี่
ของระบบที่เกิดข้ึนทำให้ผู้ควบคุมดูแลระบบนั้นจำเป็นต้องมีการปลดโหลดเพ่ือรักษาความถี่ของระบบ
เพ่ือที่สามารรถรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าต่อไปได้อย่างปกติ 

 
การวิเคราะห์การตัดโหลดการใช้ไฟฟ้าที ่มีความถี ่ในระดับต่ำในภูมิภาค
ออสเตรเลียตอนใต้ 

จากรูปที่ 4.33 ได้มีการแสดงการลดปริมาณของโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ถูกตรวจวัดได้
ในโครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้ที่มีการใช้งานมาตรการการตัด
โหลดการใช้ไฟฟ้าในกรณีความถี่ต่ำ (UFLS)  
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รูปที่ 4.33 แสดงการวิเคราะห์การตัดโหลดการใช้ไฟฟ้าที่มีความถี่ในระดับต่ำใน
ภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้ 

- เส้นกราฟสีดำ โหลดการใช้ไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟรวมทั้งหมดที่ได้ถูกประเมินไว้
บนโครงข่ายพลังงานในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้ (SA Power Networks : SAPN)  

- เส้นกราฟสีแดง แสดงถึงโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ได้ตรวจวัดโดย SAPN (การผลิต
ไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว สุทธิ ) ซึ่งสัดส่วนของโหลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวอยู่ที ่ร้อยละ 57 ในระหว่างปี 2017 – 2018 และร้อยละ 64 ใน
ระหว่างปี 2018 - 2019 

- เส้นกราฟสีเทา แสดงถึงคุณลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้มาตรการ
การตัดโหลดการใช้ไฟฟ้าในกรณีความถี่ต่ำ (UFLS) ในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้ระหว่างปี 2017 – 
2018 และระหว่างปี 2018 – 2019 ในวันที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ถูกตรวจวัดได้ในโครงข่ายไฟฟ้าใน
ระดับท่ีต่ำที่สุด ซึ่งโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ถูกตรวจวัดได้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าบนฟีดเดอร์ที่มีการใช้งาน
มาตรการการตัดโหลดการใช้ไฟฟ้าในกรณีความถี่ต่ำ ได้มีการลดลงไปถึงระดับ 273 เมกะวัตต์ใน
ระหว่างปี 2017 – 2018 และลดลงต่ำไปถึงระดับ 239 เมกะวัตต์ในปี 2018 – 2019 จากปริมาณของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าฐานรวมทั้งหมดประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ 

 
4.3.4 ด้านการผลิตไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า (Generation and Network) 
 

4.3.4.1 Diversification of Capacity Mix 
ระบบส่งไฟฟ้าและการประสานการดำเนินงาน 
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมากที่สุดที่ได้มีการใช้ข้อมูลของตลาดและมี

การปรับโครงสร้างใหม่มีขนาดขอบเขตการประสานการดำเนินการและการร่วมมือที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น การรักษาสมดุลระหว่างกำลังการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ครอบคลุม
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พื้นที่ขนาดใหญ่ต่างๆ จะช่วยลดความผันแปรสุทธิของโหลดการใช้ไฟฟ้าและแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆ อาทิเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์อันเนื ่องมาจากความ
หลากหลายของช่องว่างในระดับสูงของแหล่งทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) 
ตัวอย่างในกรณีรูปที่ 4.34 ได้การแสดงให้เห็นถึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระดับปกติจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แต่ละระบบเปรียบเทียบกับพลังงาน
ไฟฟ้าที ่ผล ิตได้ที ่ได ้ถ ูกรวบรวมไว้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลัง
แสงอาทิตย์หลายระบบด้วยกัน เมื่อพิจารณาถึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ถูกรวบรวมไว้ กลุ่ม
ผู้ผฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังสามารถทำการตอบสนองต่อโปรไฟล์การผลิตไฟฟ้าที่มีความ
ราบเรียบได้มากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการเพ่ิมปริมาณของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปฏิบัติการอย่าง
มีนัยสำคัญซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะช่วยลดความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของ
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบเดิมที่เดินเครื่องเพื่อรองรับโหลดการใช้ไฟฟ้าเพียงครึ่งหนึ่งของกำลัง
ผลิตและสามารถเพิ ่มระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังแสงอาทิตย์ได้อย่าง
ทันทีทันใด [5] 

 

รูปที่ 4.34 การลดลงของความผันแปรของพลังแสงอาทิตย์อันเนื่องมาจากช่องว่างของความ
หลากหลาย [5] 

การประสานการดำเนินงานทั่วทั ้งพื ้นที ่ที ่มีขนาดใหญ่กว่านั ้นสามารถที่จะมี
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมได้ อาทิเช่น การลดลงในส่วนของความต้องการต่างๆ ทางด้าน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภูมิภาคใดๆด้วยการสร้างพื้นที่ดำเนินการขนาดใหญ่ที่มีการ
แบ่งปันการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองระหว่างกัน ซึ่งจะมีโอกาสสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญในภูมิภาคต่างๆของสหรัฐอเมริการวมไปถึงการเชื่อมโยงกับฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ ตลาด
ปรับสมดุลพลังงานไฟฟ้าของฝั ่งตะวันตก (Western Energy Imbalance Market) เป็น
ตัวอย่างความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่าง
ภูมิภาคตลอดช่วงเวลาที่สั้นกว่า ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดลงของความต้องการต่างๆ ทางด้าน
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง  

การแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างภูมิภาคนั้นยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ประเด็นทางด้านการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำในระดับพื้นที่ด้วยการส่งออกพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
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จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ส่วนเกินให้กับภูมิภาคที ่มีพื ้นที ่โดยรอบได้ 
ยกตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าในระดับที่มากกว่านั้นสามารถมีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ค่าความจุของระบบส่งไฟฟ้าระหว่างแคลิฟอร์เนียและรัฐต่างๆ โดยรอบอย่างมี
นัยสำคัญและการลดการตัดการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ การดำเนินการในลักษณะนี้
อาจต้องการการดำเนินการในการทำให้เกิดผลของกลไกต่างๆ ทางด้านการตลาดที่
หลากหลายในระดับที่กว้างกว่าที่ยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าข้ามภูมิภาค  
ซึ่งความท้าทายในระยะยาวอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ได้มีการใช้งานพลังงานลม
และพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่
การมีพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมเติมในภูมิภาคในช่วงบ่ายของฤดูใบไม้ผลิ 

การปรับปรุงเพื่อยกระดับระบบส่งไฟฟ้าและการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าใหม่นั้น
สามารถเพ่ิมโอกาสต่างๆ รวมไปถึงช่องว่างความหลากหลายในระดับสูงและในระยะยาวยังได้
มีการยินยอมให้มีการส่งออกพลังแสงอาทิตย์เป็นปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญจากพื้นที่ที่มี
แหล่งพลังแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยการศึกษา SunShot Vision Study (DOE 
2012) เช่นเดียวกันกับการศึกษา Renewable Electricity Futures (NREL 2012) ได้ทำ
การระบุโอกาสต่างๆ สำหรับการส่งออกพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีราคาในระดับต่ำ
มากถึงแม้ว่าจะมีเรื ่องของความท้าทายต่างๆ ในการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่ รวมถึง
ทางเลือกอื่นๆสำหรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มค่าความจุหรือการใช้งานสายส่งไฟฟ้า
ต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงค่าพิกัดเชิงพลวัติของสายส่งไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า
กระแสสลับที่มีความยืดหยุ่น [5] 

 
4.3.4.2 ความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 

แนวทางการเพิ่มความยืดหยุ่นในแต่ละองค์ประกอบของโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลัง 
ความสามารถของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในการจัดให้มีพลังงาน

ไฟฟ้าและแทนที่การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งคุณลักษณะทางด้านการผลิตไฟฟ้า
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์นั้นได้แสดงความท้าทายต่างๆ ในการทำให้คุณภาพ
ของพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เกิดขึ้นจริง ด้วย
ระด ับการเข ้ามาในระบบไฟฟ้ากำล ังของแหล ่งผล ิตไฟฟ้าแบบผ ันแปร ( Variable 
Generation: VG) ในระดับสูง โดยปราศจากมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งไฟฟ้าเพียงส่วนหนึ่งที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์สามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ ในการนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟฟ้าเพียง
ส่วนหนึ่งที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จะต้องถูกตัดการผลิต และส่งผล
ให้ต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า (Levelized Cost of Energy: LCOE) ของแหล่ง
ทรัพยากรพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้น  

กลุ ่มผู ้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังได้ทำการรักษาระดับความเชื ่อถือได้ของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังด้วยการรักษาสมดุลของความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ากับ
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พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ให้มีความคงที่ โดยความสามารถของระบบ
ไฟฟ้ากำลังเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในความต้องการใช้ไฟฟ้ามักแสดงออกในแง่ของ
ของ “ความยืดหยุ่น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการอ้างถึงความสามารถของโครงข่ายระบบไฟฟ้า
กำลังและกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าจำนวนมากต่างๆ เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างกำลังผลิตไฟฟ้าและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่หลากหลาย ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งสำคัญกับความผันแปร
และความไม่แน่นอนของโหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิที่ถูกทำให้เพิ่มขึ ้น ตารางที่ 4.8 ได้สรุป  
4 ประเภทของความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง [5] 

ตารางท่ี 4.8 ประเภทต่างๆ ของความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 
ประเภท คำอธิบาย 

ความยืดหยุ่นของระบบผลิต
ไฟฟ้า 

ความสามารถของการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมในการปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดต้่อเวลาต่างๆ 

ความยืดหยุ่นของระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า 

ความสามารถในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำและปล่อยพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาในระหวา่ง
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง 

ความยืดหยุ่นเชิงภูมิศาสตร ์ ความสามารถในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าและกำลังผลติ
ไฟฟ้าตลอดทั่วท้ังภูมิภาคต่างๆ 

ความยืดหยุ่นของโหลดการใช้
ไฟฟ้า 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อเงื่อนไขข้อจำกัดของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ 

ความยืดหยุ่นของระบบผลิตไฟฟ้าสะท้อนถึงความสามารถของโรงไฟฟ้าแบบเดิม 
ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เพื่อรองรับความผันแปรทางด้านความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ ความสามารถของระบบผลิตไฟฟ้าในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่สามารถ
ผลิตได้จะอยู่บนพื้นฐานทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และปัจจัยต่างๆ ทางด้านระบบ โดย
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนส่วนใหญ่มีอัตราการเร่งการผลิตไฟฟ้าสูง (ความสามารถในการ
เปลี ่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที ่สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว) และขอบเขตของอัตราเร่ง 
(ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำและขั้นสูง) ทั้งนี้ ขอบเขตของอัตราเร่งนั้นได้ถูกจำกัด
โดยการปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพขั้นต่ำของโรงไฟฟ้าโดยค่าที่อยู่ในระดับต่ำกว่าจุดดังกล่าวจะ
เป็นจุดที่โรงไฟฟ้าไม่สามารถจะเดินเครื่องได้ เนื่องจากประเภทของโรงไฟฟ้าที่แน่นอนนั้นต่าง
ไม่สามารถที่จะทำให้มีการเริ่มเดินเครื่องและหยุดเครื่องอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งได้ถูกบังคับให้คง
สภาพอยู่ในสภาวะที่พร้อมดำเนินการและปฏิบัติการอยู่เหนือระดับการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำนี้ ใน
ท้ายที่สุดนี้ ยังมีข้อจำกัดทางด้านการผลิตขั้นต่ำ อันเนื่องมาจากความต้องการในการจัดให้มี
กำลังผลิตไฟฟ้าที ่พร ้อมใช้งาน (online/spinning capacity) สำหรับการแก้ไขปัญหา
ทางด้านความไม่แน่นอนในระยะเวลาต่างๆ การดำเนินการในลักษณะนี้ได้รวมไปถึงกำลัง
ผล ิตไฟฟ้าสำรองที ่ม ีความจำเป็นในการร ักษาเสถียรภาพทางด้านความถี ่  น ั ่นคือ 
ความสามารถของระบบไฟฟ้ากำลังในการรักษาสภาพการปฏิบัติการภายหลังจากการทำงาน
ที่ไม่เหมาะสมเป็นปริมาณมาก และเกิดขึ้นอย่างกระทันหันระหว่างกำลังผลิตไฟฟ้าและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า ในการนี้ การบริการต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะถูกจัดให้มีโดยส่วนหนึ่งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังความร้อนที่รองรับโหลดการใช้ไฟฟ้า  
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ความยืดหยุ่นเชิงภูมิศาสตร์สะท้อนถึงความสามารถในการส่งพลังงานไฟฟ้าและ
กำลังผลิตไฟฟ้าข้ามภูมิภาคซึ่งมีความต้องการทั้งด้านปริมาณความจุของระบบส่งไฟฟ้าและ
ระบบที่ทำให้มีการส่งจ่ายนี้ได้ โดยระบบจะประกอบด้วยตลาดต่างๆ หรือบางกลไกอื่นๆ ใน
การซื ้อและขายพลังงานไฟฟ้าโดยความยืดหยุ ่นของโหลดการใช ้ไฟฟ้าสะท้อนถึง
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในการตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ 
ของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง การดำเนินการในลักษณะนี้ประกอบด้วยความหลากหลาย
ของกลไกต่างๆ ของตลาดเพื่อจูงใจกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีราคาถูกท่ีสุด  [5] 

การเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลัง 
การแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านเศรษฐศาสตร์ของการบูรณาการเชื่อมโยงระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์กับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังนั้นจะมีความต้องการในระดบัที่
เพิ่มขึ้นของความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลังในภาพรวม โดยการศึกษาการบูรณาการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังจำนวนมากได้มีการระบุ 2 ประเภทหลักที่ใช้ในการเพ่ิม
ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ (1) แหล่งทรัพยากรที่ยอมให้แหล่งพลังงานไฟฟ้า
แบบผันแปร (VG) สามารถถูกใช้งานได้โดยตรงเพื่อชดเชยความต้องการใช้ไฟฟ้าและเพ่ิม
ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) ได้อย่าง
ทันทีทันใด และ (2) แหล่งทรัพยากรที่ช่วยปรับปรุงการทำให้เกิดความสอดคล้องของกำลัง
ผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) และความต้องการใช้ไฟฟ้า  [5] 

 

รูปที่ 4.35 ตัวเลือกความยืดหยุ่นต่างๆ สำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบผัน
แปร (VG) [5] 
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ตารางท่ี 4.9 6 มาตรการด้านการบรรเทาทางด้านความยืดหยุ่นของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง 

มาตรการดา้นการ
บรรเทา 

แหล่งของการตดัพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหลง่พลังงานไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) และกลไก
ด้านการบรรเทา 
การผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำจาก
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ความร้อนอันเนื่องมาจาก
เงื่อนไขข้อจำกัดดา้นการ
ปฏิบตัิการต่างๆ รวมไปถึง
อัตราเร่งการผลติไฟฟ้าและ
ขอบเขตตา่งๆ 

การผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำจากการผลิตไฟฟา้
ด้วยพลังงานความร้อนที่ถูกเก็บไว้
สำหรับการใช้งานเป็นกำลงัผลิตไฟฟ้า
สำรองปฏบิัติการและเสถียรภาพ
ทางดา้นความถี ่

การจับคู่ที่ไม่
เหมาะสมระหว่าง
กำลังผลิตไฟฟ้าและ
ความต้องการใช้
ไฟฟ้า 

การปฏิบัตกิารทางด้าน
ระบบไฟฟ้ากำลังที่ได้รับ
การปรับปรุง รวมไปถึง
การพยากรณ์แหล่งผลิต
ไฟฟ้าแบบผันแปร (VG) 
และกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองที่มีความยืดหยุ่น 

การพยากรณ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงที่ทำให้เกิดกำลังผลิต
ไฟฟ้าที่มีความแน่นอนใน
ระดับที่สูงกว่า และทำให้
สามารถยกเลิกพันธสัญญา
ของหน่วยผลิตไฟฟา้ที่ใช้เวลา
ในการเดินเครื่องนาน 

ลดความจำเป็นสำหรับกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองปฏิบัติการ 

 - 

การผลิตไฟฟ้าที่มีความ
ยืดหยุ่น 

การผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำในระดับ
ที่ต่ำกวา่ มีการใช้ระยะเวลา
ในการเริ่มเดินเครื่องที่รวดเร็ว
กว่า และมีอัตราการเร่งการ
ผลิตไฟฟ้าในระดับที่รวดเร็ว
กว่า 

สามารถจัดให้มีปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองต่อหน่วยของกำลังผลิตไฟฟ้าพรอ้ม
ใช้งานในระดับที่มากกวา่ สามารถจัดใหม้ี
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองบางส่วนในขณะที่
ไม่ได้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานเม่ือมีการ
ร้องขอ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กกวา่สามารถลด
ขนาดของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ทางด้านความถี่ขนาดใหญ่ต่างๆ ได ้

 

 - 

ระบบส่งไฟฟ้าและการ
ประสานการดำเนินงาน 
(การนำเข้าและส่งออก
พลังงานในระดับภูมิภาค) 

ลดอัตราเร่งการผลิตไฟฟ้า
ผ่านช่องว่างของความ
หลากหลายของแหล่ง
ทรัพยากรได ้

ลดความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
ผ่านช่องว่างของความหลากหลาย 
ยินยอมให้มกีารแบ่งปันกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองได้ 

ความหลากหลาย
สามารถมีศักยภาพใน
การเพิ่มการเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกันของกำลัง
ผลิตไฟฟ้าและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
และบริการด้าน
เสถียรภาพจากแหล่ง
พลังงานแบบผันแปร (VG) 

- จัดให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดย
ปราศจากความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าที่
ได้มีการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากบั
ระบบไฟฟ้ากำลังแล้วที่มีการปฏบิัติการ
เพียงครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

  - 

การตอบสนองด้านความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

สามารถเปลี่ยนรูปกราฟโหลด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิได้
เพื่อลดอัตราเร่งการผลิต
ไฟฟ้า 

จัดให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดย
ปราศจากความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าที่
ได้มีการขนานเครื่องเข้ากับระบบไฟฟา้
กำลังแล้วที่มีการปฏิบัตกิารเพียงครึ่งหนึ่ง
ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

เล่ือนความต้องการใช้
ไฟฟ้าไปเป็นช่วงเวลาที่
มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากแหล่งพลังงาน
แบบผันแปร (VG) ใน
ระดับที่สูงกว่า 

ระบบกักเกบ็พลังงาน
ไฟฟ้า 

สามารถเปลี่ยนรูปกราฟโหลด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิได้
เพื่อลดอัตราเร่งการผลิต
ไฟฟ้า 

จัดให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดย
ปราศจากความต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าที่
ได้มีการขนานเครื่องเข้ากับระบบไฟฟา้
กำลังแล้วที่มีการปฏิบัตกิารเพียงครึ่งหนึ่ง
ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 

เล่ือนความต้องการใช้
ไฟฟ้าไปเป็นช่วงเวลาที่
มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากแหล่งพลังงาน
แบบผันแปร (VG) ใน
ระดับที่สูงกว่า 
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4.3.4.3 แผนการขยายก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า (Network Expansion) 

แนวทางการวางแผนบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเพื่อเชื่อมต่อกับ
ระบบจำหน่าย   
การวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่ายเป็นแนวทางในการรองรับการ

เชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย โดยทั่วไปทางการไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องยื่นแผน
บูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย อย่างไรก็ตามการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย
ที่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตโดยการคาดการณ์การ
เติบโตของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ และระบุโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นใน
การรองรับการเติบโตซึ ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อทางการไฟฟ้าและนักพัฒนาวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการเชื่อมต่อโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งลด
ต้นทุนในการเชื่อมต่อ 

กระบวนการเชื ่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าโดยทั ่วไปในปัจจุบันยังคงเป็นพลังงาน 
รีแอคทีฟ ซึ่งส่วนใหญ่การประยุกต์หรือกำหนดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนที่จะ
ประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัย , ความน่าเชื่อถือ , และคุณภาพไฟฟ้า โดยลักษณะของ
แนวทางนี้นั้นหมายความถึงความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของวงจรในระบบจำหนา่ย 
(การรองรับระบบ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวงจรในระบบ
จำหน่ายเดิม) เพื ่อง่ายต่อการเชื ่อมต่อที ่เพิ ่มมากขึ ้นของโครงของระบบจำหน่ายระบบ
สาธารณูปโภค จึงเริ่มมีการพิจารณาแนวทางในการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย
โดยการศึกษาวงจรการกระจายเชิงรุกและกำหนดความสามารถในการผลิตล่วงหน้า 

การวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่ายนั้นจะรวมการคาดการณ์การเติบโต
ของ แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที ่กระจายตัวอยู ่ตามพื ้นที ่ต ่างๆ เข้ากับการวิเคราะห์
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตโดยมีขั ้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบ
จำหน่ายแสดงในรูปที่ 4.36 [4] 

 

 
รูปที่ 4.36 ขั้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย [4] 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

4-74 
 

 

 

• กรณีศึกษาการวางแผนบูรณาการความสามารถในการรองรับกำลังผลิตใน
แคลิฟอร์เนีย 
จากที่ California Public Utilities Commission ได้กำหนดผู ้ลงทุนที ่เป็น

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินงานในแคลิฟอร์เนีย (Southern California Edison, PG&E และ San 
Diego Gas & Electric) ได้ม ีการย ื ่นแผนการพ ัฒนาระบบผล ิตไฟฟ ้าแบบกระจาย 
(distribution resource plans : DRPs) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 โดย แผนการพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับ
ใช้ แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที ่กระจายตัวอยู ่ตามพื ้นที ่ต ่างๆ (Distributed Energy 
Resources : DER) และเพ่ือระบุการลงทุนสำหรับโครงข่ายเพ่ิมเติมที่จำเป็นในการผสานรวม
กับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ได้อย่างปลอดภัยเชื่อถือได้และประหยัด
ค่าใช้จ่าย โดยผู้ผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินงานจำเป็นต้องพัฒนาการวิเคราะห์การณบูรณาการการ
รองรับกำลังผลิต (integration capacity analyses) ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะของ
พื้นที่ให้บริการของตนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมต่อโครงข่าย
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และในการวิเคราะห์อาจเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนด
ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตทั่วทั้งการไฟฟ้าและทราบถึงปัญหาที่พบบ่อยที่สุด
สำหรับการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ทีม่ากขึ้น [4] 

• กรณีศึกษาการวางแผนบูรณาการสำหรับสถาบันวิจ ัย Tennessee 
Valley Authority / Electric Power 
สถาบันวิจัยพลังงานไฟฟ้า EPRI เริ ่มโครงการในปี 2014 กับ Tennessee 

Valley Authority และ บริษัท หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น 155 แห่งที่ Tennessee 
Valley Authority เพื่อทำความเข้าใจว่าการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่
มากขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายและความพยายามในการวางแผนอย่างไร โดย 
EPRI ไดใ้ช้ระเบียบวิธีความสามารถในการรองรับกำลังผลิตแบบใหม่กับสายจำหน่ายมากกว่า 
300 ตัว เพ่ือสร้างแผนผังของความสามารถในการรองรับกำลังผลิตโดยละเอียดเพ่ือใช้ในการ
วางแผนการกระจายทั่วทั้งระบบ (รูปที่ 4.37) ซึ่ง วิธีการแบบใหม่นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการวางแผนที่มีอยู่เพื่อกำหนดวิธี การเสริมสร้างระบบจำหน่ายที่
สามารถรองรับกับการใช้งานของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ที่เพิ่มขึ้นเช่น 
Solar Rooftop และ ระบบกักเก็บพลังงาน อีกทั้ง EPRI ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานการ
ไฟฟ้าและผู้พัฒนาเครื่องมือการวางอ่ืนๆ เช่น CYME, Milsoft และ Synergi เพ่ือรองรับและ
สนับสนุนการใช้ระเบียบวิธีกับฐานข้อมูลทางการไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ [4] 
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รูปที่ 4.37 แผนผังความสามารถในการรองรับกำลังผลิตจากการศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานไฟฟ้าของ
ระบบสถานีย่อยไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายจำนวนมากกว่า 300 สายจำหน่ายโดยบริษัท EPRI 

ร่วมมือกับ Tennessee Valley Authority [4] 
 

4.3.4.4 แนวทางในการลดผลกระทบทางด้านเทคนิคของระบบส่งและผลิตไฟฟ้า
ประเทศออสเตรเลีย [1] 
รูปที่ 4.38 ได้แสดงให้เห็นถึง (สำหรับในแต่ละภูมิภาคของตลาดพลังงานไฟฟ้า

แห่งชาติ (NEM)) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ของการสั่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาครึ่ง
ชั่วโมงที่ได้ถูกคาดการณ์ไว้ในปี 2025 เทียบกับสถิติของปี 2019 โดยเมื่อมีการนำรูปกราฟที่
พล็อตได้มาวางทับซ้อนกัน แต่ละรูปกราฟที่พล็อตได้จะเป็นการสะท้อนถึงโซนที่มีเงื่อนไขการ
ปฏิบัติการต่างๆ ที่แตกต่างกันภายใต้ความท้าทายต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับการเพ่ิมขึ้นของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ 

ในแต่ละภูมิภาคของตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะมี
การปฏิบัติด้านเทคนิคเพิ่มมากขึ้น และพร้อมกับมีระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังใน
ระดับสูงของการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวอย่างช้าๆ การวิเคราะห์
เพิ่มเติมจึงจำเป็นสำหรับการศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำหรับในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจากรูปที่ 
4.38 แสดงให้เห็นถึงดัชนีพื้นฐานสำหรับโซนต่างๆ และจะอธิบายถึงความท้าทายต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนภายในปี 2025  

โซน A : การเพิ่มขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อโปรไฟล์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากำลัง 

จากระดับการเข้ามาของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้า
กำลังได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับโซน A นั้นความท้าทายทางด้านการปฏิบัติการต่างๆ 
มีดังต่อไปนี้ 

• โหลดการใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นสำหรับกลไกต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
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ระดับที่เพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว 
(DPV) ที่ออนไลน์อยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าฐานเริ่มที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของบล็อคโหลดการใช้ไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่มีความ
จำเป็นสำหรับกลไกต่างๆ ในกรณีฉุกเฉินที ่มีประสิทธิภาพภายหลังจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสูงที่มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นและ
มีความน่าจะเป็นที ่จะเกิดขึ ้นในระดับต่ำในระหว่างช่วงเวลากลางวัน 
มาตรการการตัดความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรณีความถี่ต่ำ (UFLS : Under 
Frequency Load Shedding) จะต้องการการให้มีโหลดการใช ้ไฟฟ้าที่
เพียงพอสำหรับการตัดออกเม่ือตรวจพบการลดลงของความถี่ การเริ่มต้นการ
ปฏิบัติการของระบบไฟฟ้าขึ้นใหม่มีความต้องการบล็อคของความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่พ่ึงพาได้สำหรับการกระตุ้นให้มีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนของ
โหลดการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าภายหลังจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็น
บริเวณกว้างขนาดใหญ่ 

• การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า 
การลดลงของความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันที ่พบเห็นได้โดย
โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าในพ้ืนที่ต่างๆ ในพ้ืนที่ซึ่งมีกลุ่มหรือการผลิตไฟฟ้าจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับที ่ต ่ำเกิดข ึ ้นในช ่วงเวลากลางวันในภูม ิภาค
ออสเตรเลียตอนใต้และรัฐวิคทอเรีย และเหตุการณ์นี้ได้ถูกคาดการณ์ว่าเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคหลักของตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) 
ภายในปี 2025 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านต่างๆที่เพียงพอ
ต่อการรักษาแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากลางวัน 

• การบริหารจัดการความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ 
ความยืดหยุ่นในระดับที่เพียงพอจะเป็นที่ต้องการในระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อให้
ครอบคลุมการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึง
การลดลงของการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวใน
ช่วงเวลาตอนเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเพ่ิมขึ้นของความต้องการใช้
ไฟฟ้าฐานที่นำไปสู่การเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาเย็น การ
เคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนเมฆยังอาจก่อเกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าสุทธิที่รวดเร็วกว่าและมีสามารถทำการพยากรณ์ได้น้อยกว่าในระดับ
ภูมิภาค และสำหรับกลุ่มของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีปริมาณมากในระดับ
ภูมิภาคจะก่อให้เกิดความท้าทายต่างๆ ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบ
ส่งไฟฟ้า 

โซน B : การปลดการเชื่อมโยงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว เป็น
ปริมาณมากที่อาจเกิดขึ้นได้เริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
ทางด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
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ณ จุดนี้ การสูญเสียทางด้านการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจาย
ตัวอาจมีค่าเกินกว่าการปลดการเชื่อมโยงของโหลดการใช้ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการ
รบกวนในระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นไปได้ ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการ
สูญเสียหน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ (หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) ซึ่งจากเหตุการณ์นี้อาจ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีค่าเกินกว่าความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาค ในระดับที่เหนือจากจุดนี้ มาตรการส่วนเพิ่มเติมต่างๆ จะได้มีการเตรียมความ
พร้อมสำหรับใช้งานเพ่ือบริหารจัดการขนาดของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดขนาด
ของเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจกลายเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะ
สำหรับภูมิภาคของตลาดพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) 

ความสามารถในการทนต่อสภาวะการรบกวนของกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
กระจายตัว จะมีความสำคัญอย่างเพิ่มขึ้นมากในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ากำลังให้เกิด
ความมั่นคง มาตรฐานต่างๆ ทางด้านสมรรถนะในการปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
แล้ว และความสามารถในการปรับปรุงการตั้งค่าจากระยะไกลได้เพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึน จะมีบทบาทส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในอนาคต และรวมไปถึงขอบเขตของขนาด
กำลังผลิตที่สามารถรองรับกำลังผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวในระดั บ
ภูมิภาค หจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากข้ึนในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ 

 
โซน C : ความต้องการใช้ไฟฟ้าปฏิบัติการได้มีการลดลงไปถึงจุดที่ ไม่เพียงพอ

ในการสนับสนุนข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านการผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัสสำหรับความม่ันคงทางระบบไฟฟ้ากำลัง 

ความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นที่น่าสนใจ ณ ขณะนี้ รวมไปถึงความ
เฉื่อย และบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังทางด้านการควบคุมความถี่ไฟฟ้า 
สำหรับความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังจะต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพียงพอ สำหรับ
การปฏิบัติการของหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบซิงโครนัสขั้นต่ำ โดยดังที่กล่าวมานั้นจำเป็นต้องจัด
ขอบเขตที่แน่นอนต่อระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
กระจายตัว ในการนี้ภายในปี 2025 ภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้และรัฐวิคทอเรียได้มีการระบุ
ว่าภายใต้เงื่อนไขระบบไฟฟ้ากำลังปกตินั้น จะต้องมีความสามารถทางด้านการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้ากำลังที่เพียงพอสำหรับข้อกำหนดทางด้านหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบซิงโครนัสขั้นต่ำให้อยู่ใน
ขอบเขตที่กำหนด แม้ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าปฏิบัติการในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้จะมี
ค่าเท่ากับศูนย์หรือมีค่าติดลบก็ตาม ภายใต้ความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ของเงื่อนไขของการแยกตัว
ออกจากกันหรือแยกตัวออกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้ากำลังหลัก ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนเพิ่มเติม หรือการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นที่
ต้องการ 

โซนต่างๆ ได้มีการกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติการตลาด
พลังงานไฟฟ้าแห่งออสเตรเลีย (AEMO) นับจนถึงวันที่ความท้าทายต่างๆ ของระบบไฟฟ้า
กำลังที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว 
ในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้ รวมไปถึงความเพียงพอของการตัดโหลดการใช้ไฟฟ้าที่ระดั บ
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ความถี่ต่ำ (UFLS) ในช่วงเวลากลางวัน ความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลดการเชื่อมโยงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้าน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นต่ำในระหว่างที่เกิดเงื ่อนไขการแยกตัวออกเป็นอิสระจากระบบ
ไฟฟ้ากำลังหลัก การเกิดขึ้นในลักษณะนี้ได้มีการเน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นในการวางแผน
และการทำยุทธศาสตร์ทางด้านการปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการผลกระทบเหล่านี้ในระยะสั้น 

ในส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว การเปลี ่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพ่ือ
ปรับปรุงสมรรถนะการปฏิบัติการของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัว  ที่มีจำนวนมาก
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการรบกวนต่างๆ การปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่างๆ และระดับของความสามารถในการมองเห็นในเวลาจริง และความสามารถในการตัด
ความต้องการผลิตไฟฟ้า กลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายตัวที่มีจำนวนมากทั้งหมด จะ
ช่วยบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ในภูมิภาคออสเตรเลียตอนใต้  

 
 

รูปที่ 4.38 การเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันและส่วนที่ได้มีการ
คาดการณ์ไว้สำหรับรูปแบบกระจายตัวและความต้องการใช้ไฟฟ้าฐานสำหรับช่วงระยะเวลาทุกครึ่ง

ชั่วโมง [1] 
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4.3.5 ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจุบันไดมี้การสนใจทีเ่พ่ิมมากขึ้นในการผสานรวมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจาก
พลังแสงอาทิตย์ เข้ากับระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายตั้งแต่การ
ลดค่าใช้จ่าย Peak Charge ของลูกค้าไปรวมไปถึงเพิ ่มความยืดหยุ ่นให้กับระบบ ด้วยเหตุนี ้จึง 
มีความจำเป็นในการวางแผนระยะสั้นในการขยายศักยภาพของเครื่องมือและการวิเคราะห์ที่เน้น
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เพื่อบูรณาการร่วมกับระบบกักเก็บพลังงงาน
และเพื่อพัฒนาปรับใช้แนวทางสำหรับการติดตั้งและกำหนดขนาดกำลังผลิตและระบบควบคุมของ
ระบบกักเก็บพลังงานในอนาคต  

4.3.5.1 ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 

ภาพรวมของระบบกักเก็บพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีซึ่งช่วยส่งเสริมระบบไฟฟ้ากำลังอื่นๆ เช่น 

Demand response และ Virtual Storage อาจมีประโยชน์มากมายในหลายๆด้าน เช่น 
การปรับระดับโหลด, การควบคุมปริมาณกำลังผลิตสำรองและการเลื่อนช่วงเวลาความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak-Shifting) เป็นต้น โดยในปี 2013 California Public Utilities 
Commission ได้อนุมัติคำสั่งที่กำหนดการไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งต้องมีระบบกักเก็บ
พลังงานขนาด 1,325 เมกะวัตต์ในโครงข่ายภายในปี 2020 

อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่เหล่านี้ ในปี 
2014 การติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ซึ่งมีเทคโนโลยีควบคู่ไปกับระบบกัก
เก็บพลังงานนั้นมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบัน
นั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นเหตุจากราคาของระบบกักเก็บพลังงานนั้นถูกลงอย่างต่อเนื่องและ
การพัฒนานโยบายและกฎเกณฑ์ของตลาดเช่น อัตราค่าไฟฟ้าตามเวลา (Time of Use : 
TOU) ซึ่งสร้างผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และระบบกัก
เก็บพลังงานการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้สัดส่วนการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้งาน
สูงขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายที่สนับสนุนสามารถให้บริการแก่ทั้งลูกค้า
ปลายทางและกริดโดย GTM Research คาดการณ์ว่าการติดตั้งระบบพลังแสงอาทิตย์และ
ระบบกักเก็บพลังงานร่วมกันจะมีกำลังผลิตมากถึงถึง 769 เมกะวัตต์ภายในปี 2020 โดยใน
เยอรมนีในขณะนี้มีนโยบายจูงใจให้เจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ใช้ระบบกัก
เก็บพลังงานเพื่อเพิ่ม "การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง" ด้วยเหตุนี้จึงสามารถจำกัดปริมาณ
พลังงานที่ฉีดกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได ้ 

ตัวอย่างทั่วไปของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ได้แก่ แบตเตอรี่ (ลิเธียมไอออน 
และกรดตะกั่ว เป็นต้น) Flywheels, คาปาซิเตอร์ และระบบกักเก็บพลังน้ำแบบสูบกลับ 
เป็นต้น โดยขนาดของกำลังผลิตของโครงการในการติดตั้ งระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีขนาด
กำลังผลิตได้มากถึงระดับเมกะวัตต์สำหรับรูปแบบแบตเตอรี่ และแม้แต่ในขนาดกิกะวัตต์
สำหรับระบบกักเก็บพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งถือเป็นกำลังผลิตที่สำคัญส่วนใหญ่ของระบบผลิต
ไฟฟ้าในรูปแบบของระบบกักเก็บพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศักยภาพนั้ นขึ้นอยู่
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กับ แอปพลิเคชัน, ความจุพลังงาน, ประสิทธิภาพของอัตราการอัดประจุและการคายประจุ 
และขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยในท้ายที่สุดสามารถชี้ให้เห็นว่าการ
ไฟฟ้าพิจารณาใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานบางชนิดมากกว่าเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ 
โดยยกตัวอย่าง เช่น สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี ่ลิเธียมไอออนจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดซึ่งสร้างฐานการผลิตขนาดใหญ่ในช่วง 
100 ปีที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้ครองอุตสาหกรรม  

โดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์ (หรืออัลตร้า) ที่มีกำลัง
ผลิตขนาดเล็ก แต่อัตราการอัดประจุและคายประจุรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับ
สมดุลในช่วงเวลาสั้นซึ่งมีความผันผวนเล็กน้อยและยังสามารถทำงานร่วมกับกับเทคโนโลยี
แบตเตอรี่อื่นๆ โฟลว์แบตเตอรีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายทั้งแบตเตอรี่และเซลล์
เชื้อเพลิง (Fuel Cell) นั้นเหมาะสมกว่าสำหรับการใช้งานในการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่  
ระบบกักเก็บพลังงานความร้อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก็บพลังงานความร้อนโดยการให้ความ
ร้อนหรือความเย็นผ่านวัสดุที่จะใช้ในการผลิตความร้อนหรือความเย็นและกักเก็บไว้ใช้
พลังงานในภายหลัง ซึ่งรูปแบบของระบบกักเก็บพลังงานชนิดนี้ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมาในการใช้งานภายใน อาคารเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมซึ่งการกักเก็บพลังงาน
ความร้อนสามารถใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความผันผวนสูงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเลื่อนช่วงเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นระบบ
กักเก็บพลังงานชนิดต่างๆมีคุณลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นการนำไปใช้งานจึง
ต้องคำนึงถึงรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน [4] 

 
การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ระบบกักเก็บพลังงานในระดับ Utility Scale 

ระบบกักเก็บพลังงานในระดับ Utility Scale ได้กำหนดเป้าหมายตามข้อกังวล
ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าซึ่งรวมถึงความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของโครงข่ายขนาดใหญ่ , 
การบ ูรณาการร ่วมก ับพล ังงานหมุนเว ียนการ , เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการใช ้พล ังงาน 
การให้บริการของโครงข่ายไฟฟ้า และการลด Ramping rate ของเครื่องกำเนิด อย่างไรก็
ตามระบบหน่วยกักเก็บพลังงานซึ่งมีขนาดใหญ่จำนวนมากยังคงเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการบริหารจัดของระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับระบบส่ง
กำลังไฟฟ้า [4] 
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(ที่มา : https://magellanpower.com.au/Products/Renewable-Energy-and-Energy-Storage-Systems/Utility-Scale-

Energy-Storage) 

รูปที่ 4.39 แสดงตัวอย่างระบบกักเก็บพลังงานในระดับ Utility Scale 

• ระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน 
ระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน (Community Energy Storage : CES) 

อาจเป็นสถานที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาดกลางหนึ่งแห่งโดยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนหรือระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กหลายแหล่งซึ่งเชื่อมต่อกับฝั่ง
ผู้ใช้ไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าในโครงข่ายและมีการควบคุมจากรีโมทคอนโทรลทั่วไป หรือไม่ว่า
จะด้วยวิธีการควบคุมรูปแบบใดก็ตาม ระบบ CES จะเชื่อมต่อใกล้เคียงกับลูกค้าหรือผู้ใช้
ไฟฟ้ามากพอที่จะช่วยสนับสนุนด้านพลังงานสำรองและเพื่อปรับปรุงการบริการของระบบ
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับวงจรที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ซึ่ง CES นั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก เป็นตัวอย่างของระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อ
กับระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองรวดเร็วและมียืดหยุ่นในการสั่งจ่าย
กำลังไฟฟ้า เช่น สามารถกักเก็บพลังงานในช่วงที่มีราคาค่าไฟฟ้าต่ำและให้สั่งจ่ายพลังงานใน
ภายหลังเมื่อราคาค่าไฟฟ้าสูง และ CES ยังสามารถให้บริการเสริมส่วนใหญ่ที่จำเป็นเพื่อให้
โครงข่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ [4] 
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(ที่มา : https://www.energy-xprt.com/products/purewave-model-ces-community-energy-storage-system-219321) 

รูปที่ 4.40 แสดงตัวอย่างระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน 
 

• ระบบกักเก็บพลังงานในระดับที่อยู่อาศัย 
ระบบกักเก็บพลังงานในระดับที่อยู่อาศัยได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปี

ที่ผ่านมา ในเดือนเมษายน 2558 Elon Musk จาก Tesla Motors ได้ประกาศเปิดตัว Tesla 
Powerwall แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย อีกท้ัง SolarCity ซึ่งมีสำนักงาน
ใหญ่ในซานมาเทโอแคลิฟอร์เนียได้เริ่มโครงการนำร่องในแคลิฟอร์เนียสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย 
500 หลังโดยประสานการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับระบบ PV Rooftop โดย
สามารถบรรลุเป้าหมายหลายประการได้โดยใช้การกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังแสงอาทิตย์ 
โดยมีการสำรองไฟฟ้าในช่วงที ่ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือแม้กระทั ่งพลังงานส่วนเกินจาก
แสงอาทิตย์สามารถใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและใช้ในการ
และจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำและสามารถลดค่า
ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้  

 
(ที่มา : http://www.uco.es/abovezeroenergy/residential-energy-storage-systems-to-increase-3800-by-2025/) 

รูปที่ 4.41 แสดงตัวอย่างระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน 
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การกักเก็บพลังงานในระดับที ่อยู่อาศัยสามารถช่วยลดผลกระทบของการ
เชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ในอัตราสูงได้ ตัวอย่างเช่น 
แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนื่องจากการเชื่อมต่อของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะโดยการควบคุมกำลังไฟฟ้าสุทธิหรือผ่านการ
ควบคุมโดยใช้พลังงานรีแอคทีฟของอินเวอร์เตอร์ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งทำงาน
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ยังสามารถมีส่วนช่วยในภาพรวมของทั้งระบบได้
ด้วยเลื่อนการสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีผู ้ใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของวัน  [4] 

 
(ที่มา : https://austinenergy.com/ae/green-power/austin-shines/system-overview-project-benefits) 

รูปที่ 4.42 แสดงรายละเอียดภาพรวมของระบบกักเก็บพลังงาน 

ทั้งนี้ด้วยการบูรณาการร่วมกับพลังงานหมุนเวียนและการปรับสมดุลของแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายอาจไม่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของแบตเตอรี่จนกว่าจะมีการนำกล
ยุทธ์การอัดประจุและการคายประจุที่ชาญฉลาดมาใช้ วิธีการที่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไดร้ับ
การควบคุมและใช้งานได้ดีท่ีสุดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน ตัวอย่างเช่นตัว
เก็บประจุมีความหนาแน่นของพลังงานสูงและความหนาแน่นของพลังงานต่ำซึ ่งเหมาะ
สำหรับการอัดประจุและการคายประจุจำนวนเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว เช่นอาจจำเป็นเพื่อการ
ตอบสนองเบื้องต้นต่อการรบกวนทั้งระบบ อย่างไรก็ตามในทางกลับกันลักษณะดังที่กล่าวมา
ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับการกักเก็บพลังแสงอาทิตย์จำนวนมากหรือทำการเลื่อนและปรับ
ระดับของช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง [4] 

• โครงการนำร ่องระบบกักเก ็บพลังงาน Anatolia Smart Grid Pilot 
แซคราเมนโต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การไฟฟ้าเมืองแซคราเมนโตเป็นผู้นำโครงการวิจัยหลายแง่มุมโดยมีศูนย์กลาง

อยู่ที่ชุมชนที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในเขตชานเมืองแซคราเมนโตซึ่งรวมเอาระบบ PV Rooftop 
เข้ากับบ้านแต่ละหลังในการพัฒนา บ้านเกือบ 300 หลังเหล่านี ้ส่งผลให้เกิดอัตราการ
เชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์สูงขึ้นในระบบ โครงการเริ่มต้นด้วยการ
วิเคราะห์ผลกระทบของระบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในระดับของระบบ
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จำหน่ายไฟฟ้า ต่อมาโครงการมีการติดตั้งที่ระบบกักเก็บพลังงานในระดับลูกค้าและระดับ
ชุมชน (เช่นที่ระดับของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย) การค้นพบที่สำคัญของโครงการคือ
แม้ว่าผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จะลดลง แต่ระบบกักเก็บพลังงาน
ในระบบจำหน่ายยังคงเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับการไฟฟ้าเมืองแซคราเมนโตและลูกค้า ค่าใช้จ่ายนี้
ส่วนใหญ่มาจากการลดโหลดสูงสุดของพ้ืนที่ใกล้เคียงและวงจรโดยทั่วไปและการใช้ระบบกัก
เก็บพลังงานสำหรับการทำ PV Smoothing เพ่ือลดความผันผวนของพลังงาน ถึงกระนั้นผล
จากการศึกษาไม่ได้ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพ่ิมสูงขึ้นมากนัก  [4] 

• กรณีศึกษาระบบกักเก็บพลังน้ำแบบสูบกลับในประเทศสหรัฐอเมริกา 

การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบผันแปร (VG) 
ออกไปเป็นช่วงระยะเวลาที่โหลดการใช้ไฟฟ้าสุทธิถูกทำให้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับโดยประมาณ 22 กิกะวัตต์ในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังใน
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงกำลังผลิตไฟฟ้าอีก 4.7 กิกะวัตต์โดยประเมาณในพื้นที่ฝั่งตะวันตก 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะตอบสนอง
ต่อรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และจะทำการกักเก็บพลังงานในระหว่าง
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุด (และมีราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่สุด) ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเช้าจะได้มีการคายประจุไฟฟ้าในช่วงบ่าย ทั้งนี้ตามที่ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้า
กำลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ
สามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปกราฟโหลดการใช้ไฟฟ้า
สุทธิได้ ในการนี้ รูปที่ 4.43 ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการจำลองซึ่งเป็นการสาธิตให้เห็น
ถึงวิธีการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ สามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถ
หลีกเลี่ยงการตัดการผลิตไฟฟ้าออกได้ ในตัวอย่างนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันได้ถูกใช้งานเพ่ือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ถูกตัดออกไปในช่วงกลางวัน 
พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้จะถูกใช้งานในภายหลังในวันนั้นๆ ระหว่างช่วงเวลาที่มีโหลดไฟฟ้า
สุทธิในระดับท่ีสูงกว่า [5] 
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รูปที่ 4.43 ผลกระทบของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับที่มีใช้งานอยู่
ในปัจจุบันในแคลิฟอร์เนีย ในระบบไฟฟ้าที่ได้มีการจำลองขึ้นโดยมีระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้า

กำลังของพลังแสงอาทิตย์ที่ระดับร้อยละ 11 [5] 

การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำแบบสูบกลับในแนวทางนี้
จะต้องการความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับความเบี่ยงเบนจากแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่านมา มากไปกว่านั้น การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าประเภทที่เป็นระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคของตลาดขายส่งไฟฟ้าอาจไม่สามารถที่จะรับค่าของการจัดให้มี
บริการสำหรับโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่หลากหลายของตลาดอย่างเต็มรูปแบบได้ รวมไป
ถึง การปรับแผนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความผันผวนและความไม่แน่นอนของ
โหลดไฟฟ้าสุทธิ ขอบเขตข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงความต้องการให้ผู้ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้ากำลังในการปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที ่สุดของแหล่งทรัพยากรการกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทางด้านการผลิตของระบบไฟฟ้าโดยรวมให้เหลือน้อยที่สุด  

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าใหม่จะจัดให้มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ 
ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความผันผวนของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า (โดยทั่วไปแล้วจะรวดเร็วกว่ารูปแบบโดยส่วนใหญ่ของการผลิตไฟฟ้า
แบบเดิม) เทคโนโลยีใหม่ต่างๆ ที่กำลังถูกติดตั้งใช้งานสามารถท่ีจะทำการตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วกว่าและมีศักยภาพในการจัดให้มีจำนวนของบริการทางด้านเสถียรภาพความถี่เป็น
จำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
แบบอัดอากาศ (Compressed-air Energy Storage: CAES) จะใช้เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัสที่จัดให้มีความเฉื่อยที่แท้จริงและสามารถจัดให้มีการตอบสนองด้านความถี่พ้ืนฐาน 
(PFR) ส่วนระบบกักเก็บพลังงานประเภทอื่นๆ รวมไปถึงกังหันฟลายวีล (Flywheels) และ
แบตเตอรี่ จะไม่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแต่สามารถจัดให้มีความเฉื่อยสังเคราะห์และ
การตอบสนองด้านความถี่พื้นฐาน (PFR) ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น กังหันฟลาย
วีล(Flywheels) และแบตเตอรี่ต่างๆ ได้มีการติดตั้งอย่างเป็นการเฉพาะเพื่อจัดให้มีกำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองเพ่ือการกำกับดูแล  [5] 
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4.3.5.2 New Generator Model 

ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบเสมือนและการตอบสนองความต้องการด้าน
โหลด 
การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบเสมือน ผ่านอาคารหรือยานพาหนะไฟฟ้า

และเทคนิคต่างๆเช่นการตอบสนองความต้องการด้านโหลดนั้นสามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่จริงหรืออุปกรณ์กักเก็บ
พลังงานแบบเดิม จากการศึกษาพบว่าระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบเสมือนและการ
ตอบสนองความต้องการด้านโหลดสามารถเสริมการใช้ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้ได้สัดส่วน
ของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นกว่า 30%  

ระบบบริหารจัดการพลังงาน  
ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบ “เสมือน” นั ้นอาจรวมถึงเทคนิคต่างๆ เช่น  

การปรับอุณหภูมิของอาคารให้เหมาะสมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนโหลดและช่วยในการปรับ
สมดุลความผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยแทนที่การสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งผลิต
ไฟฟ้าที่ตอบสนองได้รวดเร็วซึ่งมีราคาแพงเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ ่มขึ้น
ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะสามารถรับสัญญาณเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงได้โดยการส่งสัญญาณควบคุมเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องทำความร้อน 
ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านและระบบการจัดการพลังงานในอาคารเป็นทั้งตัวอยา่ง
ของระบบควบคุมที่สามารถประสานอุปกรณ์ภายในบ้านหรืออาคารเพื่อตอบสนองต่อปัจจัย
และสัญญาณภายในหรือภายนอก ในขณะที ่ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประสานอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น ระบบทำความร้อน , ระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, PV Rooftop, ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งระบบการจัดการพลังงานในอาคารมักจะควบคุมและวัดผลลัพธ์จากระบบ
กลไกขนาดใหญ่ เช่น ระบบแสงสว่างและระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศในอาคาร [4] 

ระบบกักเก็บพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้า 
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นรูปแบบของการกักเก็บพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง หากยาน

ยนต์ไฟฟ้าได้รับการอนุญาตให้คายประจุจากแบตเตอรี่ของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเอง จึงเสมือนว่า
สามารถทำหน้าที่คล้ายกับระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นรูปแบบแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและบริการทั้งระบบได้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ยังคงลังเลที่จะให้มีการคายประจุเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการ
สึกหรอที่เพ่ิมข้ึนที่เกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แต่ในอนาคตอันใกล้นั้นยานยนต์
ไฟฟ้ามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะช่วยสนับสนุนระบบไฟฟ้า โดยการใช้ระบบอัดประจุอัจฉริยะเพ่ือ
ปรับอัตราการอัดประจุเพื ่อช่วยในการสนับสนุนระบบไฟฟ้าในทำนองเดียวกับ การ
ตอบสนองความต้องการด้านโหลดหรือระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบเสมือน เช่น ในด้านการ
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ปรับสมดุลด้านโหลดและพลังงานไฟฟ้า, ด้านกำลังผลิตสำรอง อีกทั้งการรักษาระดับแรงดัน
ของระบบไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับหลักการของการใช้งานอินเวอร์เตอร์ขั้นสูง [4] 

4.3.5.3 Renewable Energy Management Centers: REMCs 

แนวทางการสื่อสารและการควบคุมอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายจากพลังแสงอาทิตย์ 
มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในการค้นหากระบวนการสื่อสารไปยังอินเวอร์เตอร์ของ

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้นในการบูรณาการ
ร่วมกันกับการทำงานของระบบขนาดใหญ่ การสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นเรื ่องปกติ
สำหรับระบบขนาดใหญ่และสำหรับระบบของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามในอดีตเส้นทางการ
สื่อสารเหล่านี้ถูกใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ โดยใน
กรณีบางระบบที ่ม ีขนาดใหญ่ถูกบังคับให้มีการเช ื ่อมต่อแบบ "Transfer Trip" ซึ ่งมี
กระบวนการขั้นตอนดังนี้ สถานีย่อยจะส่งสัญญาณเพ่ือตัดการเชื่อมต่อของอินเวอร์เตอร์ออก
จากระบบเมื่อพบว่าโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่นั้นเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามความน่าสนใจล่าสุดได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การ
สื่อสารในรูปแบบในเรื่องที่ซับซ้อนน้อยลงและราคาไม่แพงซึ่งมีความแพร่หลายมากขึ้นไปยัง
การประยุกต์ใช้งานร่วมกับการทำงานของอินเวอร์เตอร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการมองเห็น
การทำงานของอินเวอร์เตอร์ และเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการลดการรวมศูนย์ของระบบหรือ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำงานของอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้งาน
ระบบสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับ Distribution Management System (DMS) ซึ่งมีรูปแบบ
ที่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากส่วนกลางได้  

แม้ว่าจะมีการสื ่อสารแบบสากลไปยังระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลัง
แสงอาทิตย์แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการ
ผสานรวมระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ และ แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ที่กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ นับล้านเข้ากับการทำงานของระบบไฟฟ้า 

โดยความพยายามในการวิจัยและการพัฒนาอ่ืนๆ ทีไ่ด้มุ่งเน้นไปที่วิธีปฏิบัติในการ
รวมแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ  จำนวนมากเข้ากับระบบ
ควบคุมของการไฟฟ้าส่วนกลางที่มีอยู่ซึ่งเป็นระบบ DER Management Systems (DERMS) 
ซึ่งในทางกลับกันจากหลากหลายโครงการศึกษาระบบสื่อสารของอินเวอร์เตอร์นั้นมุ่งเน้นไป
ในรูปแบบการสื่อสารแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer to peer) โดยไม่มีระบบควบคุมจากส่วนกลาง  
โดยทั้งนี้การปรับใช้แนวทางหรือการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับอัตราการ
เชื่อมต่อที่สูงขึ ้นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีการ
ผสมผสานระหว่าง เครื่องมือในการจำลองระบบต่างๆ  ระบบอัตโนมัติ และการกำหนด
มาตรฐานเพ่ือการปรับใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ในภายหลัง 

ศูนย์กลางข้อมูลไฟฟ้า (Data Hub) 
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ประเทศกลุ ่มนอร์ดิกนั ้นกำลังมุ ่งหน้าไปสู ่การใช้ศูนย์กลางข้อมูลไฟฟ้าและ
กระบวนการทางการตลาด  โดยภาครัฐและผู้รับผิดชอบด้านกฎระเบียบในประเทศเดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบส่งไฟฟ้า ต้องมีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดศูนย์ข้อมูลในตลาดไฟฟ้าขายปลีกแต่ละแห่ง ศูนย์ข้อมูลของประเทศ
เดนมาร์กนั้นถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้ง
ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ข้อมูลดังกล่าวถูกกำหนดให้เผยแพร่ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2019 ส่วนประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดนนั้นจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลข้อมูล
ดังกล่าวในช่วงปี 2021 เป็นต้นไป  

ศูนย์ข้อมูลจะทำการเชื ่อมต่อเข้ากับสมาร์ทมิเตอร์ทุกตัวบนโครงข่ายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดึงเอาข้อมูลหรือสถานะต่างๆ  ในระบบ
ขึ้นมาเพื่อติดตามความเป็นไปในระบบโครงข่ายตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ดำเนินการ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดำเนินระบบ  เช่นเดียวกับผู้รวบรวมโหลดที่จะ
ใช้ประโยชน์ จากบริบทดังกล่าวทั้งในเชิงข้อมูลและการก่อให้เกิดบริการที่จะรองรับความ
ต้องการทั้งฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าและฝั่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเช่นกัน กล่าวคือ สิ่งเหล่านี้จะทำ
ให้ความต้องการในเชิงดิจิทัลนั้น สามารถดำเนินต่อไปได้ในรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ ผ่านทางกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและผู้รวบรวมโหลดนั่นเอง  [2]   

 
รูปที่ 4.44 ภาพรวมของศูนย์กลางข้อมูลไฟฟ้า [2] 

โดยทุกประเทศในกลุ่มนอร์ดิกรวมไปถึงประเทศสวีเดนกำลังอยู่ระหว่างการ
ก้าวไปสู่การทำให้เกิดศูนย์กลางทางด้านข้อมูลขึ้นจริงสำหรับข้อมูลของมิเตอร์ไฟฟ้าและ
กระบวนการทางด้านตลาดต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรวบรวมให้เป็น
หนึ่งเดียวกันเพิ่มเติมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าภายใน ทั้งนี้ รัฐบาลและกลุ่มผู้กำกับดูแลใน
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์และสวีเดนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดตั้งศูนย์กลางทางด้านข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับแต่ละตลาดขาย
ปลีกไฟฟ้าในระดับชาติ ศูนย์ข้อมูลของเดนมาร์กได้ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มรูปแบบและ
สามารถรับมือกับทุกการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้จัดหาพลังงานไฟฟ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ในส่วนของศูนย์ข้อมูลของนอร์เวย์ภายใต้ชื่อ Elhub ซึ่งมีการใช้งานจริงเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยตามที่กลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้าในระดับชาติที่เกี่ยวข้องได้
กล่าวไว้ ศูนย์ข้อมูลของประเทศฟินแลนด์จะเกิดขึ้นจริงในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2021 และ
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ศูนย์ข้อมูลของประเทศสวีเดนภายในปี 2022 ในการนี้ ทุกศูนย์ข้อมูลจะมีภารกิจโดยทั่วไป
โดยมอบจุดศูนย์กลางที่สามารถเข้าถึงได้แก่กลุ่มผู้จัดหาไฟฟ้าสำหรับทุกข้อมูลของระบบ
มิเตอร์ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นการกำจัดความจำเป็นสำหรับสื่อกลาง
การเชื่อมโยงต่างๆ ได้ [3] 

ตารางท่ี 4.10 สถานะสำหรับศูนย์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มประเทศนอร์ดิก [3] 
Implemention Denmark Finland Norway Sweden 

Status Operational Planned Operational Planned 
Year 2013 2021 2019 2022 

4.3.5.4 การสร้างความเฉื่อยสังเคราะห์ (Synthetic Inertia) 

แนวทางของการประยุกต์ใช้ความเฉื่อยสังเคราะห์เพื่อตอบสนองความถี่และ
เสถียรภาพชั่วคราวของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลังในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การศึกษา Western Wind and Solar Integration Study-phase 3 ได้มีการ

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์  
ต่อความเสถียรของความถี่ของการเชื่อมต่อระหว่างกันของแถบตะวันตกสำหรับรองรับระบบ
ซึ่งมีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆซึ่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเปรียบเทียบผลกระทบ
ด้านความถี ่จากข้อมูลการสูญเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  Palo Verde 2 Units พร้อมกัน 
(กำลังไฟฟ้าที่หายไป 2,750 เมกะวัตต์) ซึ ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากกรณีฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุด
สำหร ับ Western Electricity Coordinating Council (WECC) และใช ้ข ้อม ูลของการ
สูญเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Palo Verde ในปริมาณเดียวกันกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 4.45 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการสูญเสียระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ ทำให้ผลกระทบของความถี่ที่ลดลงนั้นรุนแรงน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับการสูญเสียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

การศึกษาเดียวกันนี ้ย ังพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื ่อถือโดยมี
อัตราส่วนในการเชื่อมต่อร้อยละ 50 หรือมากกว่าด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมจ่ายได้ทันที
หรือแหล่งผลิตไฟฟ้าซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
จากพลังแสงอาทิตย์ กังหันลมที่ทันสมัยและที่ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ผลลัพธ์นี ้มี
ความสำคัญเนื่องจากการเชื่อมต่อของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมจ่ายได้ทันทีสามารถปรับ 
การจ่ายกำลังไฟฟ้าในระดับที่ต่ำได้ (เช่น จ่ายกำลังไฟฟ้าจากพลังงาน 15% จากพลังงาน
หมุนเวียน) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่ำ ซึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ประเด็นสำคัญเมื่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมนั้นออนไลน์หรือเชื่อมต่อในระบบน้อย ส่งผล
ให้ความเฉื่อยของระบบต่ำเนื่องจากมวลหมุนขนาดใหญ่โดยรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
ดั้งเดิมนั้นทำให้อัตราการลดลงของความถ่ีเริ่มต้นช้าลงดังนั้นทำให้ระบบควบคุมตอบสนองได้
ช้า แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไม่ได้มีความเฉื่อยนี้ตามธรรมชาติและมี
ความสามารถที่พร้อมจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ทันที 
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หากคาดการณ์ไปยังอนาคตที่อาจมีอัตราการเชื่อมต่อของแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์สูงมากและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความเฉื่อยของระบบลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง
นำระบบการควบคุมขั ้นสูงรูปแบบใหม่สำหรับการนำเทคโนโลยีความเฉื ่อยสังเคราะห์ 
(Synthetic Inertia) มาใช้งาน ซึ่งระบบการควบคุมขั้นสูงได้รับการทดสอบแล้วกับแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมและวิธ ีการที ่คล้ายกันนี ้สามารถใช้ ได้ก ับอินเวอร์เตอร์ชนิด
อิเล็กทรอนิกส์กำลังอ่ืนๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจากพลังแสงอาทิตย์ เป็นต้น [4] 

 
รูปที่ 4.45 การตัดการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายส่งผลให้ความถี่ที่ลดลง 

รุนแรงน้อยลง [4] 
 

แนวทางของการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ณ โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำ Forshuvud ประเทศสวีเดน สำหรับบริการเสริมความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้ากำลังท่ีดีขึ้น [3] 
ในการปรับปรุงคุณภาพความถี่ไฟฟ้าให้ดีขึ้นและลดการสึกหรอของเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าพลังน้ำ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันพลังน้ำ ได้ทำการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
เพ่ือการสนับสนุนด้านความถี่ของระบบไฟฟ้าด้วยความเฉื่อยสังเคราะห์ประเภทใหม่ซึ่งมีการ
ควบคุมโดยลักษณะเป็นเชิงเส้นและยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคนิคอีกวิธีหนึ่งในประเทศสวีเดนนอกเหนือจากการตอบสนองทางด้านความถี่
ไฟฟ้าด้วยความเฉื่อยสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ซึ่งมีหนึ่งโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนด้านการบริการต่างๆให้ดีขึ้น
แก่ระบบไฟฟ้ากำลัง ด้วยการเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองของโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำด้วยระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Forshuvud 
ในประเทศสวีเดนซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 44 เมกะวัตต์ โดยมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 5 เมกะ
วัตต์-ชั ่วโมง และขนาด 6.2 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ณ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Forshuvud โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการนี ้ที ่ได้มีการประเมินงบประมาณการลงทุนไว้ที ่ 3 ล้านยูโร 
(โดยประมาณ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นส่วนช่วยในสนับสนุนบริการด้านการควบคุม
ความถี่ ซึ่งการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกับระบบกักเก็บพลังงานที่ติดตั้งเพิ่มเติมนั้น
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เป็นระบบแบบผสมผสานการทำงานร่วมกันด้วยกันกับกังหันพลังงาน แบตเตอรี่ได้จัดให้มี
การตอบสนองอย่างเป็นลำดับขั้นแบบเชิงเส้นต่อการเบี่ยงเบนด้านความถี่ไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้ากำลังซึ่งมีความต้องการในการจัดให้มีบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลัง 
อาทิเช่น กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีบริการด้านความถี่ไฟฟ้า (Frequency Containment 
Reserves) ทั้งนี้ แบตเตอรี่ยังได้ถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยลดการเสียดสีและการฉีกขาดของ
กังหันพลังงานน้ำ  

 

รูปที่ 4.46 นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำ Forshuvud สำหรับบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังที่ดีข้ึนของประเทศ

สวีเดน [3] 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหาร
ระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า 
ที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน 

จากแนวทางการลดผลกระทบการเชื ่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ
ต่างประเทศ ในบทที่ 4 ซึ่งครอบคลุมทั้งการลงทุนอุปกรณ์ การปรับปรุงการทำงานและการควบคุม
การทำงานของระบบไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงด้านกลไกการทำงานของระบบไฟฟ้า สำหรับทั้งระบบ
ผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่าย รวมถึงระบบผลิตจาก RE ดังแสดงในรูปที่ 5.1 เนื้อหาของบทนี้ 
ได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้า
จาก RE ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 
2. การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการควบคุมและกำกับดูแล

การบริหารจัดการ 
3. ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิต

ไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในระบบไฟฟ้ากำลัง 
4. มาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่ดำเนินการอยู่ใน

ประเทศไทย 
5. แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพ่ือไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า และมีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว 

 

รูปที่ 5.1 แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

รูปที่ 5.2 แสดงการบริหารจัดการใน 3 ด้าน เพื่อรองรับกำลังผลิตจาก VRE ซึ่งได้แก่ ด้าน
เทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง  โดย
จำเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนจากนโยบาย กลไกตลาด และมาตรการกำกับดูแล 
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รูปที่ 5.2 การบริหารจัดการใน 3 ด้าน เพ่ือรองรับกำลังผลิตจาก VRE [1] 
 

5.1 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 

เนื้อหาในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ การบริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่าย
ไฟฟ้า การวางแผนการผลิตไฟฟ้า การควบคุมการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้า  และการบริหารจัดการ
ระบบส่งคับคั่ง 

 

5.1.1 การบริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 

รูปที่ 5.3 แสดงภาพรวมของการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบ
ไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของ VRE ซึ่งต้องอาศัย 

- การศึกษาวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า : การศึกษาการรองรับการเชื่อมต่อของ VRE / การ
ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ / การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- การปรับปรุงการดำเนินการในระบบไฟฟ้า : การปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิต
ไฟฟ้าให้เหมาะสม / การบริหารจัดการความยืดหยุ ่นของโครงข่ายไฟฟ้า / การ
พยากรณ์กำลังผลิตจากลมและแสงอาทิตย์ 

- การกำกับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟ้า : การออกแบบตลาดพลังงานไฟฟ้า / การ
ปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ให้มีความเหมาะสม / การกำกับและการออก
นโยบายสำหรับกำลังผลิตจาก RE / พัฒนาตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างภูมิภาค 

- การวางแผนระยะยาว : การวางแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า 
/ การประเมินทรัพยากร VRE / การวางแผนการลงทุนเพื ่อขยายพิกัดติดตั ้งของ
โครงข่ายไฟฟ้า 
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รูปที่ 5.3 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ VRE 

 

5.1.1.1 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมใน
แต่ละระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE 

รูปที่ 5.4 แสดงระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE ซึ่งจำแนกเป็น 6 ระยะ และการบริหาร
จัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม กล่าวคือ 

 

ระยะที่ : ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 
    1 : ไม่มีผลกระทบในเชิงประจักษ์ (กำลังผลิตจาก VRE ยังคงต่ำมาก เมื่อเทียบกับกำลังผลิตรวม) 
    2 : มีผลกระทบเล็กน้อย (กำลังผลิตจาก VRE มากขึ้นจนเริ่มสังเกตได้) 
    3 : ต้องพิจารณาความยืดหยุ่นของระบบ (การผันแปรของ VRE ส่งผลต่อการรักษาสมดุล) 
    4 : ต้องพิจารณาเสถียรภาพของระบบ (บางช่วง กำลังผลิตเฉพาะจาก VRE สูงเพียงพอต่อความต้องการใช้) 
    5 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเป็นวัน/สัปดาห์) 
    6 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเป็นฤดูกาล) 
 
การเปลี่ยนผ่าน : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ (การบริหารจัดการความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน) 
    1 -> 2 : การควบคุมระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อย 
  (นำกำลังผลิตพยากรณ์ของ VRE ไปหาความต้องการใช้สุทธิ เพื่อใช้ในการวางแผนการจ่ายโหลด) 
    2 -> 3 : ความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิมีความผันผวนมากขึ้น, การไหลของกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  (ปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น, เพิ่มศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้า) 
    3 -> 4 : จำเป็นต้องเฝ้าระวังเสถียรภาพของระบบในช่วงที่มีปริมาณกำลังผลิตจาก VRE สูง 
  (เพิ่มเสถียรภาพ : โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบกักเก็บพลังงาน การตอบสนองฝั่งอุปสงค์) 
    4 -> 5 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป ต่อเนื่องเป็นช่วงเวลานานข้ึน 
  (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งกลางๆ) 
    5 -> 6 : กำลังผลิตจาก VRE ไม่เพียงพอ/มากเกินไป ต่อเนื่องนานเป็นฤดูกาล 
  (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งสูง) 
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รูปที่ 5.4 ระยะการเพ่ิมขึ้นของ VRE และการบรหิารจดัการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า 

5.1.1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เหมาะสมในแต่
ละระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE 

รูปที่ 5.5 แสดงการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้า 
ที่จำเป็นในแต่ละระยะการเพิ่มขึ้นของ VRE โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน (IEA, 2017) [2] ซ่ึงประกอบด้วย 

- การดำเนินงานด้านเทคนิค 
- การเฝ้าตรวจตราและควบคุม ณ เวลาจริง สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า VRE : เพ่ือ

สามารถทราบกำลังผลิตจ่ายเข้าสู่ระบบที่แท้จริง รวมทั้งการควบคุมอย่าง
ทันท่วงที (เช่น ปรับลดกำลังผลิต) หากจำเป็น 

- การใช้กำลังติดตั้งของสายส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ : เช่น การกำหนดเพ่ิมค่า
พิกัด MVA ขึ้นจากปกติ (Dynamic Line Rating) เฉพาะเมื่อพื้นที่ติดตั้งสาย
ส่งประเภท OH บริเวณนั้น มีความเร็วลมที่เพียงพอต่อการระบายความร้อน
ได้ดี / การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่ปลายสายเพื่อช่วยบริหารจัดการการ
เกิดสายส่งคับค่ัง (Virtual Power Line) 

- การปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้ายืดหยุ่น : เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกำลังการ
ผลิตได้เร็ว / ผลิตไฟฟ้าทีร่ะดับต่ำๆ ได้ / หยุดและเริ่มการผลิตไฟฟ้าได้เร็ว 

- การใช้งานระบบป้องกันพิเศษ : เช่น การตรวจวัดสภาวะการจ่ายโหลดเกิน
พิกัดของสายส่ง เพ่ือจำกัดกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ 

- การออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ VRE ซึ่งช่วยลดความผันผวนของ
กำลังผลิต : เช่น กังหันลมรองรับแรงลมความเร็วต่ำ / แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ซึ่งมีกลไกการปรับมุมองศารับแสง 

- การกำหนดค่าลิมิตของสัดส่วนกำลังผลิตจากแหล่งผลิตซึ่งมิใช่เครื่องจักรกล
ซิงโครนัส : เพื ่อกำหนดค่าสูงสุดที ่ยอมรับได้ของสัดส่วนจากแหล่งผลิต
ประเภทกังหันลม (เชื่อมต่อผ่านเครื่องจักรกลประเภทเหนี่ยวนำและวงจร
แปลงผัน) และประเภทเซลล์แสงอาทิตย์ (เชื ่อมต่อผ่านอินเวอร์เตอร์) 
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เนื่องจากระบบไฟฟ้าซึ่งยิ่งมีสัดส่วนของแหล่งผลิต VRE ดังกล่าวที่มาก จะยิ่ง
ต้องอาศัยการบริหารจัดการความยืดหยุ่นที่มากเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถ
รักษาเสถียรภาพด้านความถี่ของระบบ (ต่อเหตุการณ์ไม่สมดุลระหว่าง
ปริมาณความต้องการใช้กับกำลังผลิต) ไว้ได้ 

- การสร ้างความเฉ ื ่ อยเช ิ งหม ุน  (Synthetic Inertia) : เพ ื ่อเล ียนแบบ
ผลตอบสนองด้านความถี่ของเครื่องจักรกลประเภทซิงโครนัส โดยอาศัยการ
ปลดปล่อยพลังงานที่กักเก็บไว้ให้กับวงจรแปลงผัน เช่น พลังงานจลน์จากมวล
ของกังหันลมที่กำลังหมุน / การคายประจุจากแบตเตอรี่ / การส่งกำลังจาก
เครือข่ายข้างเคียงผ่าน HVDC 

- อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า : เช่น การ
ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ / การทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ / การ
ปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า / การรักษาระดับแรงดัน / การจำกัดกำลังไฟฟ้า
จ่ายออก / การดำเนินการในสภาวะจ่ายไฟฟ้าแยกตัวอิสระ / การเริ่มจ่าย
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

- การบริหารจัดการพลังงานโดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับได้ 
- การบริหารจัดการพลังงานโดยระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 
- การทำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ 
- การบูรณาการการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE เข้ากับการควบคุมระบบ

ไฟฟ้า : เช่นนำกำลังผลิตพยากรณ์ของ VRE ไปหาความต้องการใช้สุทธิ เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนการจ่ายโหลด 

- การทบทวนปริมาณกำลังผลิตสำรองที่เหมาะสม 
- การปรับลดระยะเวลาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าก่อนถึง Real 

Time และการปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Dispatch 
Interval) 

- การบริหารจัดการพลังงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายข้างเคียง 
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รูปที่ 5.5 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าที่จำเป็นในแต่ละระยะการ
เพ่ิมข้ึนของ VRE 

 
(1) การติดตามตรวจสอบในเวลาจริงและควบคุมแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 

(VRE) โดยผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบและควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผัน

แปร (VRE) ในเวลาจริงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติการที่มั่นคงปลอดภัยของระบบไฟฟ้ากำลัง 
โดยเฉพาะเมื ่อส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพิ ่มขึ ้นและขนาดของ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้กลายเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สิ่งนี้เป็น
สิ ่งสำคัญสำหรับความเชื ่อถือได้ของระบบไฟฟ้าจากเฟส 2 ของการติดตั ้งใช้งานแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

การขึ้นอยู่กับการจัดการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (การสั่งจ่ายแบบรวมศูนย์เปรียบเทียบกับ
การสั่งจ่ายด้วยตนเอง) การควบคุมแบบนี้จะถูกดำเนินการโดยตรงโดยผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 
(System Operator: SO) หรือผ่านโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างๆ ทั้งนี้ โดยการไม่คำนึงถึงการจัดการที่
แม่นยำ มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (SO) ที่จะมีความตระหนักถึงการ
ผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในเวลาจริงและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการควบคุมแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

ตั้งแต่ท่ีผลกระทบของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปรที่ส่วนแบ่งในระดับต่ำมีค่าอยู่
ในระดับท่ีน้อยที่สุด ความต้องการต่างๆ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ 
จะต้องสามารถมองเห็นได้และสามารถควบคุมได้ไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญสำหรับหลายประเทศ
ในระหว่างเฟส 1 ของการติดตั ้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ทั้งนี ้ การ
ดำเนินงานในลักษณะนี้เป็นกรณีที่เฉพาะเจาะจงถ้าแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้ถูก
เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ และมีขนาดที่เล็กมาก ในการนี้ จะเกิดผลลัพธ์เป็น
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ความสามารถในการมองเห็นได้และความสามารถในการควบคุมได้ในระดับที่จำกัดต่อโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ 

ความสามารถในการมองเห็นได้และความสามารถในการควบคุมได้จะช่วยทำให้กลุ่มผู้
ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System Operators: TSOs) และ/หรือกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ให้สามารถทำการสั่งจ่ายการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมนุเวียนแบบผันแปร (VRE) ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางด้านระบบไฟฟ้าต่างๆ ได้ รวมไปถึง
ในระหว่างที่เกิดเงื่อนไขในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ความสามารถของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) ในการปรับเปลี่ยนจุดการผลิตไฟฟ้าที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ
ต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาสในการจัดให้มีบริการทางด้านการกำกับความถี่ไฟฟ้าต่างๆ รวมไปถึง
บริการต่างๆ ผ่านการควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Generation Control: AGC) 
ในการนี้ ความสามารถในการมองเห็นได้และความสามารถในการควบคุมได้ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ ได้ถูกทำให้มีความเป็นไปได้โดยเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร
และการควบคุมที ่เหมาะสมต่างๆ อาทิเช่น ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาจริง 
(Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) 

การสะท้อนให้เห็นถึงส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี ่ยนผ่านไปสู ่เฟสต่อๆ ไป การบูรณาการเชื ่อมโยงขั ้นสูงต่างๆ ร ูปแบบทางด้าน
ความสามารถในการมองเห็นได้และความสามารถในการควบคุมได้ต่างๆ ได้ถูกบูรณาการเชื่อมโยง
มากขึ้นในระบบไฟฟ้าหลายระบบ โดยเฉพาะในระบบที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
กำลังกลายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าที ่มีความสำคัญหนึ่งในประเทศ ที ่ได้มีความพยายามในการ
ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญในการทำให้ผู ้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (SO) มีความสามารถในด้านการ
ติดตามตรวจสอบและการควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

 
(2) เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ สำหรับการยกระดับการเพิ่มความสามารถในสายส่งไฟฟ้า 

ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่
ถูกทำให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาในตำแหน่งที่ซึ่งโครงข่ายไฟฟ้ายังไม่มีความแข็งแกร่งมากนัก 
สามารถทำให้เกิดความแออัดในโครงข่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น แม้ว่าความแออัดสามารถทำให้มีผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ในด้านการตัดการผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคา 
ค่าไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีราคาสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ต่อความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้าด้วย ตัวเลือกหลายๆ อย่างที่มีอยู่อาจแก้ไขประเด็นปัญหาได้ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับโครงข่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า การกำหนดเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจาก VRE หรือระบบการกักเก็บพลังงาน แต่สิ ่งเหล่านี ้อาจไม่เป็นที ่ดึงดูดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ 

ตัวเลือกทางด้านความคุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพต่างๆ ที่มีการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับจุดอ่อนต่างๆ และมีการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าที่ดีขึ้นโดยปราศจากการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับโครงข่ายไฟฟ้าในสเกลขนาดใหญ่ โดยมีมาตรการต่างๆ คือ การกำหนดอัตราการ
ใช้สายไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัติ (Dynamic Line Rating: DLR) อุปกรณ์สำหรับระบบส่ง
ไฟฟ้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับที ่ม ีความยืดหยุ ่น (Flexible Alternating Current Transmission 
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Systems: FACTS) และอุปกรณ์การสลับเฟสทางไฟฟ้า (Phase Shifters) มาตรการเหล่านี้สามารถที่
จะถูกนำมาปรับใช้งานจริงได้ในระหว่างเฟส 2 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) ตัวเลือกเหล่านี้ได้มีการใช้งานที่ได้ผลดีเป็นอย่างมากในหลายระบบ อาทิเช่น ออสเตรเลีย 
ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สเปน สวีเดน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสภาวะการเป็นตัวนำใหม่ด้วยการใช้
ตัวนำแบบไฟฟ้าแบบ High Temperature Low Sag (HTLS) และการยกระดับแรงดันไฟฟ้าของสาย
ส่งไฟฟ้าไปเป็นระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ตั วเลือกต่างๆ เหล่านี้ได้ถูก
พิจารณาว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงและมีความซับซ้อนในการดำเนินการตั้งแต่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ
ทีมงานก่อสร้างที่ทำงานเกี่ยวข้องสายส่งไฟฟ้า 

 
(3) ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นต่างๆ ได้ถูกพิจารณาเป็นแหล่งทรัพยากรของความสามารถใน
ด้านความยืดหยุ่นที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ในการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า โดย
นอกเหนือจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานและการบูรณาการเชื่อมโยง
ด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นต่างๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญดังที่ระบบไฟฟ้ามี
ความคืบหน้าการดำเนินการผ่านเฟส 3 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) 

ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้ามี 3 มิติด้วยกัน คือ ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนได้ อัตราเร่งในการผลิตไฟฟ้า และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในส่วนเพิ่มเติมต่อ
การที่เทคโนโลยีในด้านการผลิตไฟฟ้าต่างๆ มีการนำเสนอให้มีความสามารถในด้านความยืดหยุ่นได้ใน
ระดับท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าจะข้ึนอยู่กับมิติเหล่านี้ 

ไฟฟ้าพลังน้ำแบบที่มีอ่างเก็บน้ำเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศักยภาพด้านความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างมาก กังหันก๊าซวัฏจักรแบบเปิดและเครื่องยนต์ที่
ใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบเป็นจำนวนมากยังสามารถที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าที่มีความ
ยืดหยุ่นในระดับสูงได้ ทั้งนี้ เมื่อถูกรวมเข้ากับระดับที่มีความเพียงพอของค่าความจุทางด้านพลังความ
ร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Concentrating Solar Power) สามารถที่จะเป็น
ตัวเลือกการผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นและสามารถสั่งจ่ายได้ในสภาวะอากาศที่ร้อนและแห้งได้ ที่ซึ่ง
แหล่งทรัพยากรพลังงานน้ำต่างๆ มักจะมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น มันอาจมีบทบาทสำคัญในการเพ่ิมส่วน
แบ่งของพลังงานอแสงอาทิตย์ได้โดยตรง และยังมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกในการรองรับ
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับท่ีมากขึ้นได้ในทางอ้อม 

ในทางตรงข้าม ยูนิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่ต่างๆ ได้มีการออกแบบ
บนพื้นฐานแบบเดิมพร้อมกับมุมมองในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและโดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีความ
ตั้งใจที่จะมีการเดินเครื่องขึ้น/ลงและปฏิบัติการในลักษณะการรองรับโหลดการใช้ไฟฟ้าครึ่งหนึ่ง 
โรงไฟฟ้าเหล่านี้อาจไม่มีขอบเขตข้อจำกัดเชิงเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมเติมมีความ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรอบวัฏจักรที่บ่อยครั้งขึ้น 

ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสามารถทำให้ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่างๆ ด้วยการดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ใหม่ โดยการปรับปรุงนี้
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ประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบต่างๆ ของวัฏจักร ในส่วน
เพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่ปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน
ของโรงไฟฟ้า อาทิเช่น อัตราการเร่งการปฏิบัติการของหม้อต้มน้ำที่สามารถควบคุมได้และการ
ดำเนินการตรวจสอบที่ดำเนินการอย่างเป็นประจำสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในความสามารถด้าน
ความยืดหยุ่นที่ถูกทำให้เพิ่มขึ้นได้  โรงไฟฟ้าใหม่ต่างๆ ยังควรที่จะนำความต้องการทางด้านวัฏจักร
การปฏิบัติการมาประกอบการพิจารณาในระหว่างระยะการออกแบบเพื่อที่จะบรรเทาความเสี่ยงใน
ระยะยาวต่างๆ 

 
(4) การใช้รูปแบบการป้องกันพิเศษต่างๆ 

รูปแบบการป้องกันพิเศษ (Special Protection Scheme: SPS) ได้ถูกใช้งานเบื้องต้นใน
การยับยั้งการเกิดเหตุการณ์การพังทลายของแรงดันและความถี่ไฟฟ้าด้วยการควบคุมโหลดการใช้
ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าหรือความถี่ไฟฟ้าเพ่ือยับยั้งการเกิดการปฏิบัติการที่เกินพิกัดของสายส่งไฟฟ้าและ/
หรืออุปกรณ์บนโครงข่ายไฟฟ้า อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งนี้ รูปแบบการป้องกันพิเศษ (SPS) 
ได้ถูกใช้งานโดยมีความสามารถที่โดดเด่นในการตรวจจับเงื่อนไขของระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติต่างๆ ที่
สามารถก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้า และถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
เพ่ือตอบสนองต่อเงื่อนไขข้อจำกัดที่ได้มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าวเป็น
หนึ่งในมาตรการด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงความเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้าและสามารถกลายเป็น
ตัวเลือกที่เป็นประโยชน์ในระหว่างเฟส 3 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) 

รูปแบบการป้องกันพิเศษ (SPS) ต่างๆ ได้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลัก โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) ต่างๆ ตอบสนองต่อการถูกรบกวนในระบบไฟฟ้า (ทั้งด้านแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า) 
ในแนวทางต่างๆ ที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าแบบเดิม รูปแบบการป้องกันพิเศษ (SPS) สามารถที่จะถูกทำ
ให้เกิดขึ้นจริงได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและอำนวยความสะดวกในการมีส่วนแบ่งของ
การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เป็นจำนวนมากได้ 

ตัวเลือกนี้ได้แสดงถึงตัวเลือกอื่นในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมี
ราคาแพงและใช้เวลาดำเนินการที่นาน ซึ่งรูปแบบการป้องกันพิเศษ (SPS) ได้ถูกมองเป็นมาตรการที่
โดยทั่วไปแล้วสามารถเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้าและจัดให้มี
ความสามารถในด้านความยืดหยุ่นในระดับที่มากขึ้นให้กับการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า  ซึ่งมีความ
คุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพที่สามารถถูกใช้งานเป็นแนวทางการแก้ไขได้ทั้งในระยะยาว
หรือระยะสั้น 

 
(5) เทคโนโลยีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปรขั้นสูงและการออกแบบ 

การออกแบบในขั้นสูงของเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมเป็นตัวอย่าง
เพิ่มเติมของยุทธศาสตร์ทางด้านการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่เป็น
มิตรกับระบบไฟฟ้า การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเพ่ิมค่าของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) แต่ยังสามารถช่วยลดความท้าทายต่างๆ ของการ
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ปฏิบัติการของระบบไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แบบผันแปรในระดับที่
น้อยว่าและการมีค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ถูกทำให้ลดลง เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรวมไปถึงการมีอัตราส่วนของไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current: DC) ต่อไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current: AC) ในระดับท่ีสูงกว่าและระบบ
การติดตามแสงอาทิตย์ ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวแผงเซลล์แสงอาทิตย์และการปรับองศาของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังได้มีการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ของเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีแนวโน้มที่จะถูกก่อสร้างในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ที่มีแหล่งทรัพยากร
พลังงานลมที่ดีที่สุดเพ่ือที่จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ดังที่ส่วนแบ่ง
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียวกันจะสามารถช่วยลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมและทำให้เกิดความท้าทายต่างๆ สำหรับการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า ความท้าทาย
เหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้าและความผันผวนอย่างมี
นัยสำคัญในพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมในภาพรวมอันเนื่องมาจากความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์ที่ถูกจำกัดไว้ ประเด็นนี้สามารถที่จะถูกแก้ไขได้โดยการกำหนดให้มีความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีกังหันลม เทคโนโลยีกังหันลมขั้นสูง (กังหันลมประเภทความเร็วลมในระดับต่ำ) ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ในกังหันลมที่มีความสูงมากกว่าและมีตัวหมุนของกังหันลม (Rotor) ที่มีขนาดใหญ่กว่าต่อ
หน่วยของขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 

เทคโนโลยีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ขั ้นสูงเหล่านี ้สามารถช่วย
ปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง โดยเฉพาะในเฟสหลังของการติดตั ้งใช้งานแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

 
(6) การกำหนดขอบเขตข้อจำกัดของระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้าของระบบที่ไม่มีการ

ขนานเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก 
หนึ่งในประเด็นทางด้านเทคนิคหลักต่างๆ สำหรับระบบไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบไฟฟ้า

ที่แยกออกจากระบบไฟฟ้าหลักที่มีส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ใน
ระดับสูงคือระบบของความเฉื่อยที่มีการขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าหลักในระดับที่ต่ำซึ่งสามารถลดความ
เฉื่อยของระบบไฟฟ้าได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ 
มักจะถูกเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์การแปลงไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลังต่างๆ ซึ่งจะ
ใช้เทอมคำศัพท์เรียกว่า “การไม่ขนานเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก” (Non-synchronous) เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้จะไม่มีคับปลิ้งทางด้านจักรกลอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงแก่โครงข่ายไฟฟ้า การ
ดำเนินการในลักษณะนี้ทำให้มีความแตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่มีการขนานเครื่องเข้ากับ
ระบบไฟฟ้าหลักโดยตรง กล่าวคือจะไม่มีบทบาทส่วนช่วยโดยตรงในการจัดให้มีความเฉื่อยแก่ระบบ
ไฟฟ้า 

หนึ่งในมาตรการที่ถูกปรับใช้งานจริงโดยบางประเทศ อาทิเช่น ไอร์แลนด์ เพื่อทำการ
รักษาความเฉื่อยที่ได้มีการขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าหลักอย่างเพียงพอคือเพื่อการกำหนดขอบเขต
ข้อจำกัดในระดับสูงสุดของระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้าของระบบที่ไม่มีการขนานเครื่องเข้ากับ
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ระบบไฟฟ้าหลัก (System non-synchronous system penetration: SNSP) แนวปฏิบัตินี้เป็นสิ่ง
สำคัญในระหว่างเฟส 4 ดังที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า
หลัก 

 
(7) การตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเฉื่อย 

การตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเฉื่อย ( Inertia-based 
Fast Frequency Response: IBFFR) เป็นตัวเลือกทางด้านเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการจัดให้มีความ
เฉื่อยแก่ระบบไฟฟ้าที่ได้มีการพิจารณาและทำให้เกิดขึ้นจริงในระบบไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งของแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เป็นปริมาณมาก การตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
บนพื้นฐานของความเฉื่อย (IBFFR) ยังเป็นที่รู้จักเป็น “ความเฉื่อยสังเคราะห์” หรือ “ความเฉื่อยที่ถูก
เลียนแบบขึ้น” ซึ่งสามารถที่จะถูกสกัดออกมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ 
ได้ การตอบสนองด้านความถี ่ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความเฉื ่อย ( IBFFR) สามารถมี
ศักยภาพในการช่วยต่อความเฉื่อยของระบบไฟฟ้า ด้วยการใช้งานพลังงานจลน์ที่ถูกกักเก็บไว้ในมวล
สารที ่หมุนได้ของกังหันลม มาตรการนี ้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ ทางด้าน
เสถียรภาพของความถี่ไฟฟ้าในระหว่างช่วงเฟส 4 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผันแปร (VRE) ในการนี้ ผู้ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า (TSO) ใน Quebec แคนาดา เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ได้มีการกำหนดความต้องการทางด้านเทคนิคต่างๆ สำหรับความเฉื่อยทาง
กายภาพจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม บราซิลและ Ontario และตลาดซื้อขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National 
Electricity Market: NEM) ในออสเตรเลียยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับต่างๆ ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน 

 
(8) อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ 

ในแบบดั้งเดิมแล้ว อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์โดยพ้ืนฐานแล้วจะถูกออกแบบไว้สำหรับทำการ
เปลี่ยนพลังไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ถูกผลิตขึ้นโดยแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ไป
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อที่จะส่งจ่ายต่อเข้าไปยังโครงข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ด้วยการมีส่วน
แบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เป็นปริมาณมากในเฟส 4 โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) จะถูกร้องขอให้มีความสามารถในการช่วยสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถที่จะปฏิบัติการอย่างมีความเชื่อถือได้และมีความ
คุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพมากข้ึน อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่
จัดให้มีความสามารถนี้ 

 
(9) การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขั้นสูง 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydropower: PSH) สามารถเป็น
แหล่งของความสามารถในด้านความยืดหยุ่นที่สำคัญในระบบไฟฟ้า ในทันทีที่ถูกสร้างขึ้น มันยังได้ถูก
พิจารณาเป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบ
กลับ (PSH) สามารถที่จะจัดให้มีหรือสามารถดูดซับพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการของโครงข่าย
ไฟฟ้าได้ ด้วยส่วนแบ่งที ่เพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เกิดขึ ้นใหม่ใน
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โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขนาดใหญ่ในหลายประเทศ อาทิเช่น อินเดีย จีนและออสเตรเลีย 
เพื่อที่จะช่วยในการทำให้มีส่วนแบ่งในระดับสูงของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ใน
แนวทางที่มีความคุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ และเป็นการจัดให้มี
ระบบกักเก็บพลังงานในรายชั่วโมง รายวัน หรือตามฤดูกาลรวมทั้งมีความสามารถในด้านความ
ยืดหยุ่น 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (PSH) ยังมีความสามารถในการจัดให้มีบริการทางด้าน
ระบบไฟฟ้าต่างๆ เพื ่อรักษาความเชื ่อถือได้ของระบบไฟฟ้า บริการเหล่านี ้ประกอบไปด้วย
ความสามารถในด้านการเดินเครื่องขึ้นใหม่ในสภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (Black-start) การเร่งอัตราการ
ผลิจและการเริ่มเดินเครื่องอย่างรวดเร็ว กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย พลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ความ
เฉื่อยและการกำกับด้านความถี่ไฟฟ้า จำนวนของความสามารถเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการ
แก้ไขปัญหาในประเด็นด้านความเชื่อถือได้ต่างๆ ในระหว่างเฟส 4 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (PSH) บางโรงสามารถปฏิบัติการใน
โหมดพิเศษได้ซึ ่งเรียกว่าระบบกักเก็บพลังงานสูบกลับแบบ Hydraulic Short-circuit Pumped 
Storage (HSCPS) เพ่ือจัดให้มีความเฉื่อยในระบบไฟฟ้าและการตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้า 

 
(10) ระบบกักเก็บพลังงานในระดับโครงข่ายไฟฟ้า 

ระบบกักเก็บพลังงานได้เป็นที่รู้จักกันโดยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจัดให้มีความสามารถ
ในด้านความยืดหยุ่นในระดับที่มากกว่าและช่วยรักษาความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะใน
ระหว่างเฟส 4 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ทั้งนี้ ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยพลังงานน้ำแบบสูบกลับได้ถูกคิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานโดยส่วนใหญ่ที่ถูกติดตั้งใช้งาน
ในปัจจุบัน ส่วนเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอื่นๆ ที่ได้มีการติดตั้งใช้งานประกอบไปด้วยระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยการอัดอากาศ (Compressed Air Energy Storage: CAES) แบตเตอรี่ประเภทต่างๆ 
ล้อตุนกำลัง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว 

สำหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบกักเก็บพลังงานโดยส่วนใหญ่มักจะถูกพิจารณาใน
การช่วยบรรเทาความแออัดของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางด้านความเชื่อถือ
ได้และด้านเศรษฐศาสตร์ แม้แต่ในกรณีถ้าราคาต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมงมีค่าสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าที่ถูก
นำมาเปรียบเทียบหรือตัวเลือกอื่นๆ ดังที่ส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ต่างๆ ของระบบกักเก็บพลังงานจะได้มีการขยายเพิ่มเติมไปถึงด้านความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่แน่นอนต่างๆ อาทิเช่น ไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยการอัดอากาศ (CAES) และล้อตุนกำลังมีความสามารถในการจัดให้มีการ
ตอบสนองด้านความถี่ไฟฟ้าในสเกลเวลาที่แตกต่างกันต่างๆ 

 
(11) การบูรณาการการพยากรณ์รวมเข้าไปในการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้า 

เครื่องมือทางด้านการพยากรณ์ขั้นสูงด้วยการใช้งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ต่างๆ ด้วยกัน
กับโมเดลทางด้านคณิตศาสตร์ต่างๆ สามารถทำการพยากรณ์พลังงานลมและความเข้มของรังสี
แสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำ และทำการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าที ่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ต่างๆ บนพื้นฐานของสเกลช่วงเวลาที่ต่ำกว่ารายชั่วโมง 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

5-13 
 

 

 

การพยากรณ์ขั้นสูงได้ถูกพิจารณาเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงความคุ้มค่าทางด้าน
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของการบูรณาการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
ด้วยการนำเสนอผลประโยชน์ต่างๆ ดังที่ระบบไฟฟ้ากำลังเข้าสู่เฟส 2 ของการติดตั้งใช้งานแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในการนี้ มันยังสามารถปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ตามท่ีส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพ่ิมข้ึน 

การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระบบ
ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์สามารถปรับปรุงการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้าได้ด้วยการทำให้ผู้ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้า (SO) สามารถจะนำความผันผวนในภาพรวมของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ทั่วทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดและทำการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำ การพยากรณ์เป็นเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือทางด้านการสั่งจ่ายไฟฟ้าในเวลาจริง การจัดทำแผนการดำเนินการสั่ง
จ่ายไฟฟ้าและการจัดทำแผนการปฏิบัติการ ในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีการสั่งจ่ายด้วยตนเอง  การ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) จะช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
สามารถที่จะทำการจัดทำแผนการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความเชื่อถือได้และกำหนดขอบเขตข้อจำกัดของ
ความเบี่ยงเบนของแผนการสั่งจ่ายไฟฟ้า การพยากรณ์ในระดับโรงไฟฟ้าที่ดีจะทำให้มีระดับคว าม
คุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพที่มากข้ึนและการแผนการผลิตและสั่งจ่ายที่มีความเชื่อถือได้
ของการผลิตไฟฟ้าที ่ดีขึ ้น การพยากรณ์ที ่ดีสำหรับระบบไฟฟ้าที ่มีขนาดใหญ่มากขึ ้นเป็นสิ ่งที่มี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยืนยันความถูกต้องว่าแผนการผลิตไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ และมี
การสำรองกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่ายในระดับที่มีความเพียงพอ 

การพยากรณ์จะถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและมีความแม่นยำมากขึ ้นในระดับที่
ใกล้เคียงกับเวลาจริง ดังที่ส่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพิ่มขึ้น การ
พยากรณ์กลายเป็นส่วนประกอบที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงมากขึ้นของการวางแผนทางด้านระบบ
ไฟฟ้าและการปฏิบัติการ  ตลาดซื้อขายไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) ในออสเตรเลียมีระบบการพยากรณ์
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมที่ได้มีการบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่า ระบบการพยากรณ์พลังงาน
ลมแห่งออสเตรเลีย (Australian Wind Energy Forecasting System: AWEFS) และระบบการ
พยากรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งออสเตรเลีย (Australian Solar Energy Forecasting System: 
ASEFS) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางด้านการจัดทำแผนการดำเนินการด้านการผลิตและ
การสั ่งจ่ายไฟฟ้า โดยระบบเหล่านั ้นจะทำการสร้างผลการพยากรณ์สำหรับการจัดทำแผนการ
ดำเนินการและการสั่งจ่ายของโรงไฟฟ้าต่างๆ สำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยมีช่วงขอบเขตตั้งแต่ 5 
นาทีไปจนถึงสองปีก่อนหน้า 

 
(12) การรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปรเข้ากับการสั่งจ่าย 

ดังที ่ส ่วนแบ่งของแหล่งพลังงานหมุนเว ียนแบบผันแปร (VRE) เติบโตขึ ้น และ
ความสามารถของมันสำหรับการควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (AGC) และการจัดให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านบริการของระบบไฟฟ้าต่างๆ กลุ่มผู้ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้ากำลังใช้ข้อได้เปรียบของการ
พยากรณ์ข้ันสูงด้วยการบริหารจัดการแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในการสั่งจ่ายไฟฟ้า 
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แนวทางการดำเนินการนี้สามารถนำเสนอผลประโยชน์ต่างๆ จากระยะหลังของเฟส 1 ของการติดตั้ง
ใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

ในหลายระบบไฟฟ้า อาทิเช่น ผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอิสระแห่งนิวยอร์ค (New York 
ISO: NYISO) ผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอิสระ Midcontinent (Midcontinent ISO: MISO) PJM และ 
ERCOT ได้มีการใช้ขั้นตอนในการพัฒนาระดับของความสามารถในด้านการสั่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจการทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่สามารถ
ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่ดีกว่าในขณะที่ยังเป็นการรักษาความเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า  การดำเนินการนี้ประกอบด้วยการรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
ไว้ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการสั่งจ่ายไฟฟ้าบนเงื่อนไขข้อจำกัดทางด้านความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าร่วมกับแหล่งผลิตไฟฟ้าอื ่นๆ โดยมาตรการนี ้อาจช่วยในด้านการปรับปรุงทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของการบูรณาการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระหว่างเฟส
เริ่มแรก กล่าวคือจะช่วยในการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าดังที่แหล่งพลังงานหมุนเวียน
แบบผันแปร (VRE) ได้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญ แนวปฏิบัติทางด้านการปฏิบัติการ
นี้ได้ถูกทำให้มีความเป็นไปได้ด้วยการมีระบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมในการใช้งาน 

 
(13) การกำหนดขนาดอย่างชำนาญการของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย 

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่ายเป็นปริมาณของกำลังผลิตที่กลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้า (SO) สามารถทำการเรียกได้เพื่อใช้ในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในกรอบเวลาการ
ดำเนินการอันสั้น กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองได้ถูกรวมเข้าไว้ในการปฏิบัติการทางระบบไฟฟ้าเพื่อรับมือ
กับความไม่แน่นอนในด้านกำลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้ ว กำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองได้ถูกเก็บไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิเช่น ความสูญเสียทางด้านกำลังการผลิต
ไฟฟ้า หรือสำหรับการปฏิบัติการปกติ อาทิเช่น ความแปรปรวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าและความ
ผิดพลาดในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า แนวทางการดำเนินการที่มีความชำนาญมากกว่าเพ่ือ
กำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่ายอาจช่วยปรับปรุงในด้านเศรษฐศาสตร์ของการปฏิบัติการ
ทางด้านไฟฟ้ากำลังในระหว่างเฟส 2 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยทั่วไปแล้วสามารถที่จะถูกจำแนกประเภทออกเป็นกำลั งผลิต
ไฟฟ้าสำรองที่มีการจับเก็บความถี่ไฟฟ้า (Frequency Containment Reserves: FCR) กำลังผลิต
ไฟฟ้าสำรองสำหรับการกู้คืนความถี่ไฟฟ้า (Frequency Restoration Reserves: FRR) และกำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองแทนที่ (Replacement Reserves: RR) ตามชื่อของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่บ่งบอก
ไว้นั้น กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีการจัดเก็บความถี่ไฟฟ้า (FCR) จะทำการจำกัดขอบเขตการเบี่ยงเบน
ของความถี่ของระบบไฟฟ้าจากค่าขอบเขตปกติภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในระบบไฟฟ้าขึ้น ส่วน
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับการกู้คืนความถี่ไฟฟ้า (FRR) จะช่วยบรรเทากำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
จัดเก็บและนำความถี่ไฟฟ้ากลับคืนสู่ระดับปกติ และต่อมากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองแทนที่ (RR) จะเข้า
มามีบทบาทในการปลดปล่อยกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองการกู้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 

ในแบบดั้งเดิมแล้ว แนวปฏิบัติในหลายระบบไฟฟ้าสำหรับการกำหนดขนาดของกำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองที่มีการจัดเก็บความถี่ไฟฟ้า (FCR) จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด n-1 ยกตัวอย่าง การ
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มีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่ที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในระบบไฟฟ้าได้ ไม่ว่าจะ
เป็นโรงไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้า 

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับการกู้คืนความถี่ไฟฟ้า (FRR) มักจะถูกกำหนดบนพื้นฐาน
ของเซตของความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้หรือถ้ามีความชำนาญมากกว่า ก็จะเป็นรูปแบบ
การวิเคราะห์แบบสุ่มของความผันผวนของโหลดการใช้ไฟฟ้า ความผิดพลาดทางด้านการพยากรณ์
ต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ ส่วนแบ่งที่มีปริมาณมากของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 
จะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนส่วนเพ่ิมเติมต่างๆ มาให้กับระบบไฟฟ้า และดังนั้นแนวทางการดำเนินการ
ที่มีความชำนาญมากกว่าต่างๆ เพื่อใช้ในการกำหนดระดับที่เหมาะสมของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
ปฏิบัติการจะมีความจำเป็นที่จะต้องบรรลุเป้าหมายความคุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติการทางระบบไฟฟ้าที่มีความเชื่อถือได้ ในการนี้ อันเนื่องมาจากจำนวนของความไม่
แน่นอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการปฏิบัติการทางด้านระบบไฟฟ้ากำลัง แนวทางการ
ดำเนินการเชิงความเป็นไปได้ต่างๆ จะมีความเหมาะสมสำหรับการกำหนดความต้องการทางด้าน
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองปฏิบัติการสำหรับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับการกู้คืนความถี่ไฟฟ้า (FRR) 
และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองแทนที่ (RR) 

 
(14) การจัดทำแผนการผลิตและการสั่งจ่ายที่รวดเร็วขึ้น 

การจัดทำแผนการผลิตและการสั่งจ่ายให้มีความใกล้เคียงกับการดำเนินการในเวลาจริง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะทำให้มีข้อมูลที่เป็นตัวแทนของค่าความผันผวนในค่าโหลดการใช้
ไฟฟ้าสุทธิที่มีความแม่นยำมากขึ้น การดำเนินการนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการใช้งานกำลังผลิตไฟฟ้า
สำรองที่มีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าของความผันผวนของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้รับการดูดซับโดยแผนการผลิตและดังนั้นจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ทำให้เกิดความสมดุลโดยกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง แนวปฏิบัติทางด้านการปฏิบัติการนี้สามารถช่ วย
แก้ไขปัญหาข้อห่วงกังวลต่างๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) ได้จากเฟส 2 ของการติดตั้งใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

สำหรับพื้นที่ที่ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายควบคุมไปถึงที่มีตลาดขายส่งไฟฟ้า การจัดทำ
แผนการผลิตไฟฟ้าและการสั่งจ่ายไฟฟ้ามักจะถูกดำเนินการในรูปแบบบล็อคท่ีแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆ 
โดยมีความแปรผันตั้งแต่ 5 นาทีในตลาดที่ต้องการการดำเนินการที่รวดเร็วที่สุดไปจนถึงระหว่าง
ช่วงเวลา 30 นาทีและ 1 ชั่วโมงในการออกแบบที่มีความเป็นมาตรฐานมากกว่า 

สำหรับพื้นที่ที ่ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายควบคุมไปถึงที่มีโครงสร้างการบูรณาการ
เชื่อมโยงแบบแนวตั้ง กลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (SO) จะไม่ถูกจำกัดอยู่กับเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ 
ด้วยแผนการดำเนินงานของตลาดซื้อขายไฟฟ้าใดๆ และอาจทำการสั่งจ่ายระบบไฟฟ้าใหม่ได้ตาม
ความต้องการต่างๆ ของระบบไฟฟ้าที่เวลาที่ต้องการใดๆ 

ช่วงเวลาการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่สั่นที่สุดในตลาดซื้อขายไฟฟ้าหลักขนาดใหญ่ต่างๆ ในทุก
วันนี้อยู่ที่ระดับ 5 นาที ซึ่งได้ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงโดยผู้ปฏิบัติการะบบไฟฟ้าอิสระ ( ISO) ส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาและในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแห่งชาติ (NEM) ของออสเตรเลีย ในการนี้ สภาความเชื่อถือได้
ทางด้านไฟฟ้าแห่งรัฐเท็กซัส (The Electricity Reliability Council of Texas: ERCOT) ได้ตัดสินใจ
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ที่จะลดช่วงเวลาการสั่งจ่ายไฟฟาจาก 15 นาทีไปเป็น 5 นาทีในปี 2010 และก่อให้เกิดผลลัพธ์ในกำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับการกำกับดูแลที่น้อยลงที่เป็นที่ต้องการ 

 
(15) การสั่งจ่ายไฟฟ้าที่มีการประสานการดำเนินการข้ามเขตพื้นที่การรักษาสมดุลของ

ระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการการเชื่อโยงระหว่างเขตพื้นที่ 
ผลกระทบของความผันผวนและความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน

แปร (VRE) สามารถที่จะถูกทำให้ลดลงได้ด้วยการขยายขนาดของพื้นที่การรักษาสมดุลของระบบ
ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยยอมให้มีการใช้งานค่าความไม่สมดุลของระบบ
ไฟฟ้าสุทธิและการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันการใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง การดำเนินการในลักษณะนี้
เป็นหนึ่งในตัวเลือกต่างๆ สำหรับการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งของแหล่งพลังงาน
หมุนเว ียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงในแนวทางที ่ม ีความคุ ้มค่าทางด้านค่าใช ้จ ่ายและ
เศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะจากเฟส 3 ของการติดตั้งใช้งาน 

การจัดทำแผนการดำเนินการและการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่มีการประสานการดำเนินการข้าม
พ้ืนที่การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันสามารถทำให้ความผันผวนโดยรวมของโหลดการใช้
ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) มีความราบเรียบ
มากขึ้นโดยเป็นผลลัพธ์มาจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และแหล่งทรัพยากรในระดับที่มากกว่า 
ทั้งนี้ รูปแบบทางด้านสภาพอากาศต่างๆ ไม่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ข้ามพื้นที่เชิง
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ ในณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าข้ามอาณาเขตพื้นที่ที่ขอบเขตอำนาจที่กฎหมาย
ควบคุมไปถึงท่ีแตกต่างกันไม่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลาเดียวกัน 

การประสานความร่วมมือของพ้ืนที่การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในการมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เป็นที่ต้องการน้อยลง มากไปกว่านั้น การรวมพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์
ต่างๆ เข้าด้วยกันอาจยังมีแนวโน้มที่จะช่วยลดความผิดพลาดทางด้านการพยากรณ์ต่างๆ ในภาพรวม
และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านอัตราเร่งการผลิต 

การปฏิบัติการที่เหมาะสมของการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสามารถจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่มี
ความยืดหยุ่นในระดับที่มากขึ้นได้โดยทำให้มีการใช้งานแหล่งทรัพยากรด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นไปได้ อีกท้ังการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสามารถจัดให้มีการตอบสนองด้าน
ความถี่ไฟฟ้า และการเชื่อมโยงผ่านระบบส่งไฟฟ้ากระแสสลับยังสามารถที่จะมีบทบาทส่วนช่วยใน
การแบ่งการใช้งานความเฉื่อยระหว่างระบบไฟฟ้าได้ 

การประสานการดำเนินการระหว่างพ้ืนที่การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าจะต้องการการ
วางแผนการดำเนินการระหว่างภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างพ้ืนที่ที่ขอบเขตอำนาจที่กฎหมาย
ควบคุมไปถึงที่แตกต่างกัน การดำเนินการนี้ยังสามารถดำเนินการในรูปแบบแพลตฟอร์มเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการบูรณาการเชื่อมโยงตลาดดังที่ได้กล่าวไว้ในเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับการวางแผนเชิง
บูรณาการกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) 

กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้กำลังถูกติดตามในตลาดไฟฟ้าในยุโรปหลายแห่ง การพัฒนาต่างๆ 
เมื่อเร็วมานี้ได้รวมไปถึงแพลตฟอร์มการประสานการดำเนินการทางด้านการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าใน
ระดับนานาชาติ (International Grid Control Co-operation: IGCC) โดยแพลตฟอร์ม IGCC เป็น
โครงการในระดับภูมิภาคที่เป็นผู้ปฏิบัติการในกระบวนการรวบรวมความไม่สมดุลในระบบไฟฟ้าสุทธิ 
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ในปัจจุบันได้ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้าจำนวน 11 รายจาก 8 ประเทศ อัน
ประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และ
สวิสเซอร์แลนด์ 

ตลาด Nord Pool ยังเป็นตัวอย่างที ่ดีของการบริหารจัดการการเชื ่อมโยงและการ
ประสานการดำเนินการข้ามพื้นที่การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าข้าม
พรมแดนระหว่างเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดนและเยอรมนีผ่านการเชื่อมโยงทั้งรูปแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ได้ยอมให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมสามารถที่จะถูก
ส่งผ่านไปยังประเทศอื่นๆ ได้และยังได้ช่วยกระจายความผันผวนไปยังพื้นที่การรักษาสมดุลที่มีขนาด
ใหญ่กว่าได ้
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ตารางท่ี 5.1 รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นและการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต 

 

ต้นเหตุจาก VRE ส่งผลต่อระบบไฟฟ้า รูปแบบของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการบริหารจดัการความยืดหยุ่น

ไมส่ามารถพยากรณ์ก าลังผลิตล่วงหน้านานๆ การไมส่ามารถคาดการณ์ได้ - การวางแผนระบบไฟฟ้า (Power System Planning) - ก าลังผลิตจาก VRE

ได้อย่างแมน่ย า (Uncertainty) (Partial Unpredictability) • ระยะส้ัน: การจัดหาก าลังผลิตส ารองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) • ศูนย์พยากรณ์ก าลังผลิต VRE (VRE Forecast Center)

• ระยะกลาง: การวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Unit Commitment Scheduling) • อินเวอร์เตอร์ซ่ึงมฟัีงก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า

                 การบริหารจัดเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Allocation) (Grid Supporting Inverter) ของ VRE และ ESS เช่น Volt-VAR Support

• ระยะยาว: การจัดหาก าลังผลิตส ารอง (Reserve Capacity) - ก าลังผลิตจากโรงไฟฟ้าด้ังเดิม

• การปรับลดระยะเวลาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าก่อนถึง Real Time

• การปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Dispatch Interval)

• สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) และสัญญาซ้ือเชื้อเพลิง (Fuel Contract) แบบยืดหยุ่น

• การปรับปรุงระบบควบคุมก าลังผลิตอัตโนมติั (Automatic Generation Control)

ก าลังผลิตแปรเปล่ียนไปตามเวลา การไมส่ามารถควบคุมความผันแปร - การควบคุมระบบไฟฟ้า (Power System Operation) • การลดเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า (Start-Up Time)

(Variability) (Non-Controllable Variability) • การจัดหาบริการเสริมความมัน่คง (Ancillary Service) • การเพ่ิมอัตราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนก าลังผลิต (Operating Ramp Rate)

- f, V, Q, Ramp Rate - - การตอบสนองฝ่ังอุปสงค์ (Demand Response)

- ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

- แพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform)

ศักยภาพการผลิตจ าเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ • ปัญหาก าลังไฟฟ้าไหลย้อน - ระบบส่งคับค่ัง (Transmission System Congestion) - การควบคุมการขอรับใบอนุญาต/การรับซ้ือไฟฟ้า (Siting and Permitting Control)

(Location Dependence) (Reverse Power Flow) - การลดค่าก าลังผลิตต า่สุดของโรงไฟฟ้าด้ังเดิม (Minimum Generation)

• ปัญหาก าลังผลิตเกิน - การปรับปรุงระบบส่งให้ยืดหยุ่น (Flexible Transmission) เช่น FACTs, HVDC

(Surplus Generation) - การเพ่ิมขยายสายส่ง (Transmission Expansion) รวมถึง EHV, Interconnection

- การจ ากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VRE (VRE Curtailment)

- การร้องขอให้ปรับการผลิตไฟฟ้าจากแผนเดิม (Redispatch)

- การตอบสนองฝ่ังอุปสงค์ (Demand Response)

- ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
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5.1.2 การวางแผนการผลิตไฟฟ้า 

5.1.2.1 การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) 

การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE จะช่วยสนับสนุนข้อมูลใน
ระยะยาว เพ่ือให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้มีความม่ันคง อีกท้ังช่วยลดต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า 

 
รูปที่ 5.6 องค์ประกอบและข้อมูลของการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE 

 

5.1.2.2 การปรับแผนการผลิตไฟฟ้า (Unit Commitment Scheduling) 

การปรับแผนการผลิตไฟฟ้าให้ใกล้กับเวลาปัจจุบัน (Real-Time) มากที่สุด และ
การปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า (Dispatch Interval) ให้สั้นที่สุด ดังเช่น 
5 นาที เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำในการรับมือกับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น
จาก VRE 

 
รูปที่ 5.7 การประสานการทำงานของข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าและการพยากรณ์สภาพอากาศ 
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5.1.2.3 การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National 
Energy Trading Platform: NETP) 

การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ จะช่วยส่งเสริม
การรักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสมดุล (Grid Balancing) ได้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น รูปที่ 5.8 แสดงภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาของตลาดกลางซื้อขายพลังงาน
ไฟฟ้า อธิบายดังตารางที่ 5.2 

 

 
รูปที่ 5.8 ภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาของตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 

 

ตารางท่ี 5.2 กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาของตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 

Activity Time ahead 
(before delivery) 

Capacity Energy Reserve 

PPA & long-term contract 3 - 35 years √   
Capacity market months - 4 years √   
Forward market days - 3 years  √  
Ancillary service & operating reserve procurement hours – days   √ 
Day-ahead market days  √  
Intraday market hours  √  
Balancing / real-time market 30 – 60 minutes  √ √ 

 

5.1.3 การควบคุมการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้า 

5.1.3.1 การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible Power 
Plant) 

ตารางที่ 5.3 แสดงคุณลักษณะกราฟของความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ (Residual 
Load หรือ Net Load ซึ่งเป็นผลมาจากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ลบด้วยค่ากำลังผลิตจาก 
RE) และความจำเป็นในการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ขณะที่ค่าคุณลักษณะซึ่งบ่งบอกถึงความ
ยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 5.9 [3] 
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ตารางที่ 5.3 คุณลักษณะกราฟของความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ และความจำเป็นในการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าดั้งเดิม 

 
 

 
รูปที่ 5.9 ค่าคุณลักษณะซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้า 

 
5.1.3.2 การใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 

รูปที่ 5.10 แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยจัดหมวดหมู่ตามตำแหน่งการติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า  (สีแดง = รองรับ 
VRE โดยตรง) 

• ระบบผลิตไฟฟ้า 
o การทำกำไรจากผลต่างราคาจาก 2 ตลาดขายส่งไฟฟ้า/การเลื ่อน

ช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้า 
o การรับประกันถึงความพร้อมใช้งานของกำลังการผลิตไฟฟ้า 

คุณลักษณะกราฟ ความจ าเป็น ค่าคุณลักษณะของโรงไฟฟ้า หน่วย

ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ ในการปรับปรุงโรงไฟฟ้า

ผันผวนสูง (เมือ่เทียบกับ ปรับเปล่ียนก าลังการผลิตได้เร็ว อัตราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียน MW/นาที

กราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า) ก าลังผลิต (Ramp Rate)

อาจมค่ีาต่ ามากๆ ผลิตไฟฟ้าทีค่่าต่ าๆ ได้ ค่าก าลังผลิตต า่สุด %/ก าลังผลิตติดต้ัง

ในบางช่วงเวลา (Minimum Generation)

หยุดและเร่ิม เวลาหยุดเดินเคร่ือง นาที

การผลิตไฟฟ้าได้เร็ว (Shut-Down Time)

เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจ่นถึงจุดท างาน นาที

ทีม่เีสถียรภาพ (Start-Up Time)
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• บริการเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
o การรักษาเกณฑ์การส่งจ่ายไฟฟ้า 
o กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 
o การช่วยรักษาระดับแรงดัน 
o การเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบภายหลังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง 

• ระบบส่งไฟฟ้า 
o ชะลอการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 
o บรรเทาความแออัดในระบบส่งไฟฟ้า 

• ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
o ชะลอการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
o การช่วยรักษาระดับแรงดัน 

• ภาคผู้ใช้ไฟฟ้า (ติดตั้ง ESS หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) 
o ลดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
o ลดผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้อง 
o การเลื่อนช่วงเวลาในการรับซื้อไฟฟ้า 
o การบริหารจัดการค่าความต้องการพลังไฟฟ้า 
o เพ่ิมประสิทธิผลในการผลิตไฟฟ้าจาก PV เพ่ือใช้เอง 

• ระบบไฟฟ้าซึ่งแยกตัวอิสระ 
o บูรการกับ PV ซ่ึงติดตัง้บนหลงัคา 
o เสริมความมีเสถียรภาพ 
o รองรับการเพิ่มสัดส่วนของ VRE 

• ภาคขนส่ง 

 
รูปที่ 5.10 การประยุกต์ใช้ ESS ในโครงข่ายไฟฟ้า (สีแดง = รองรับ VRE โดยตรง) 
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ตัวอย่างคาดการณ์การประยุกต์ใช้ ESS ในระดับการผลิตไฟฟ้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสมดุลระหว่างกำลังผลิตและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า  โดย ESS กักเก็บกำลังผลิตส่วนเกินจาก PV ซึ่งเกินกว่าความต้องการ
ใช้ (เส้นน้ำเงิน) และจ่ายพลังงาน (แท่งน้ำตาล) ในช่วงที่ไม่มีกำลังผลิตจาก PV 

 
รูปที่ 5.11 ตัวอย่างคาดการณ์การประยุกต์ใช้ ESS ในระดับการผลิตไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
5.1.3.3 การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) 

การดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE จะช่วยสนับสนุนข้อมูลใน
ระยะสั้น เพื่อให้สามารถควบคุมการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง อีกทั้งช่วยลด
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

 

5.1.3.4 การใช้กลไกการตอบสนองฝั่งอุปสงค์ (Demand Response) 

การใช้กลไกการตอบสนองฝั่งอุปสงค์จะสามารถควบคุมความต้องการไฟฟ้าให้
ตอบสนองต่อสภาวะของระบบไฟฟ้า หรือราคาค่าไฟฟ้า ตัวอย่างจากกรณีศึกษาของประเทศ
สวีเดนนั้นได้แสดงถึงศักยภาพของความยืดหยุ่นทางด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีการใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) และ มีกลุ่มลูกค้าโดยประมาณ 
300 รายที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยที่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมที่ใช้
การตอบสนองทางด้านราคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัติ โดยผลลัพธ์ของโปรแกรมเริ่มแรก
นั้น มีการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 23 ของการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลา 5 ชั่วโมงที่มี
ราคาแพงที่สุด โดยต่อมาการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลดลงไปเป็นร้อยละ 19 และร้อย
ละ 20 ซึ ่งแสดงให้เห็นว ่าโปรแกรมการตอบสนองทางด้านราคาบรรลุเป้าหมายการ
ดำเนินการเลื่อนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับสูงไป
เป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับต่ำ 
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5.1.4 การบริหารจัดการระบบส่งคับคั่ง 

5.1.4.1 การเพิ ่มขยายสายส่ง (Transmission System Expansion) รวมถึง EHV 
และ Interconnection 

การลงทุนเพื่อเพิ่มขยายสายส่ง รวมถึงการเพิ่มระดับแรงดันของระบบส่ง (เช่น 
EHV) และการเชื่อมโยงสายส่งข้ามประเทศ จะช่วยในการบริหารจัดการระบบส่งคับคั่ง ได้
โดยตรง  นอกจากนี้ ความผันผวนในระยะสั้นจากแหล่งผลิต VRE แต่ละแห่ง จะลดลงได้มาก
หากระบบไฟฟ้ามีแหล่งผลิต VRE หลายแห่งตั้งอยู่ในหลากหลายพื้นที่ในบริเวณกว้าง ซึ่ง
เป็นไปได้หากมีการเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้าเดียวกัน เพื่อขยายให้ครอบคลุมบริเวณที่กว้างขึ้น 
หรือการเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ระบบที่ใหญ่ขึ ้นนี ้เอง
นอกจากจะช่วยลดความผันผวนระยะสั ้นได้แล้ว ยังมีส่ วนช่วยเพิ ่มมูลค่ากำลังการผลิต 
(Capacity Value) ของ VRE ได้ รูปที่ 5.12 แสดงกำลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจากแหล่งผลิต
กังหันลม (ซ้าย) และเซลล์แสงอาทิตย์ (ขวา) โดยเปรียบเทียบระหว่างแหล่งผลิตแยกแต่ละ
แห่ง (สีอ่อน) กับกำลังผลิตรวมในทั้งพ้ืนที่ (สีเข้ม) ซึ่งจะเห็นได้ว่า สำหรับทั้งแหล่งผลิตกังหัน
ลมและเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังผลิตแยกรายโรงไฟฟ้าจะมีความผันผวนกล่าวคือปริมาณไฟฟ้า
ที่จ่ายเข้าสู่ระบบนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากำลังผลิตรวมจาก
หลายโรงไฟฟ้า พบว่าปริมาณไฟฟ้ารวมที่จ่ายเข้าสู่ระบบจะมีความราบเรียบขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด 

นอกจากนี้ มูลค่ากำลังการผลิตของ VRE จะเพ่ิมสูงขึ้นได้จากการรวมเอาแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมและแสงอาทิตย์เข้ามาพิจารณารวมกัน เพราะลักษณะการผลิตไฟฟ้าของลมและ
แสงอาทิตย์อาจสอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน (Complementary) กล่าวคือ โดยทั่วไปกำลังผลิต
จากพลังงานลมซึ่งมีตลอดทั้งวันจะช่วยทดแทน ณ ช่วงเวลากลางคืนซึ่งกำลังผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์
ได้ขาดหายไป 

 

 
รูปที่ 5.12 กำลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจากแหล่งผลิตกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ เปรียบเทียบ

ระหว่างแหล่งผลิตแยกแต่ละแห่ง กับกำลังผลิตรวมในทั้งพ้ืนที่ (IEA 2017) [4] 
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5.1.4.2 การตอบสนองฝ่ังอุปสงค์ (Demand Response) 

ปัจจัยที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่กำหนดมูลค่ากำลังการผลิตของ VRE คือความ
สอดคล้องกันระหว่างช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าและช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้า (Demand 
Complementarity) ตัวอย่างเช่น แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้าได้
สูงที่สุดในช่วงกลางวัน ซึ่งก็เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวันด้วย หากในระบบไฟฟ้ามีความต้องการ
ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศสูง ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบนี้ก็จะมีมูลค่า
กำลังการผลิตสูงขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมซึ่งมีความผัน
ผวนสูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีประโยชน์น้อยกว่าจากความสอดคล้อง
ในลักษณะนี้ 

 

5.2 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการควบคุมและกำกับดูแล
การบริหารจัดการ 

เนื้อหาในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย ได้แก่ ผลกระทบด้านการป้องกันกระแสเกิน 
ผลกระทบด้านกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า ผลกระทบด้านการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ผลกระทบด้าน
ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า และการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการ 

รูปที่ 5.13 แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจำหน่าย เมื่อมี VRE เพิ่มขึ้น โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ อธิบายได้ดังตารางที่ 5.4 

 
รูปที่ 5.13 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจำหน่าย เมื่อมี VRE เพ่ิมขึ้น 

 
ตารางท่ี 5.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจำหน่าย เมื่อมี VRE เพ่ิมข้ึน 

ระยะการ
เพ่ิมขึ้น 

ของ VRE 

ระบบจำหน่าย ระบบส่ง 

ระยะที่ 1 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพิกัดอุปกรณ์ 

- 
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ระยะการ
เพ่ิมขึ้น 

ของ VRE 

ระบบจำหน่าย ระบบส่ง 

(เฉพาะ ณ จุดเชื่อมต่อ ในพ้ืนที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไม่หนาแน่น) 

ระยะที่ 2 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพิกัดอุปกรณ์ 
- ต้องปรับเปลี่ยนการชดเชยกำลังไฟฟ้ารี

แอคทีฟ 

- กำลังไฟฟ้าไหลย้อนจาก DSO สู่ TSO 
- ต้องปรับแผนการผลิตไฟฟ้า 
- ต้องจัดการกับปัญหาระบบส่งคับคั่ง 

ระยะที่ 3 - แรงดันเกิน 
- จ่ายกำลังเกินพิกัดอุปกรณ์ 
- ต้องปรับเปลี่ยนการชดเชยกำลังไฟฟ้ารี

แอคทีฟ 

- กำลังไฟฟ้าไหลย้อนจาก DSO สู ่TSO 
- ต้องปรับแผนการผลิตไฟฟ้า 
- ต้องจัดการกับปัญหาระบบส่งคับคั่ง 
- แรงดันเกิน 
- ต้องทบทวนการประสานสัมพันธข์อง

ระบบป้องกัน 
 

รูปที ่ 5.14 แสดงบทบาทของ PV อินเวอร์เตอร์ ซึ ่งมีฟังก์ชั ่นช่วยรักษาเสถียรภาพของ
เครือข่ายไฟฟ้า อธิบายได้ดังตารางที่ 5.5 

 
รูปที่ 5.14 บทบาทของ PV อินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า 

 
ตารางท่ี 5.5 บทบาทของ PV อินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า 
ฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของ PV อินเวอร์เตอร์ การควบคุม 

กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 
การควบคุม 

กำลังไฟฟ้าจริง 
การจ่ายไฟฟ้า 
คืนเข้าสู่ระบบ 

การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ √   
การทนต่อสภาวะแรงดันตกช่ัวขณะ √   
การปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า √ √  
การรักษาระดับแรงดัน √ √  
การจำกัดกำลังไฟฟ้าจ่ายออก √ √  
การดำเนินการในสภาวะจ่ายไฟฟ้าแยกตัวอิสระ √ √ √ 
การเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ √ √ √ 
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รูปที ่ 5.15 แสดงบทบาทของระบบจำหน่ายอัจฉริยะต่อการช่วยรักษาเสถียรภาพของ
เครือข่ายไฟฟ้า ซ่ึงอธิบายได้ดังตารางที่ 5.6 

 
รูปที่ 5.15 บทบาทของระบบจำหน่ายอัจฉริยะต่อการช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า 

 
ตารางท่ี 5.6 บทบาทของระบบจำหน่ายอัจฉริยะต่อการช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า 

เทคโนโลย ี หมวดหมู ่ ประโยชน ์ ค่า B/C 
- ระบบ SCADA 
- ศูนย์เฝ้าติดตามและพยากรณ์

กำลังผลติจาก VRE 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อ

ข้อมูล (เช่น SPP > TSO หรือ 
VSPP > DSO > TSO) 

วางแผนและ 
ดำเนินการ 

- เพิ่มสมรรถะภาพการเฝ้าตรวจตรา 
- มีหน่วยงานบริหารจัดการกำลังผลติ

จาก VRE 

1.1-3.3 

- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่าย
ไฟฟ้าอัตโนมตั ิ

- เพิ่มปริมาณพิกัดติดตั้ง 
- ลดค่ากำลังไฟฟ้าสญูเสีย 

1.1-2.2 

- ชุดปรับแท็ปหม้อแปลงขณะจ่าย
โหลด 

อุปกรณ์อัจฉรยิะ - สามารถรักษาระดับแรงดัน อาจโดย
ควบคุมทางไกลหรือควบคุมอตัโนมัต ิ

1.2-1.8 

- หม้อแปลงชดเชยระดับแรงดัน - ติดตั้ง ณ สายจำหน่ายที่มีปริมาณ
จ่ายโหลดสูงและความยาวสายมาก 
เพื่อสามารถชดเชยระดับแรงดันขณะ
สภาวะโหลดสูงๆ 

1.5-2.1 

- อุปกรณ์ควบคมุกำลังไฟฟ้ารีแอค
ทีฟ 

- นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
(สวิตช์ไวงาน) มาประยุกต์ใช้ เช่น 
SVC ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งใน
สภาวะจ่าย/รับกำลังไฟฟ้ารีแอคทฟี 

1.1-1.9 

- การกำหนดค่าระดับแรงดันโดย
ควบคุมทางไกล 

- เช่น กำหนดระดับแรงดันต้นสาย
จำหน่าย ไว้ที่ 0.95 เปอร์ยูนิต เพือ่

1.1-2.6 
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เทคโนโลย ี หมวดหมู ่ ประโยชน ์ ค่า B/C 
ชดเชยกับส่วนเกินของปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจาก VRE ณ จุด PCC 

- ระบบกักเก็บพลังงาน ติดตั้ง ณ 
สายจำหนา่ย 

ระบบกักเก็บ
พลังงาน 

- การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 
- การปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า 
- การดำเนินการในสภาวะจ่ายไฟฟ้า

แยกตัวอิสระ 
- การเริม่จ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ 

1.1-2.4 

 
โดยทั่วไป สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อุปสรรคสำคัญต่อการรองรับการเพิ่มขึ้นของ VRE 

คือการขาดสมรรถนะการเฝ้าตรวจตรา ณ เวลาจริงในระบบจำหน่าย LV (เช่น หม้อแปลงจำหน่าย 
สายจำหน่าย LV รวมถึงข้อมูลการใช้/ผลิตไฟฟ้าด้านหลังจากมิเตอร์) ที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของ PV 
Rooftop และมักเกิดการละเมิดข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ เมื่อมี % สัดส่วน VRE เพิ่มสูงขึ้น (ต่าง
จากระบบจำหน่าย MV เช่น สายจำหน่าย MV รวมทั้งระบบส่งย่อย ซึ ่งสามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเวลาจริงผ่านระบบ SCADA ได้อยู่แล้ว)  ตัวอย่างการออกแบบการเก็บผลสำรวจ
สมรรถนะการเฝ้าตรวจตรา ณ เวลาจริง (ค่ากำลังไฟฟ้า/แรงดัน) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อทรัพย์สิน
ทั้งหมด ของ กฟน. และ กฟภ. โดยจำแนกตามเขตจ่ายไฟฟ้า แสดงดังตารางที่ 5.7 5.8 และ 5.9 

 

ตารางที่ 5.7 ตัวอย่างการออกแบบการเก็บผลสำรวจคุณลักษณะของระบบจำหน่าย LV และ % 
สัดส่วน PV ณ ปัจจุบัน ของ กฟน. 

 

การไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า

ฝ่ายจ าหน่าย จ าแนกตามพ้ืนท่ี ต่อก าลังติดต้ัง ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรม ในเมือง/ย่านธุรกิจ ชานเมือง ระบบ OH ระบบ UG หม้อแปลงจ าหน่าย

ฟขล. วัดเลียบ

ฟขม. มนีบุรี

ฟขส. สามเสน

ฟขธ. ธนบุรี

ฟขน. นนทบุรี

ฟขก. บางกะปิ

ฟขบ. ราษฎร์บูรณะ

ฟขป. สมทุรปราการ

ฟขญ. บางใหญ่

ฟขต. คลองเตย

ฟขว. ยานนาวา

ฟขพ. บางพลี

ฟขท. บางขุนเทียน

ฟขข. บางเขน

ฟขร. ลาดพร้าว

ฟขง. ลาดกระบัง

ฟขศ. ประเวศ

ฟขอ. บางบัวทอง

คุณลักษณะของระบบจ าหน่าย LV % สัดส่วน PV

กฟน.

ความยาววงจรเฉล่ียต่อมิเตอร์พ้ืนท่ีการจา่ยไฟฟ้า
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ตารางที่ 5.8 ตัวอย่างการออกแบบการเก็บผลสำรวจคุณลักษณะของระบบจำหน่าย LV และ % 
สัดส่วน PV ณ ปัจจุบัน ของ กฟภ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า

ฝ่ายจ าหน่าย จ าแนกตามพ้ืนท่ี ต่อก าลังติดต้ัง ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล ชนบท ระบบ OH ระบบ UG หม้อแปลงจ าหน่าย

การไฟฟ้าเขต ก.1

การไฟฟ้าเขต ก.2

การไฟฟ้าเขต ก.3

การไฟฟ้าเขต น.1

การไฟฟ้าเขต น.2

การไฟฟ้าเขต น.3

การไฟฟ้าเขต ฉ.1

การไฟฟ้าเขต ฉ.2

การไฟฟ้าเขต ฉ.3

การไฟฟ้าเขต ต.1

การไฟฟ้าเขต ต.2

การไฟฟ้าเขต ต.3

คุณลักษณะของระบบจ าหน่าย LV % สัดส่วน PV

พ้ืนท่ีการจา่ยไฟฟ้า ความยาววงจรเฉล่ียต่อมิเตอร์

กฟภ.
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ตารางท่ี 5.9 ตัวอย่างการออกแบบการเก็บผลสำรวจสมรรถนะการเฝ้าตรวจตรา ณ เวลาจริง โดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อทรัพย์สินทั้งหมดของ กฟน. และ กฟภ. 

 
 

ปัญหาการขาดสมรรถนะการเฝ้าตรวจตรา ณ เวลาจริงในระบบจำหน่าย LV เป็นข้อจำกัด
สำคัญในการปรับปรุงข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ และการพิจารณาอนุญาตการเชื่อมต่อของกำลัง
ผลิตจาก VRE รวมถึงการวางแผนและจัดลำดับโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบจำหน่ายอย่าง
เหมาะสม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ RE ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ ณ 
ปัจจุบันของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งได้พิจารณาบนพื้นฐานของการประเมินในสถานการณ์ที่จะไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบไฟฟ้าอย่างแน่นอน 

กรณีศึกษาจากบริษัท Energex (ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย) สำหรับ
แนวทางการจัดลำดับเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเฝ้าตรวจตรา ณ เวลาจริงในระบบจำหน่าย LV อาจ
กระทำได้ เช่น [5] 

• หม้อแปลงจำหน่าย: หากมีกำลังผลิตติดตั้งจาก RE สูงกว่าร้อยละ 25 ของพิกัดหม้อแปลง 

การไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า

ฝ่ายจ าหน่าย จ าแนกตามพ้ืนท่ี หม้อแปลงก าลัง สายจ าหน่าย(ต้นทาง) หม้อแปลงจ าหน่าย สายจ าหน่าย(ต้นทาง) ค่าสุทธิ ท่ีผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ ท่ีใช้ไป

ฟขล. วัดเลียบ

ฟขม. มนีบุรี

ฟขส. สามเสน

ฟขธ. ธนบุรี

ฟขน. นนทบุรี

ฟขก. บางกะปิ

ฟขบ. ราษฎร์บูรณะ

ฟขป. สมทุรปราการ

ฟขญ. บางใหญ่

ฟขต. คลองเตย

ฟขว. ยานนาวา

ฟขพ. บางพลี

ฟขท. บางขุนเทียน

ฟขข. บางเขน

ฟขร. ลาดพร้าว

ฟขง. ลาดกระบัง

ฟขศ. ประเวศ

ฟขอ. บางบัวทอง

การไฟฟ้าเขต ก.1

การไฟฟ้าเขต ก.2

การไฟฟ้าเขต ก.3

การไฟฟ้าเขต น.1

การไฟฟ้าเขต น.2

การไฟฟ้าเขต น.3

การไฟฟ้าเขต ฉ.1

การไฟฟ้าเขต ฉ.2

การไฟฟ้าเขต ฉ.3

การไฟฟ้าเขต ต.1

การไฟฟ้าเขต ต.2

การไฟฟ้าเขต ต.3

ระดับ LV (ก าลังไฟฟ้า+แรงดัน)ระดับ MV (ก าลังไฟฟ้า+แรงดัน) ด้านหลังมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า (ก าลังไฟฟ้า)

กฟน.

กฟภ.
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• สายจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ: หากมคี่าความยาววงจรเกินกว่า 400 เมตร 
 

5.2.1 การจัดการด้านการป้องกันกระแสเกิน 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งรีเลย์ป้องกันสายจำหน่ายอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการ
ไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทิศทางเดียว การเพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ซึ่งถือเป็นระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแยกแยะของระบบป้องกันกระแสเกิน
ในการปลดวงจรส่วนที่ผิดพร่อง  การจัดการด้านการป้องกันกระแสเกินอาจกระทำได้ดังตัวอย่างเช่น 
เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันกระแสเกินให้เป็นแบบอิงทิศทาง 

โดยการบริหารจัดการประเด็นนี้ จากกรณีศึกษาของผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ในประเทศออสเตรเลียได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเพิ่มขึ้นของระดับกระแสผิดพร่องและรวมถึง
ทิศทางของกระแสผิดพร่องที่มีหลายทิศทางซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของกระแสผิดพร่องในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมอันเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE และได้ทำการสรุปแนว
ทางการลดผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ทำการปรับตั้งค่าการใช้งานใหม่และปรับปรุงเพื่อยกระดับอุปกรณ์ป้องกันเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการต่างๆ ของระดับการเกิดกระแสผิดพร่อง 

• ใช้งานรูปแบบของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในรูปแบบอิงทิศทางเพื่อรองรับปัญหาของการ
เกิดกระแสผิดพร่องที่มีหลากหลายทิศทาง 

 
รูปที่ 5.16 การทำงานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินในรูปแบบอิงทิศทาง 

 

5.2.2 การจัดการด้านกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้า 

ซึ่งนอกจากการดำเนินการด้านการตอบสนองฝั่งอุปสงค์แล้ว การวางแผนบูรณาการสำหรับ
ระบบจำหน่ายยังเป็นแนวทางในการรองรับการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ซึ่งในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้นระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE นั้นเป็นรูปแบบกระจายศูนย์ การวางแผนบูรณาการ
สำหรับระบบจำหน่ายนั้นจะรวมการคาดการณ์การเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ที่กระจายตัว
อยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ เข้ากับการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับกำลังผลิตโดยมีขั้นตอนการวางแผน
บูรณาการสำหรับระบบจำหน่ายแสดงในรูปที่ 5.17 
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รูปที่ 5.17 ขั้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่าย 

 

รูปที่ 5.17 แสดงถึงขั้นตอนการวางแผนบูรณาการสำหรับระบบจำหน่ายเพื่อกำหนดหรือ
ประมาณการขนาดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของสายจำหน่าย โดยมุ ่งเน้นไปที่การ
ประเมินถึงผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ที่เชื่อมต่อจำนวนมากในสายจำหน่าย อีกทั้งใน
ด้านแรงดันบนสายจำหน่าย อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า และกำลังสูญเสียในสาย ซึ่งต้องคำนึงถึง
ตำแหน่งในการติดตั ้งและข้อมูลการคาดการณ์การเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ในการ
วิเคราะห์ด้วย 

เพื่อกำหนดหรือประมาณการขนาดความสามารถในการรองรับกำลังผลิตของสายจำหน่าย 
โดยมุ่งเน้นไปที่การประเมินถึงผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจาก VRE ที่เชื่อมต่อจำนวนมากในสาย
จำหน่าย อีกทั้งในด้านแรงดันบนสายจำหน่าย อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า และกำลังสูญเสียใน
สาย ซึ่งต้องคำนึงถึงตำแหน่งในการติดตั้งและข้อมูลการคาดการณ์การเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
VRE ในการวิเคราะห์ด้วย 

 

5.2.3 การจัดการด้านการควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
 

ตัวอย่างเช่น การติดตั้งชุดปรับแท็ปหม้อแปลงขณะจ่ายโหลด หม้อแปลงชดเชยระดับแรงดัน 
หรืออุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (เช่น SVC)  รวมทั้ง เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสามารถ
นำมาใช้เพื่อบริหารจัดการในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพ่ือรักษาระดับแรงดัน และความถี่ของ
ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ซึ่งนอกเหนือจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับปัญหาทางด้าน
การควบคุมแรงดัน การพิจารณาอุปกรณ์ในโครงข่ายซึ่งมีอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการแรงดันไฟฟ้าใน
ระบบจำหน่ายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยกรณีศึกษาของผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศออสเตรเลีย ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงดันไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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• ต้องการความสามารถในการตอบสนองแบบรีแอคทีฟสำหรับกรณีท่ีมีการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เช่น การใช้งานอินเวอร์เตอร์ในโหมดการทำงานเพื่อจ่ายหรือ
รับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านแรงดันไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ 

• การปรับความสมดุลการเชื่อมต่อเพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ และโหลด
การใช้ไฟฟ้าจะได้ถูกกระจายจำหน่ายไฟฟ้าในระดับที่เท่ากันตลอดทั้งสามเฟสในโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ  

• ทำการปรับตั้งค่าแท๊ปหม้อแปลงให้เหมาะสม เนื่องจากการปรับการตั้งค่าหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้าในบางพื้นที่ อาจมีขอบเขตสำหรับการตั้งค่าแท๊ปที่ไม่เพียงพอเพื่อให้ได้
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ 

• ใช้งานหม้อแปลงจำหน่ายที่มีอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่งแท๊ปหม้อแปลงและเทคโนโลยี
อุปกรณ์ชดเชยแรงดันไฟฟ้าต่ำ 
 

5.2.4 การจัดการด้านความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า 

ตัวอย่างเช่น กำลังผลิตจ่ายเข้าระบบจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงานจะช่วยปรับปรุงให้โครงข่ายไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม จะต้อง
เฝ้าระวังคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ เมื่อดำเนินการภายใต้การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัว
อิสระ (Intentional Islanding) 

ดังที ่กล่าวมานั ้นเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน (Community Energy 
Storage : CES) นั้นเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องจากเป็น
สถานที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาดกลางหนึ่งแห่งโดยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างชุมชนหรือ
ระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กหลายแหล่งซึ่งเชื่อมต่อกับฝั่งผู้ใช้ไฟของหม้อแปลงไฟฟ้า 
ซ่ึงระบบ CES จะเชื่อมต่อใกล้เคียงกับลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีปริมาณพลังงานที่มากพอที่จะช่วย
สนับสนุนด้านพลังงานสำรองและเพื่อปรับปรุงการบริการของระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าซึ่งเชื่อมต่ออยู่
กับวงจรที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ซึ่ง CES นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก 
เป็นตัวอย่างของระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
รวดเร็วและมียืดหยุ่นในการสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เช่น สามารถกักเก็บพลังงานในช่วงที่มีราคาค่าไฟฟ้าต่ำ
และให้สั่งจ่ายพลังงานในภายหลังเมื่อราคาค่าไฟฟ้าสูง และ CES ยังสามารถให้บริการเสริมส่วนใหญ่ที่
จำเป็นเพื่อให้โครงข่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ 

ต ัวอย ่างเช ่น โครงการของ American Electric Power (AEP) ณ ปี 2005 ซ ึ ่ งศ ึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง 

- การติดตั้ง BESS ขนาด 2 MW จำนวน 1 ตำแหน่ง ที่สถานีย่อย 
- การติดตั้ง BESS ขนาด 25 kW (75 kWh) จำนวน 80 ตำแหน่ง ที่บ้าน/อาคารพาณิชย์ 
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รูปที่ 5.18 ตัวอย่างการติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานในระดับชุมชน 

 

5.3 ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิต
ไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในระบบไฟฟ้ากำลัง 

การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตในระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 5.19 นั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรหลายภาคส่วน สำหรับในประเทศไทย  จะ
ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน คณะกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน ได้แก่ IPP SPP และ 
VSPP  เพ่ือให้การปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกรอบนโยบาย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการเชื่ อมต่อและระเบียบ
อื่นที่เกี ่ยวข้อง หรือแม้แต่การนำเสนอกฎหมายใหม่ที่ เกี ่ยวข้อง ดังจะได้กล่าวถึงในบทที่ 6 (การ
วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแล การดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการ
ดำเนินการ/การสั่งการของศูนย์ควบคุม) และบทที่ 8 (การวิเคราะห์และจั ดทำข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า) 

 
รูปที่ 5.19 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตในระบบไฟฟ้า 
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5.4 มาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่ดำเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย 

ดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.2.1 (รูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้น จำแนกตามระยะการ
เพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟ้า) ณ ปัจจุบัน เมื่ออ้างอิงจากตารางที่ 1.4 ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก VRE เท่ากับ 8,229.72 GWh คิดเป็นสัดส่วน 3.88% (อยู่ใน
เกณฑ์ 3% - 15%) ดังนั้น เมื่ออิงตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.2 จึงจำแนกระยะการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
กำลังผลิตจาก VRE ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไว้เป็นระยะที่ 2 (จากท้ังหมด 6 ระยะ) แล้ว หัวข้อนี้
จะได้กล่าวถึงผลศึกษาว่าด้วยมาตรการของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่
ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อย่อยออกตามภาคส่วนหลักท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
5.4.1 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการของการลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE โดยเป็นแนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) โดยคำนึงถึงการจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักราย
ภูมิภาคในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาคและใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงที่มีอยู่ รวมไป
ถึงรองรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในอนาคต รูปที่ 5.20 แสดงการประเมินกำลัง
ผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง ขณะที่รูปที่ 5.21 แสดงการประเมินกำลัง
ผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและภูมิภาค (อ้างอิง PDP2018 Electricity 
Generation Outlook) [6] 

 

 
รูปที่ 5.20 การประเมินกำลังผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 
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รูปที่ 5.21 การประเมินกำลังผลิต รวมถึงทรัพยากร VRE จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงและภูมิภาค 

 
5.4.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดำเนินการภายให้หลักการ RE Zoning เพ่ือ
กำหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแต่ละปี ตามกรอบ AEDP  โดยคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและ
การออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ข้อมูลสำหรับการจัดทำ RE Zoning ประกอบด้วย 

- ข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

- ข้อมูลศักยภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Feeder Capacity) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

- ข้อมูลศักยภาพเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) 
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รูปที่ 5.22 ขั้นตอนการจัดทำ RE Zoning 

 

5.4.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

5.4.3.1 ภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 
ในปัจจุบัน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัตของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่
ระยะที่ 3 ของการเพิ่มขึ้นของ VRE ดังเห็นได้จากภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน ดังรูปที่ 5.23 

 
รูปที่ 5.23 ภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน 

 

ศักยภาพ 
ระบบส่ง
(กฟผ.)

ศักยภาพ
ระบบจ าหน่าย
(กฟน., กฟภ.)

ศักยภาพเชิง
พื้นที่การ
พัฒนา RE 

(พพ.)

การจัดท า RE Zoning

ประเภทและปริมาณ RE 
รายภาค จังหวัดในแต่ละป  

(ตามกรอบ AEDP)
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รูปที่ 5.24 แสดงโครงการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ 
กฟผ. ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

1) การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
2) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับได้ รวมถึง

ระบบกักเก็บพลังงานเทคโนโลยีอ่ืน 
3) การปรับปรุงขยายโครงข่ายระบบส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง

ส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างกัน 
4) การปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงปรับปรุงระบบส่งให้

ยืดหยุ่น 
5) การส่งเสริมให้เปลี ่ยนจากการผลิตไฟฟ้าด้วย RE ชนิดเดียว ให้เป็นแบบ 

Hybrid (เพื่อเพิ่มความ Firm คือต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแบบต่อเนื่อง โดย
หากทำไม่ได้จะมีบทปรับ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่แน่นอนของกำลังผลิต
ไฟฟ้าจาก RE) โดยมีทั้งท่ี กฟผ. เป็นผู้ลงทุนเอง และ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อจากผู้
ได้รับคัดเลือก 

6) การส่งเสริมการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สั่งการ
การดำเนินการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Response 
Control Center : DRCC) เพื ่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

7) การจัดตั้งศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งนำข้อมูล
ที่ได้ไปบูรณาการร่วมกับการวางแผนและควบคุมกำลังผลิตไฟฟ้า 

8) การปรับปรุงสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงให้มีความยืดหยุ่น 
9) การปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น 
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รูปที่ 5.24 โครงการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน 

 

5.4.3.2 การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible Power 
Plant) 

ตารางที่ 5.10 แสดงค่าคุณลักษณะสำคัญโดยเฉลี่ยจำแนกตามเทคโนโลยีของ
โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อ้างอิง ค.ศ. 2016  โดย IEA 
2018) [7] เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้รองรับการเพิ่มขึ้นของกำลังผลิตจาก RE การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กำหนดคุณสมบัติสำคัญของโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นไว้ดัง
ตารางที่ 5.11 [8] 

ตารางที่ 5.10 ค่าคุณลักษณะสำคัญโดยเฉลี่ยจำแนกตามเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อ้างอิง ค.ศ. 2016) 
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ตารางท่ี 5.11 ค่าเป้าหมายสำคัญของโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ที่ผ่านมา กฟผ. โดยสายงาน รวฟ. ได้เริ่มศึกษาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีคุณสมบัติเป็น

โรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น ซึ่งเริ่มศึกษาที่โรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นแห่งแรก คาดว่าหากทำได้สำเร็จ จะสามารถ
ลดเวลาเริ่มเดินเครื่องใหม่จนถึงจุดทำงานที่มีเสถียรภาพ (Start-Up Time) จาก 6 ชั่วโมง เป็น 3 
ชั่วโมง ช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 3.4 ล้านบาท/วัน หรือประมาณ 300 
ล้านบาทต่อปี โดยในอนาคตจะนำไปเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้า กฟผ. แห่งอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development 
Plan : PDP 2018) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย และ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งและความคุ้มค่าในการ
ลงทุน 

 

5.4.3.3 การจัดทำข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า
เพื่อเสริมความม่ันคงของโครงข่ายไฟฟ้า 

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) หมายถึง ศักยภาพในการ
ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากโรงไฟฟ้า
ในฐานข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (PDP) และโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผ่านการพิจารณารับซื้อ ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า และเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โดยที่ระบบไฟฟ้ายังคงมีความมั่นคงตามเกณฑ์
ของ กฟผ. 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า 

- ข้อมูลโรงไฟฟ้าตาม PDP ฉบับล่าสุด 
- ข้อมูลค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) ที่ปรากฏ

ใน PDP ฉบับล่าสุด 
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผูกพันภาครัฐแล้ว (ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ลงนามสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าแล้วและผ่านการพิจารณาตอบรับซื ้อจากการไฟฟ้าแล้ว) หรือ
โครงการที่ได้รับมอบหมายให้จองศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าไว้ เช่น โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป็นต้น 

- ข้อมูลโครงการระบบส่งไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 
โดยมีสถานะงานก่อสร้าง ตามข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ทำการศึกษาระบบไฟฟ้า 

เพ่ิม/ลด ค่าคุณลักษณะของโรงไฟฟ้า ค่าเป้าหมาย หน่วย

เพ่ิม อัตราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนก าลังผลิต (Ramp Rate) 50 MW/นาที

ลด ค่าก าลังผลิตต า่สุด (Minimum Generation) 30 %/ก าลังผลิตติดต้ัง

ลด เวลาหยุดเดินเคร่ือง (Shut-Down Time) 45 นาที

ลด เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจ่นถึงจุดท างานทีม่เีสถียรภาพ (Start-Up Time) 200 นาที

เพ่ิม จ านวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ปี
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รูปที่ 5.25 แสดงการจัดทำข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) 
ขณะที่ร ูปที่ 5.26 แสดงโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า  
(หมายเหตุ : VRE เคยส่งผลให้เกิด Transmission Congestion ของสายส่งเชื ่อมโยง
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

 
รูปที่ 5.25 การจัดทำข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) 

 
รูปที่ 5.26 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาค

กลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
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5.4.3.4 โครงการการเพิ่มความยืดหยุ่นและความมีพลวัตให้กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 

รูปที่ 5.27 แสดงโครงการการเพ่ิมความยืดหยุ่นและความมีพลวัตให้กับระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับได้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
แบบยืดหยุ่น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และตัวชดเชยกำลังกำลังไฟฟ้ารี
แอคตีฟแบบสถิตย์ (SVC) 

 
รูปที่ 5.27 โครงการการเพ่ิมความยืดหยุ่นและความมีพลวัตให้กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 

 
รูปที่ 5.28 โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่

จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี เพ่ือรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน 
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รูปที่ 5.29 โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ตารางท่ี 5.12 โครงการนำร่องการประยุกต์ใช้ ESS ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
หมายเหตุ : SPP Non-Firm ประเภท VRE ส่วนใหญ่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ. โดยตรง แต่มีบางส่วนที่เชื่อมผ่าน
ระบบจำหน่ายและเคยปรากฏเหตุการณ์การจ่ายไฟย้อน ได้แก่ จุดจ่ายไฟฟ้าที่ สฟ.ชัยภูมิ , สฟ.บำเหน็จณรงค์, สฟ.
ลพบุรี2, สฟ.ชัยบาดาล 

สำหรับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี 
กฟผ. มุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการแยกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ให้ BESS จ่ายพลังงานจนหมดเพื ่อการรักษาระดับกำลังผลิตของ VRE (VRE Semi-
Firming) ในระหว่าง 14.00 - 15.00 

2) ให้ BESS จ่ายพลังงานบางส่วนเพื ่อการรักษาระดับกำลังผลิตของ VRE (VRE Semi-
Firming) ในระหว่าง 14.00 - 15.00 และจ่ายพลังงานส่วนใหญ่ที่เหลือเพื่อการเลื่อน
เวลาความต้องการใช้ไฟฟ้า (Energy Shifting) ในระหว่าง 19.00 - 21.00 

3) ให้ BESS จ่ายพลังงานทั ้งหมดเพื ่อการเลื ่อนเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้า (Energy 
Shifting) ในระหว่าง 19.00 - 21.00 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ 5.30 แสดงโครงการ Wind Hydrogen Hybrid System (ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะ
คอง จ.นครราชสีมา) ซึ่งประกอบด้วย 

• กังหันลมติดตั้งเพ่ิมเติม จำนวน 12 ต้น ขนาดกำลังผลิตต้นละ 2 MW รวมเป็นกำลังผลิต 
24 MW 

• กังหันลมติดตั้งอยู่เดิม จำนวน 2 ต้น ขนาดกำลังผลิตรวม 2.5 เมกะวัตต์ 
• Electrolyzer + เครื่องอัดก๊าซแบบ Diaphragm + ถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน 
• เซลล์เชื้อเพลิง กำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ 

  
รูปที่ 5.30 โครงการ Wind Hydrogen Hybrid System 

 

5.4.3.5 โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 

รูปที่ 5.31 แสดงโครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. ซึ่งครอบคลุม SPP แล้ว 100% และดำเนินการขยายผลสู่ VSPP ต่อไป 

 

 
รูปที่ 5.31 โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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5.4.3.6 โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Response Control Center) ของ กฟผ. 

รูปที่ 5.32 แสดงโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด 
(Demand Response Control Center) ของ กฟผ. ซึ่งบูรณาการร่วมกันกับทั้ง 3 การ
ไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 5.32 โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand 

Response Control Center) 

  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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5.4.3.7 การขอผลศึกษาและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 5.13 การขอผลศึกษาและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส่วนที่
ศึกษา 

ขอข้อมูล 
ขอผล 
Sim. 

หัวข้อ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ระบบ
ผลิต 

√ 
 

1.1 ผล Forecast ค่า Total Demand และ VRE Output ในปีถัดๆไป (เพื่อดู
แนวโน้มเพิ่มขึ้น/ลดลง และหา Net Demand) 

อาจเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี, อาจแยกข้อมูลรายภูมภิาค 

√ 
 

1.2 กราฟ Existing ณ ปัจจุบัน ของ Total Demand และ VRE Output (เพื่อดูการ
มี Correlation ระหว่างกันหรือไม่) 

เฉลี่ยใน 1 วัน (เช่น พล็อตรายชั่วโมง), เฉลี่ยใน 1 ปี (เช่น พล็อตราย
เดือน) 

√ 
 

1.3 สถิติ % Error ของการทำ VRE Forecast ณ ปัจจุบัน ค่า ณ จำนวนวันต่างๆ ที่ Forecast ล่วงหน้า ก่อนถึง Real Time 
(อาจแยกค่าของ Solar และ Wind) 

√ 
 

1.4 จำนวนวันล่วงหน้าในการทำ Unit Commitment ก่อนถึง Real Time ณ 
ปัจจุบัน (มีปัจจัยจากความแม่นยำของ VRE Forecast) 

  

√  1.5 หน่วยเวลาในการวางแผนการผลติไฟฟ้า (Dispatch Interval) ณ ปัจจุบัน (มี
ปัจจัยจากความผันแปรของ VRE) 

เช่น รายชั่วโมง, รายครึ่งชม., หรือ ราย 15 นาที 

√  1.6 คุณลักษณะของ Conventional Plant ที่มีอยู่ในระบบ (Start-up Time, 
Minimum Generation, Ramp Rate, Number of Start-Up) 

อาจเฉพาะ รฟฟ. สำคญัๆ 

√  1.7 ผลดำเนินงาน (คุณลักษณะต่างๆ) จากการปรับปรุง รฟฟ. ให้เป็น Flexible 
Power Plant 

เช่น รฟฟ.วังน้อย, หรืออ่ืนๆ 

√  1.8 รายละเอียดของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และสัญญาซื้อเช้ือเพลิง (Fuel 
Contract) ในประเด็นท่ีอาจไม่ยดืหยุ่นต่อการรองรับ VRE 

เช่น Minimum Generation 

 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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ตารางท่ี 5.13 (ต่อ) การขอผลศึกษาและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่
ศึกษา 

ขอข้อมูล 
ขอผล 
Sim. 

หัวข้อ รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ระบบ
ส่ง 

√ 
 

2.1 VRE เคยส่งผลให้เกดิ Transmission Congestion ของสายส่งเชื่อมโยงระหว่าง
ภาค หรือไม่ (มีจุดทีสุ่่มเสี่ยง หรือไม่) 

  

 
√ 2.2 หากไม่ -> ในจุดที่สุม่เสีย่ง จะเริ่มเกิด Transmission Congestion ของสายส่ง

เชื่อมโยงระหว่างภาค เมื่อ % Share VRE เท่าใด 
  

√ 
 

2.3 VRE เคยส่งผลให้เกดิ Reverse Power Flow จากระบบจำหน่ายเข้าสู่ระบบส่ง 
หรือไม่ (มีจดุที่สุม่เสีย่ง หรือไม่) 

  

 
√ 2.4 หากไม่ -> ในจุดที่สุม่เสีย่ง จะเริ่มเกิด Reverse Power Flow จากระบบ

จำหน่ายเข้าสู่ระบบส่ง เมื่อ % Share VRE เท่าใด 
  

อื่นๆ √ 
 

3.1 ข้อมูล Installed Capacity ของ Pumped-storage Hydropower ที่มี ณ 
ปัจจุบัน / ในแผนอนาคต 

 เช่น Lam Ta Khong 4x250 MW 

√ 
 

3.2 ข้อมูล Installed Capacity ของ ESS อื่นๆ (เช่น BESS) ที่มี ณ ปัจจุบัน / ใน
แผนอนาคต 

 เช่น Bamnet Narong 16 MWh, Chai Badan 21 MWh 

√ 
 

3.3 ข้อมูลของ FACTS ที่มี ณ ปัจจุบัน / ในแผนอนาคต  เช่น SVC (Bangsaphan 300/-100, Phuket 3 150/-50, 
Khlongngae 250/-140) [Capacitive/Inductive ในหน่วย Mvar] 

√  3.4 ข้อมูลของ Interconnection กับประเทศข้างเคยีง (เช่น ASEAN Power Grid) 
ที่มี ณ ปัจจุบัน / ในแผนอนาคต 

 

√  3.5 ข้อมูล Demand Response (ที่เกี่ยวเนื่องกับการรองรับ VRE) ที่ม ีณ ปัจจุบัน / 
ในแผนอนาคต 

ในหน่วย MW 

√ 
 

3.6 ข้อมูลแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 
ที่มี ณ ปัจจุบัน / ในแผนอนาคต 

  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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5.4.3.8 ผลศึกษาและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

• รายการที่ 1.2 : กราฟของ Total Demand และ VRE Output (พล็อตรายครึ่ง
ชั่วโมง) 

 
รูปที่ 5.33 กราฟ Total Demand และ VRE Output (ตัวแทน Light Load) 

หมายเหตุ : ข้อมูล Load ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2562 / ข้อมูล SPP Nonfirm (Forecast) ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2564 

 

 
รูปที่ 5.34 กราฟ Total Demand และ VRE Output (ตัวแทน Peak Load) 

หมายเหตุ : ข้อมูล Load ณ วันท่ี 2 พ.ค. 2562 / ข้อมูล SPP Nonfirm (Forecast) ณ วันท่ี 22 เม.ย. 2563 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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• รายการที่ 2.1 : VRE เคยส่งผลให้เกิด Transmission Congestion ของสายส่ง
เชื่อมโยงระหว่างภาค หรือไม่ (มีจุดที่สุ่มเสี่ยง หรือไม่) 
เคยเกิดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่จะประกาศใช้ความสามารถ
ของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน (Grid Capacity) ซึ่ง
กำหนดจาก อผฟ. 

• รายการที่ 2.3 : VRE เคยส ่งผลให้เก ิด Reverse Power Flow จากระบบ
จำหน่ายเข้าสู่ระบบส่ง หรือไม่ (มีจุดที่สุ่มเสี่ยง หรือไม่) 
จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ SPP Non-Firm ประเภท Wind และ 
Solar (VRE) พบว่าส่วนใหญ่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ. โดยตรง  แต่มี
บางส่วนที่เชื ่อมผ่านทางระบบจำหน่ายและมีการจ่ายไฟย้อน ได้แก่ จุดจ่าย
ไฟฟ้าที่ สฟ.ชัยภูมิ, สฟ.บำเหน็จณรงค์, สฟ.ลพบุรี2, สฟ.ชัยบาดาล 

• รายการที่ 3.4 : ข้อมูลของ Interconnection กับประเทศข้างเคียง (ที่มี ณ 
ปัจจุบัน) 
แสดงดังตารางที่ 5.14 

ตารางท่ี 5.14 ข้อมูลของ Interconnection กับประเทศข้างเคียง (ท่ีมี ณ ปัจจุบัน) 
สายส่งเชื่อมโยงระหว่าง สายส่ง ประเภท ระดับแรงดัน (kV) จำนวนวงจร ค่าพิกัดของสายส่ง 

(ต่อวงจร) 
ไทย-ลาว 1. ท่าลี่-ปากลาย AC 115 1 119.51 MVA 
 2. หนองคาย-โพนต้อง AC 115 2 119.51 MVA 
 3. หนองคาย-ท่านาแล้ง AC 115 1 119.51 MVA 
 4. บึงกาฬ-ปากซัน AC 115 1 119.51 MVA 
 5. นครพนม-ท่าแขก AC 115 2 214.72 MVA 
 6. มุกดาหาร2-ปากบ่อ AC 115 1 119.51 MVA 
 7. สิรินธร2-บังเยาะ AC 115 1 119.51 MVA 
ไทย-มาเลเซีย 1. คลองแงะ-กุรุน DC 300 1 300 MW 
ไทย-กัมพูชา 1. วัฒนานคร (PEA)-เสียมราฐ AC 115 1 230 MVA 

 

5.4.3.9 แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) Grid จัดทำเพ่ือ
รองรับความผันผวนของพลังงานไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะมีเพิ่มมากขึ้น 
รองรับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงและรองรับพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค โดย
ความร่วมมือกันจากท้ัง 3 การไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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โดย แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแบ่งระยะเวลาการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ.2561-2565) 
ระยะกลาง (พ.ศ.2566-2570) และระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) (EPPO) [9] 

 
รูปที่ 5.35 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟผ. 

 

5.4.4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

5.4.4.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Photovoltaic) และการกำหนดมาตรการรองรับ 

 
รูปที่ 5.36 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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5.4.4.2 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมขอข้อมูลกับ กฟน. 

- มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 2 แห่ง ที่บ้านทุกหลังมีการติดตั้งแผง PV 
- ณ ปัจจุบัน กฟน. ยังไม่พบปัญหาการไหลย้อน เพราะติดตั้งแผง  PV แบบ

กระจายๆ และปริมาณโหลดที่เยอะ 
- โซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ กฟน. กำลังผลิตสูงๆ จะอยู่ที่ราวๆ 5 MWp โดยจะอยู่

พ้ืนที่ชาญเมือง (เช่น ศูนย์ราชการฯ) 
- ค่าลิมิตใน Grid Code สำหรับกำลังผลิตติดตั้งรวมของแผง PV (โดยพิจารณา

ขนาดแผง PV แยกกันระหว่างสายจำหน่าย MV และ LV) 
- ไม่เกิน 15% หม้อแปลง MV/LV 
- ไม่เกิน 20% หม้อแปลง HV/MV 

ป.ล. ตัวเลข % มาจากค่าโหลดเฉลี่ยทั้งปี เฉลี่ยทุกสถานีในพื้นที่ เฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีกำลังผลิตจากแผง (แนวคิดคือเพ่ือรับประกันว่าจะไม่
เกิด Surplus Generation) 

- ณ ปัจจุบัน หากเกินกว่าค่าลิมิตใน Grid Code กฟน. ยังอนุญาตให้ติดตั้ง PV 
ได้ แต่จะต้องติดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อน (Reverse Power Flow) 

- ที่ กฟน. กังวล จะเป็นในแง่จำนวนของกำลังผลิตติดตั้งขนาดเล็กๆ ซึ่งไม่
สามารถดูแลได้ทั่วถึง โดยเฉพาะขณะใช้งาน หรือภายหลังการซ่อมบำรุง 
ภายใต้บุคลากรของการไฟฟ้าฯ ซึ่งมีจำกัด (ไม่กังวลหากกำลังผลิตติดตั้งเป็น
ขนาดใหญ่ๆ) 

- สำหรับระบบจำหน่าย MV ยังไม่พบปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าละเมิดเกณฑ์
มาตรฐาน 

- กฟน. ยังไม่เคยต้องสั่งลดการจ่ายไฟเข้าระบบ (Curtailment) ของ VSPP 
- มีกรณีซ ึ ่ง PV มี PCC ณ ปลายสายจำหน่าย แล ้วเก ิดแรงดันเก ินจน

อินเวอร์เตอร์ (ซึ่งยังไม่มีฟังก์ชั่นลดการจ่ายไฟเข้าระบบ) ตัดวงวรบ่อยครั้ง 
- มีข้อกังวลสำหรับผู้ใช้ไฟแบบ Prosumer ที่ไม่ได้แยกมิเตอร์ซื ้อ/ขาย (ลด

ต้นทุนเหลือมิเตอร์ Net ตัวเดียว) จึงไม่สามารถรู้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
แท้จริง 

- การเพ่ิม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม ่
- การจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก VRE (VRE Curtailment) 
- อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า ในด้าน 

VAR Support 
- แนวทางในอนาคตน่าจะเป็นทางด้านระบบและ Protocol การสื่อสาร 

5.4.4.3 แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้านคร
หลวง 

แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แบ่งระยะเวลาการ
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ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ.2561-2565) ระยะกลาง (พ.ศ.2566-2570) และ
ระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 

 
รูปที่ 5.37 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟน. 

 

5.4.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

5.4.5.1 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่เชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. 

 
รูปที่ 5.38 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
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5.4.5.2 สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมขอข้อมูลกับ กฟภ. 

- หม้อแปลงกำลังในสถานี 
- ลิมิตกำลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหม้อแปลง 
- เคยมีเหตุการณ์ Reverse Power Flow จากสายจำหน่าย ขึ้นบัสบาร์ MV 

แล้ว 
- หม้อแปลงจำหน่าย 
- ลิมิตกำลังติดตั ้งที ่ 15% ของพิกัดหม้อแปลง มาจากข้อมูล Loading ณ 

ช่วงเวลาเกิด Light Load 
- ตัวเลขนี้ กฟภ. คิดว่าสามารถผ่อนปรนและปรับเพ่ิมข้ึนได ้
- แต่ประเด็นที่กังวลกว่า คือด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการ จากการเกิด 

Reverse Power Flow 
- ยังไม่มี TLM ติดตั ้งที ่หม้อแปลงจำหน่าย จึงยังไม่มีข้อมูลด้าน Reverse 

Power Flow 

5.4.5.3 แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี  
ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) แบ่ง
ระยะเวลาการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ.2561-2565) ระยะกลาง (พ.ศ.
2566-2570) และระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 

 
รูปที่ 5.39 แผนปรับปรุง Grid Modernization ของ กฟภ. 
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5.5 แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า และมีความเสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นในระยะ
ยาว 

หัวข้อนี้ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้ สถานการณ์ความพร้อมของระบบไฟฟ้าต่อการรองรับ 
VRE ของประเทศไทย / แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 1 / แนวทาง
บริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 2 / การเปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับ
ปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE 

 

5.5.1 สถานการณ์ความพร้อมของระบบไฟฟ้าต่อการรองรับ VRE ของประเทศไทย 

อ้างอิงผลศึกษาด้วยแบบจำลองสำหรับสถานการณ์ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเนื่องด้วยการ
เพ่ิมข้ึนของ VRE ในปี 2036 (โดย IRENA ซึ่งเผยแพร่ในปี 2019) [10] 

ระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยได้ถูกกำหนดให้มีคุณลักษณะเฉพาะด้วยการมีสัดส่วนกำลัง
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมาก (โดยประมาณร้อยละ 60 ของกำลังผลิตติดตั้ง
ทั้งหมด) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทั้งแบบที่มีอ่างเก็บน้ำ รวมถึงระบบสูบกลับ และกำลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (Variable Renewable Energy: VRE) เป็นปริมาณหนึ่ง (มี
สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าโดยประมาณน้อยกว่าร้อยละ 4) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
PDP2015 (โดยกระทรวงพลังงาน) ได้กำหนดให้มีการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แบบผันแปร (VRE) ส่วนเพิ่มเติมเป็นปริมาณ 7.5 กิกะวัตต์ ภายในปี 2036 โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic: Solar PV) เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ (อ้างอิง
แบบจำลองสถานการณ์ปี 2036) ทั้งนี้ แบบจำลองสถานการณ์ของแผนที่พลังงานหมุนเวียนสำหรับปี 
2036 จะมีกำลังผลิตติดตั้งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมากอีก 
21.7 กิกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตติดตั้งส่วนใหญ่มาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ภายในปี 
2017 มีกำลังผลิตติดตั ้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จริงมากถึง 2.7 กิกะวัตต์ 
(IRENA, 2017b) 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2015 อยู่ที่ระดับประมาณ 30 กิกะวัตต์ 
และได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นไปถึงระดับ 51.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2036 โดยความต้องการใช้
ไฟฟ้ารายปีได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 70 จากปี 2015 ถึงปี 2036 (EGAT, 2015; 
Ministry of Energy, 2015) 
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รูปที่ 5.40 วิวัฒนาการของการกระจายประเภทของกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่ได้มี

การคาดการณ์ไว้ระหว่างปี 2015 – 2036 

ดังที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการวางแผนการเพิ่มปริมาณกำลังผลิต
ภายในปี 2036 เพื่อรับมือกับการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่รวดเร็วนี้ ประเด็นทางด้านความ
เพียงพอของกำลังผลิตไฟฟ้าต่างๆ ไม่ได้ถูกคิดไว้ก่อน เนื่องด้วยการมีรายละเอียดข้อมูลที่จำกัด ระบบ
ไฟฟ้ากำลังได้ถูกจำลองให้เป็น Node ไฟฟ้าเดียวทั้งประเทศ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในประเทศไทยได้ถูกรองรับโดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าเหล่านี้ได้ถูกจำลองขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยและไม่ได้ถูกบริหารจัดการในลักษณะการเป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกเชื่อมโยงกัน 
ดังนั้น สำหรับในวัตถุประสงค์ของการจำลองนี้จะไม่มีการดำเนินการในลักษณะการแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
ข้ามพรมแดนกัน รูปที่ 5.41 แสดงบริบทของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการรองรับ
การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนกำลังผลิตจาก VRE 

 
รูปที่ 5.41 บริบทของระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน

กำลังผลิตจาก VRE 
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5.5.1.1 การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยในป  2036 

การใช้งานข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ข้อมูลอ้างอิงใน
ปี 2036 และแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ของแผนที่พลังงานหมุนเวียนได้ถูกจำลองขึ้นและ
ไม่ได้มีการระบุถึงประเด็นทางด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวได้เสนอแนะว่า
ระบบไฟฟ้ากำลังได้มีความยืดหยุ่นในระดับที่เพียงพอเพื่อรองรับการมีสัดส่วนของแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สอดคล้องตรงตาม
กับการประเมินการบูรณาการเชื ่อมโยงพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลังของ
ประเทศไทยและการศึกษาอ่ืนๆ (IEA, 2018) 

ถ้าทำการเปรียบเทียบกันระหว่างทั้งสองแบบจำลองสถานการณ์ดังกล่าว การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านการสั่งจ่ายและการผลิตไฟฟ้ารายปีสามารถที่จะผ่านหลักเกณฑ์
การดำเนินการได้ (ดูรูปที ่ 5.42) และด้วยการมีแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงาน
หมุนเวียนที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางด้านการผลิตเป็นปริมาณ 700 
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 12 
รูปที่ 5.42 ได้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารายปีตามเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ ดังเช่นเดียวกันกับการสั่งจ่ายไฟฟ้าในรอบสัปดาห์ที่มีระดับการเข้ามาในระบบ
ไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับสูงสุดสำหรับแบบจำลอง
สถานการณ์ท้ังสองกรณ ี

 
รูปที่ 5.42 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของทั้งปี และแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์  

ในปี 2036 (ในวันที่มีกำลังผลิตจาก VRE จ่ายเข้าสูงสุด) 
 

รูปที่ 5.42 ได้แสดงให้เห็นถึงดัชนีชี้วัดความยืดหยุ่นหลักต่างๆ จะเห็นได้ว่าค่าดัชนี
ทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย์ นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบประเด็นปัญหา
ทางด้านความยืดหยุ ่นต่อการเพิ ่มขึ ้นของ VRE ภายในปี 2036 โดยหลักแล้วเนื ่องด้วย
มาตรการหลักต่างๆ ของ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
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- การเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตติดตั้งเพ่ิมเติมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเป็น
ปริมาณ 2.1 กิกะวัตต์ 

- โรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนเพิ ่มเติมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(2 กิกะวัตต์) และเมียนมาร์ (6.3 กิกะวัตต์) ที่เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ากำลัง
ของประเทศไทย 

- การมีกำลังผลิตติดตั ้งของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสุทธิโดยประมาณ 7  
กิกะวัตต์ (โดยส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม) 

 
รูปที่ 5.43 ดัชนีชี้วัดทางด้านความยืดหยุ่นต่างๆ สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย อ้างอิงปี 2036 

 

5.5.1.2 การประเมินการลงทุนส่วนเพิ่มเติมสำหรับการกระจายประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุด 

ตามที่ไม่มีการระบุประเด็นทางด้านความยืดหยุ่นต่างๆ ในการอ้างอิงสำหรับปี 
2036 รวมทั้งแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนต่างๆ การวิเคราะห์ความไวได้
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าควรมีการลงทุนเพิ่มเติมที่มีความคุ้มค่าทางด้านค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพหรือไม่ ในการนี้ ในส่วนขยายสำหรับการทำงานของโปรแกรม FlexTool ได้ทำ
การระบุไว้ว่าเป้าหมายด้านค่าใช้จ่ายรวมของระบบไฟฟ้ากำลังขั ้นต่ำสุดได้มีการบรรลุ
เป้าหมายในแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนด้วยการเพ่ิมกำลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 15 กิกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 23.8 กิกะวัตต์ และพลังงานจากเชื้อเพลิงชีว
มวล 2 กิกะวัตต์ การดำเนินการดังกล่าวได้เพ่ิมสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) จากร้อยละ 12.3 ไปเป็นร้อยละ 33.4 และเพิ่มสัดส่วนกำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ 49 ไปเป็นร้อยละ 74 
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รูปที่ 5.44 กำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2036 และแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยมี

และไม่มีการลงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
 

รูปที่ 5.45 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายปีระหว่างแบบจำลองสถานการณ์
แผนที่พลังงานหมุนเวียนในปี 2036 โดยมีและไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายระบบ
ไฟฟ้ากำลังที่ดีที ่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อเป็นการ
ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้น้อยลง ดังเช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการตัด
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออก (Curtailment) (ในการนี้ได้มีการตัดพลังงานไฟฟ้าทีผลิตได้
ออกไปเป็นปริมาณร้อยละ 2 ในแบบจำลองสถานการณ์ที่มีการลงทุนเพิ่มเติม) ได้มีการ
ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยผลประหยัดของค่าใช้จ่ายเชิงปฏิบัติการจากกำลังผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 
รูปที่ 5.45 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายปีระหว่างแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนในปี 

2036 โดยมีและไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติมสำหรับค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้ากำลังที่ดีที่สุด 
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ท้ายที่สุดนี้ ดัชนีชี้วัดความยืดหยุ่นเพิ่มเติมต่างๆ ได้ถูกประเมินเพื่อตรวจวัดความ
ยืดหยุ่นที่ยังคงอยู่ในระบบไฟฟ้ากำลังภายหลังจากที่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม รูปที่ 5.46 ได้
นำเสนอคุณประโยชน์ดัชนีเหล่านี้สำหรับแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนที่
ได้มีการจำลองผลการกระจายประเภทกำลังผลิตไฟฟ้าต่างๆ ที่ดีที่สุดจากโหมดการลงทุนใน
โปรแกรม FlexTool 

 
รูปที่ 5.46 ดัชนีด้านความยืดหยุ่นที่ยังคงเหลืออยู่ต่างๆ สำหรับแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงาน

หมุนเวียนในปี 2036 ที่มีการจำลองการลงทุนที่ดีที่สุด โดยแบ่งเป็นค่าเฉลี่ยรายปีและช่วงเวลาวิกฤตที่สุด 
 

ระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทยยังคงมีความยืดหยุ่นที่เหลืออยู่ในการรองรับ
ระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับ
ที่สูงกว่าในแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนในปี 2036 โดยมีการจำลอง
ทางด้านการลงทุนที่ดีที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) ในแบบจำลองสถานการณ์ “แผนที่พลังงานหมุนเวียน + การลงทุน” ไม่ได้มีความ
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ภายใต้สมมติฐานทางด้านค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีและราคา
เชื้อเพลิงในปัจจุบัน 

 

5.5.1.3 การบูรณาการเชื่อมโยงพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพิ่มเติมในระบบ
ไฟฟ้ากำลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

สำหรับการวิเคราะห์ความไว พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
พลังงานลมได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบไฟฟ้ากำลังอย่างค่อยเป็นต่อยไปเพื่อทดสอบขอบเขต
ข้อจำกัดทางด้านความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ากำลัง โดยรวมแล้ว แบบจำลองสถานการณ์
สำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) จำนวน 34 รูปแบบ ได้ถูกจำลองขึ้น รูปที่ 
5.47 ได้แสดงให้เห็นถึงการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผัน
แปร (VRE) โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ที่
แตกต่างกันในแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้มีการจำลองขึ้นท้ังหมด 26 รูปแบบ 
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รูปที่ 5.47 การตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับการเข้า

มาในระบบไฟฟ้ากำลังของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่แตกต่างกันในปี 2036 

ในแบบจำลองสถานการณ์อ้างอิง กำหนดให้มีกำลังผลิตติดตั้ง 6 กิกะวัตต์สำหรับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์และ 3 กิกะวัตต์สำหรับพลังงานลม โดยมีผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีการตัด
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกและไม่มีประเด็นทางด้านความยืดหยุ่นใดๆ ในขณะเดียวกัน จะมี
สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) รายปีในระดับร้อยละ 
5 และมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 41 ทั้งนี้ เมื่อมีการเพิ่มระดับ
กำลังการผลิตติดตั ้งในแบบจำลองสถานการณ์แผนที ่พลังงานหมุนเว ียน (แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 17 กิกะวัตต์ และพลังงานลม 6 กิกะวัตต์) จะมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ประมาณร้อยละ 12 และมีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนโดยประมาณร้อยละ 49 โดยที่ยังไม่ปรากฏถึงประเด็นทางด้านความ
ยืดหยุ่น ดังนั้น ระบบไฟฟ้ากำลังยังสามารถที่จะรองรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) ได้มากกว่าในกรณีแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียน 

เมื่อกำลังผลิตติดตั้งเพ่ิมสูงขึ้นไปถึงระดับ 40 กิกะวัตต์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(พร้อมกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานลมตามแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงาน
หมุนเวียน) หรือ 30 กิกะวัตต์สำหรับพลังงานลม (พร้อมกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ตามแบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียน) ในการนี้ การตัด
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ออกจะเริ่มปรากฏขึ้น แต่จะอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล (น้อยกว่าร้อย
ละ 0.5) 

แบบจำลองสถานการณ์แผนที่พลังงานหมุนเวียนที่มีการจำลองการลงทุนได้เป็น
การช่วยเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปที่ระดับ 41 กิกะวัตต์และเพิ่มกำลัง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไปที่ระดับ 21 กิกะวัตต์ โดยมีผลลัพธ์ที่ได้คือมีการตัดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับร้อยละ 1.9 มีสัดส่วน
กำลังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) และกำลังผลิตจากพลังงาน
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หมุนเวียนร้อยละ 33 และร้อยละ 74 ตามลำดับ ในการนี้ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี 2036 (51.5 กิกะวัตต์) ระดับการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ในกรณีที่มีระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลังของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) ในระดับสูง (62 กิกะวัตต์) อาจดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การ
จับคู่ที่ดีระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและโปรไฟล์ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) พร้อมกับกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับขนาด 2.6 กิกะวัตต์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ
ไฟฟ้ากำลังได้ช่วยลดการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร 
(VRE) ที่ได้คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก 

จากแบบจำลองสถานการณ์นี้เป็นต้นไป ระดับการตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามที่กำลังผลิต
ติดตั้งของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) เพ่ิมข้ึน ในการวิเคราะห์นี้ ระบบไฟฟ้า
กำลังของประเทศไทยได้มีการจำลองขึ ้นในรูปแบบ Node ไฟฟ้าแบบระบบเดียวอัน
เนื่องมาจากการขาดข้อมูลที่ต้องใช้ ดังนั้น การตัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้อันเนื่องมาจาก
ความแออัดในระบบส่งไฟฟ้าอาจปรากฏขึ้นในกรณีที่มีระดับการเข้ามาในระบบไฟฟ้ากำลัง
ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผันแปร (VRE) ในระดับท่ีต่ำกว่ากรณีท่ีถูกนำเสนอไว้ในการ
วิเคราะห์นี้ ถ้าค่าความจุของระบบส่งไฟฟ้าได้ถูกขยายหรือเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
ที่จะเกิดข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้โมเดลที่มีหลาย Node ด้วยกัน 

 

5.5.2 แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 1 

ในระยะที่ 1 เมื่อมีพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์และลมเพ่ิมมากขึ้น และกระจายอยู่
ตามตำแหน่งต่างๆ ในโครงข่ายไฟฟ้า ความผันผวนระยะสั้นที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานที่จะมีแนวโน้มที่จะ
แตกต่างกัน จนเกิดการหักล้างกันเมื ่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพียงแห่งเดียว สามารถส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ารอบๆ ได้เช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะในกรณีของระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก รูปที่ 5.48 แสดงการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและ
ความมีพลวัต เพ่ือรองรับ VRE ในระยะที่ 1 โดยอาศัย 2 ประการ คือ 

- การตรวจสอบและแก้ไขหากโครงข่ายไฟฟ้า ณ ตำแหน่งเชื่อมต่อ ไม่ได้มาตรฐานการ
จ่ายไฟฟ้า 

- การตรวจสอบและปรับปรุงหากกฎเกณฑ์การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าไม่เหมาะสม 
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รูปที่ 5.48 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต เพ่ือรองรับ VRE ในระยะที่ 1 

 

5.5.3 แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 2 

รูปที่ 5.49 แสดงการบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต เพ่ือรองรับ VRE ในระยะ
ที่ 2 ซึ่งอาศัย 3 ประการ คือ 

- การสามารถเฝ้าตรวจตราและควบคุมกำลังผลิตของ VRE และการพยากรณ์กำลังผลิต
จาก VRE 

- การตรวจสอบและปรับปรุงหากกฎเกณฑ์การใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าไม่เหมาะสม 
- การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเสริมความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้า 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับ VRE ที่เพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 5.49 การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต เพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 2 
 

5.5.4 การเปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE 

เพื่อรองรับ VRE ในระยะที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีรูปแบบของผลกระทบที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าใน
ระยะที่ 1 และ 2 ดังนั้นการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยแนวทางแก้ไขสำหรับผลกระทบ
รูปแบบต่างๆ ในระบบผลิต/ส่ง และระบบจำหน่าย แสดงดังตารางที่ 5.15 และ 5.16 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 5.15 เปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE ในระบบผลิตและ
ระบบส่ง 
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y Y Y Y 

ประสานงานกับกำลังผลิตพึ่งได้ 
(Non-Variable Reserve Generation) 

Y Y    Y  

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Power Plant) 

 Y Y Y Y Y Y 

การจำกัดการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

  Y Y Y Y Y 

การตอบสนองฝั่งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y Y Y   Y Y 

การขยายสายส่ง       Y 
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(Transmission System Expansion) 
การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบส่งไฟฟ้า 
เช่น FACTs, HVDC, EHV 

     Y Y 

การแก้ไขโดยนโยบาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลระบบ การสร้าง
กลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      Y 

หมายเหตุ : 
• ศูนย์พยากรณ์กำลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับแนวทาง

บริหารจัดการต่างๆ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
• การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading 

Platform: NETP) จะช่วยส่งเสริมการรักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสมดุล (Grid Balancing) 
ได้ดียิ่งข้ึน 
 

ตารางที่ 5.16 เปรียบเทียบแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาจากกำลังผลิตของ VRE ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y  Y  

การจำกัดการเชื่อมต่อของกำลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

Y Y  Y    

การขยายระบบจำหน่าย 
(Distribution System Expansion) 

   Y  Y  

การตอบสนองฝั่งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y   Y  Y  

อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั ่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่าย
ไฟฟ้า เช่น Volt-VAR Support 

Y  Y  Y Y  

การแก้ไข Grid Code 
 

Y Y  Y Y  Y 
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การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
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บทที่ 6 
การวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแล 
การดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการดำเนินการ/ 

การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถรองรับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันได้  อย่างไรก็ตาม ในบางสภาวะ การเชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง อาจส่งผลกระทบด้าน
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า ปริมาณกระแสลัดวงจร คุณภาพไฟฟ้า และความเชื่อถือได้ต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนั้น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ออกข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการปฏิบัติสำหรับเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อปฏิบัติต่างๆ ระหว่าง
ผู้ได้รับใบอนุญาต กับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในอนาคต 
(อ้างอิงตามแผน PDP2018) ดังนั้น ในบทนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า รวมถึง รูปแบบการควบคุม/การสั่งการของศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยจะเริ่มจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ จากนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะวิเคราะห์ และพิจารณาจากผลการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนะในการปรับระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
6.1 การศึกษา และทบทวนรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต

ผลิตไฟฟ้า และรูปแบบการควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก ได้เล็งเห็นปัญหาของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื ้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เนื่องจากเชื้อเพลิงเหล่านี้  เป็น
เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้น ในอนาคต ถ้าหากยังนำเชื้อเพลิงประเภทนี้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง อาจเกิดเหตุการณ์ที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตามสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ดังนั้น ด้วย
เหตุผลข้างต้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกทางหนึ่งที่จะ
นำมาใช้สำหรับจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า  และ หนึ่งในกลุ่มประเทศ
ทั่วโลกที่ได้นำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากเป็นอันดับต้นๆ จะเป็นกลุ่มประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการศึกษาและทบทวนหลักการพ้ืนฐานของ
มาตรการในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
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สหภาพยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี อิตาลี 
ฝรั่งเศส เป็นต้น โดยในแต่ละประเทศ จะมีรายละเอียดในเรื่องของข้อกำหนดในการเชื่อมต่อ และการ
ควบคุม/ดูแลระบบไฟฟ้าที่อาจแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ
ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าและรูปแบบการควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ของประเทศในสหภาพยุโรป ซ ึ ่งถ ูกกำหนดโดย  The European Network of Transmission 
System Operator (ENTSO-E), Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจาก Official Journal of the European Union Commission 
Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 Establishing a Network Code on 
Requirements for Grid Connection of Generators, Official Journal of the European Union 
Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 Establishing a Guideline on 
Electricity Transmission System Operation และ  European University Institute, the EU 
Electricity Network Codes, 2019 [1] [2] [3] 

ระบบไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรป ประกอบด้วยโครงสร้างของระบบไฟฟ้าทาง
กายภาพ (Physical Infrastructure) ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
และลูกค้า ส่วนอีกองค์ประกอบ คือ โครงสร้างตลาดไฟฟ้าซึ ่งเป็นการบริหารจัดการทั ้งด้าน
เศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิคร่วมกัน รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างโดยรวมของระบบไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 6.1 โครงสร้างโดยรวมของระบบไฟฟ้า [4] 

 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) Electricity Supplier คือ ผู้ที่ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าและขายต่อให้ลูกค้า 
2) Consumers คือ ลูกค้าผู้ที่ใช้ไฟฟ้า และชำระเงินให้กับ Supplier ผ่านทางบิลค่าไฟ 
3) Transmission System Operator (TSO) คือ ผู้ที่ได้รับการชำระเงินสำหรับการส่งผ่าน

ไฟฟ้าในระยะทางไกล และ สำหรับการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
4) Distribution System Operator (DSO) คือ ผู้ที่ได้รับการชำระเงินสำหรับการจำหนา่ย

ไฟฟ้าไปยังลูกค้า 
5) Regulator คือ ผู้ที่ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับตลาดไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

6-3 
 

 

 

การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรป มีข้อบังคับคือ 
Requirement for Generator Network Code (RfG NC) โดยในข้อกำหนดดังกล่าวแบ่งประเภท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ A ถึง D แยกตามกำลังการผลิตติดตั้ง ระดับแรงดัน 
และภูมิภาคที่เชื่อมต่อ โดยข้อกำหนดนี้บังคับใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับ
ระบบหลังจากที่ประกาศบังคับใช้ (ไม่รวมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบอยู่ก่อนแล้ว ) และ
ข้อกำหนดนี้บังคับใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกัน ตารางที่ 6.1 แสดงการ
แบ่งประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การกำหนดกำลังผลิตติดตั้งในการแบ่งประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 
4 ประเภท อาจต่ำกว่าที่กำหนดได้ (ยกเว้นประเภท A) ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือของ TSO DSO 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละพ้ืนที่ และจำเป็นต้องถกูอนุมัติก่อน 
 
ตารางท่ี 6.1 การแบ่งประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

ประเภท 
Generator 

Connection 
Point 

Minimum Capacity 

A < 110 kV ≥ 0.8 kW 
  Upper Limit Capacity 
  CE GB Nordic IE Balitic 
B < 110 kV 1 MW 1 MW 1.5 MW 0.1 MW 0.5 MW 
C < 110 kV 50 MW 50 MW 10 MW 5 MW 10 MW 

D 
< 110 kV 

หรือ 
≥ 110 kV 

75 MW 75 MW 30 MW 10 MW 15 MW 

หมายเหตุ: CE หมายถึง  Continental Europe 
GB หมายถึง  Great Britain 
IE หมายถึง  Ireland and Northern Ireland 

 

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการสั่งการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
ประเทศในสหภาพยุโรปแล้ว คณะผู้วิจัยฯ ขอจำแนกข้อมูลดังกล่าวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวกับความถี่  ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวกับแรงดัน ข้อกำหนด
และการสั่งการที่เกี่ยวกับความทนทานต่อความผิดปกติของระบบไฟฟ้า และ ข้อกำหนดและการสั่ง
การเก่ียวกับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
6.1.1 ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับความถี่ 
 

ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี ่ยวข้องกับความถี่ของระบบไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1) ความเฉื่อย (Inertia) 2) Frequency Range และ 3) การมีส่วนร่วมในการระงับ หรือชดเชยความถี่
ที่ลดลง หรือเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มและลดกำลังการผลิต ในที่นี้จะขอเรียกว่า Frequency Regulation 
ซึ่ง Frequency Regulation จะแบ่งออกเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์ปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
และจะเกี่ยวข้องกับ Balancing Mechanism ซึ่งเป็นกลไกการตลาด 
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6.1.1.1 ความเฉื่อย (Inertia) 
 

ความเฉื่อย แสดงถึงความสามารถของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
แบบซิงโครนัสในการเก็บและฉีดพลังงานจลน์เข้าระบบไฟฟ้า ความเฉื่อยมีไว้สำหรับรองรับ
ความถี่ในสถานการณ์ที ่มีความไม่สมดุลของระบบอันเกิดจากการตัดการเชื ่อมต่ออย่าง
กะทันหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟ้า
อย่างกะทันหัน ข้อกำหนดและการสั่งการด้านความเฉื่อยนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของความไม่
สมดุลที่เกิดขึ้นเป็นปกติในระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิมชนิดซิงโครนัส เช่น 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน จะสามารถจัดหาความเฉื่อยให้กับระบบไฟฟ้าได้ 
ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถทำได้  ENTSO-E ระบุว่า ความ
เฉื่อยของระบบไฟฟ้า (System Inertia) มีแนวโน้มจะลดลงเมื่อเพิ่มระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนมาแทนที่ระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งหาก System Inertia ต่ำ ความ
แตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้  จะส่งผลต่อ
ความถี ่ของระบบไฟฟ้ามาก ดังนั ้น ENTSO-E จึงระบุว่า TSO มีสิทธิ ์ที ่จะกำหนดอย่าง
เฉพาะเจาะจงว่า Power Park Module หรือ PPM (หมายถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายแบบไม่ซิงโครนัส หรือเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และ/หรือ มีจุด
เชื่อมต่อกับ ระบบส่ง ระบบจำหน่าย รวมถึง ระบบจำหน่ายแบบปิด หรือระบบ HVDC) 
ประเภท C และ D จะต้องสามารถจัดหาความเฉื ่อยสังเคราะห์  (Synthetic Inertia) ได้
ในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความถี่ในระบบไฟฟ้า แทนที่ความเฉื่อยที่โดยปกติจะ
สร้างโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 

 

6.1.1.2 Frequency Range 
 

Frequency Range คือ ช่วงความถี่ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทต่างๆ จะยังคง
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการแกว่งของความถ่ีระบบไฟฟ้าก็
ตาม รูปที่ 6.2 แสดงข้อกำหนดด้าน Frequency Range ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภท
ที่แตกต่างกันตามภูมิภาคท่ีเชื่อมต่อ 

 

 
รูปที่ 6.2 Frequency Range ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามภูมิภาคที่เชื่อมต่อ [3] 
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6.1.1.3 Frequency Regulation 
 

Frequency Regulation ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ โดยทั่วไปในระบบไฟฟ้า
จะมีความไม่สมดุลระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับความต้องการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ ้นในบาง
ช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของความถี่ไฟฟ้าออกไปจากค่ามาตรฐาน Balancing 
Mechanism จะถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับการเบี่ยงเบนความถี่ของระบบไฟฟ้าเหล่านั้น
โดยการจัดหา Reserve เพื่อบริหารจัดการ โดย Reserve ประเภทที่ตอบสนองเร็วที่สุดคือ 
Frequency Containment Reserve (FCR) Reserve ประเภทนี้ในอดีตส่วนใหญ่จัดหาโดย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อีกทางเลือกหนึ่งคือการปรับความต้องการใช้ไฟฟ้าผ่าน 
Demand Response Active Power Control ได ้

FCR ใช้เพื่อกำจัดการแกว่งของความถี่ระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ในเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าที่สามารถให้บริการ FCR จะทำงานในโหมดที่เรียกว่า Frequency Sensitive Mode 
(FSM). รูปที่ 6.3 แสดงการทำงานใน FSM หากความถี่ของระบบเพิ่มขึ้น จะมีการลดกำลัง
การผลิตลง และ หากความถี่ของระบบลดลง จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น นอกจากนี้ ยังมี 
Deadband ซ ึ ่งค ือการแกว ่งของความถี ่ระบบไฟฟ้าที ่ เล ็กน ้อยจนยังไม ่จำเป ็นต ้อง
เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 

นอกจากข้อกำหนดของความสามารถในการจัดหา FCR จากการทำงานในโหมด 
FSM แล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท C และ D จะต้องสามารถดำเนินการฟื้นฟูความถี่ของ
ระบบไฟฟ้าได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า Frequency Restoration Reserve (FRR) โดยฟังก์ชันนี้จะ
ถูกกำหนดแบบเฉพาะเจาะจงโดย TSO ที่เก่ียวข้อง สำหรับการดำเนินการภายใต้สภาวะปกติ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องการรักษาความถี่ของระบบภายใน 50.0 Hz +/- 0.2 Hz ในกรณีที่
เกิดความไม่สมดุลความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ +/- 3,000 MW 

 

 
รูปที่ 6.3 การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายใต้ Frequency Sensitive Mode (FSM) [3] 

 
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องมีความสามารถในการ

ดำเนินการ FCR ซึ่งในบางประเทศบริการ FCR จะไม่ได้รับค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในบาง
ประเทศ การให้บริการ FCR จะมีค่าตอบแทนให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย โดยข้อกำหนด
สำหรับการจัดซื้อ วิธีการและกฎการชำระเงินสำหรับบริการ FCR จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ รูปที่ 6.4 แสดงการจัดหาบริการ FCR ของประเทศในสหภาพยุโรป 
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รูปที่ 6.4 การจัดหาบริการ FCR ของประเทศในสหภาพยุโรป [3] 

 

Frequency Regulation ภายใต้สภาวะการทำงานฉุกเฉิน คือสภาวะที่ความถี่ของ
ระบบแกว่งรุนแรงกว่า 50.0 Hz +/- 0.2 Hz หรือเกิดความไม่สมดุลความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินกว่า +/- 3,000 MW และ FCR ไม่สามารถกำจัดความผันผวนของ
ความถี่ระบบไฟฟ้าให้หมดไปได้ RfG NC กำหนดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำงานในโหมด 
Limited Frequency Sensitive Mode (LFSM) ภายใต้สภาวะการทำงานฉุกเฉินนี้ Limited 
Frequency Sensitive Mode for Over-Frequency (LFSM-O) จะถ ู ก เป ิ ด ใช ้ ง า น เ พ่ื อ
หลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบบและประวิงเวลาในการดำเนินมาตรการต่อไป โดย LFSM-O 
จะลดกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปจนถึง Minimum Regulating Level ตามที่ได้
ระบุไว้ใน Droop Setting (Droop Setting แสดงถึง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ทำ
ให้กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเปลี่ยนแปลง 100% ตัวอย่างเช่น 2% Frequency Droop หมายความ
ว่าถ้าความถี่เปลี่ยนแปลงไป 2% เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 100% 
ดังนั้น ถ้าความถี่เปลี่ยนแปลง 1% เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต 50% 
นั่นเอง) การดำเนินการ LFSM-O นี้เป็นข้อกำหนดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภท 
อย่างไรก็ตาม สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท A TSO อาจอนุญาตให้มีการ Disconnect 
ได้ ในทางกลับกัน Limited Frequency Sensitive Mode for Under-Frequency (LFSM-
U) จะถูกเปิดใช้งาน ในกรณีที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื่องจากมีเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าในระบบเกิดความล้มเหลว โดยที่ LFSM-U เป็นข้อกำหนดสำหรับเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าประเภท C และ D 

 
6.1.2 ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับแรงดัน 
 

พารามิเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของระบบไฟฟ้า  คือ 
แรงดันไฟฟ้า ENTSO-E (2016c) ระบุว่า ข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการวางแผน
และการดำเนินงานที่ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า นอกจากนั้น ปัญหาแรงดันไฟฟ้ายังมีผลกระทบกับการ
ส่งผ่านไฟฟ้าข้ามพรมแดน (Cross-Border) เช่นกัน เนื่องจากความผันผวนสามารถแพร่กระจายได้
เป็นวงกว้างและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจทำให้เกิดการ Disconnect ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 
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ในขณะที่ความถ่ีไฟฟ้าสามารถควบคุมได้โดยการปรับ Active Power ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยการปรับ Reactive Power ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่ง Reactive 
Power ไม่สามารถส่งผ่านได้ในระยะทางไกลเหมือนกับ Active Power โดยทั่วไป หากมีการขาด
แคลน Reactive Power ในระบบไฟฟ้า (มีการใช้ Reactive Power มากเกินไปของโหลดแบบ 
Inductive) แรงดันไฟฟ้าจะลดลง ในทางตรงกันข้าม หากระบบไฟฟ้าม ีReactive Power มากเกินไป 
(Reactive Power ถูกสร้างขึ้นมากเกินไปโดยโหลดแบบ Capacitive) แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น การ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าดำเนินการโดยการควบคุมการสร้าง การบริโภคและการไหลของ Reactive 
Power ในทุกระดับแรงดัน 

ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  2 
ส่วน คือ Voltage Range และ Reactive Power Capability ซึ่ง Reactive Power Capability จะ
แบ่งออกเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์ปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
 

6.1.2.1 Voltage Range 
 

Voltage Range ถูกกำหนดเพื่อให้เครื ่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงเชื ่อมต่อกับระบบ
ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีความเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าไปจากสภาวะปกติ ซึ่งจำเป็นต้องนานพอที่ 
TSO จะดำเนินการยับยั้งความเบี่ยงเบนนั้นได้ก่อน และต้องสั้นพอที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภทมีข้อกำหนดเรื่อง Frequency Range 
มีเพียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท D เท่านั้น ที่มีข้อกำหนดด้าน Voltage Range 

 

6.1.2.2 Reactive Power Capability 
 

Reactive Power Capability ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประเภทซิงโครนัสเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าแฝงจะถูกผลิต หรือดูด
ซับโดยการปรับค่าสนามแม่เหล็ก (Flux) ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Under- 
หรือ Over-Excitation RfG NC ระบุว่า System Operator ควรจะมีสิทธิ์ในการกำหนดค่า 
Reactive Power Capability ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท B ไว้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง ส่วน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท C และ D ทั้งท่ีเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทซิงโครนัสและแบบ 
PPM จะต้องมี Reactive Power Capability ที่ค่าสูงสุด และ ต่ำกว่าค่าสูงสุด เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสประเภท B C และ D แต่ข้อกำหนดของประเภท D จะเข้มงวดกว่า ส่วน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ PPM ชนิด C และ D จะต้องสามารถทำงานใน Reactive Power 
Control Mode ได ้

Reactive Power Capability ภายใต ้สภาวะการทำงานฉ ุกเฉ ิน  ในกรณี
แรงดันไฟฟ้ายังคงเบี่ยงเบนและไม่สามารถถูกควบคุมได้โดย Voltage Control เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าประเภท C จะต้องสามารถปลดตัวออกจากระบบไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัต ิเมื่อ
แรงดันไฟฟ้าผันผวนไปถึงจุดที่กำหนดไว้โดย TSO ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท D การ
ปลดตัวออกจากระบบไม่ได้เป็นการดำเนินการที่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมด TSO มีสิทธิ์
ในการตัดสินใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใดต้องปลดออกจากระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ 
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ดังที่อธิบายไปข้างต้น Voltage Control และ Reactive Power Capability เป็น
ข้อกำหนดของ RfG NC อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจมีการได้ค่าตอบแทน
เพ่ิมเติมสำหรับสั่งการให้ดำเนินการจริง ดังแสดงในรูปที่ 6.5 

 

 
รูปที่ 6.5 รูปแบบค่าตอบแทนของบริการด้านแรงดันไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรป [3] 

 
6.1.3 ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อความผิดปกติของระบบไฟฟ้า 
 

ความทนทานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถนิยามได้ว่าเป็นความสามารถในการรับมือกับ
สิ่งรบกวนโดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมไป เช่น ยังคงเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลังจาก
แรงดันไฟฟ้าของระบบตกลงอย่างฉับพลัน เพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า หรือเพ่ือ
ช่วยในการฟื้นฟูระบบหลังจากการล่มสลาย ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะในระบบส่งไฟฟ้าระดับ
แรงดันสูง มักเกิดจากการลัดวงจร หรือการปลดตัวออกจากวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ใน RfG NC ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับความทนทานคือ Fault-Ride 
Through (FRT) เป็นความสามารถในการคงอยู่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายและทำงานผ่านช่วงเวลาที่มี
แรงดันไฟฟ้าต่ำที่จุดเชื่อมต่อ FRT เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการปลดตัวออกจากโครงข่ายไฟฟ้าของ
กำลังการผลิตจำนวนมากที่จะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง RfG NC ระบุว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก
ประเภท ยกเว้นประเภท A ไม่ว่าจะเป็นเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสหรือไม่ก็ตาม ควรมี
ความสามารถ FRT ข้อกำหนดที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า 
นอกจากนี ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังมีข้อกำหนดให้ช่วยลดผลกระทบของแรงดันตก ด้วยการกู้คืน Active 
Power อย่างรวดเร ็วตามความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าเร ียกว ่า  Post-Fault Active Power 
Recovery เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสทั ้งหมดในประเภท B C และ D จะต้องสามารถ
ดำเนินการ Post-Fault Active Power Recovery ได้ 
 
6.1.4 ข้อกำหนดและการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้า 
 

ถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคงมากเท่าไร ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่าง
ถาวร ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูตัวเอง อย่างไรก็ตาม เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าประเภทซิงโครนัสส่วนมากไม่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
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ภายนอก ดังนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มี Black Start Capability จึงมีมูลค่า Black Start Capability 
นิยามได้ว่าเป็นความสามารถในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากการดับเครื่องโดยที่ไม่ต้องมี
แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกมากระตุ้น เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ที่สามารถช่วยในการเริ่มเดินเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าหลักได ้

RfG NC ระบุว่า Black Start Capability ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่ต้องฎิบัติสำหรับเครื ่อง
กำเนิดไฟฟ้าประเภท C และ D อย่างไรก็ตาม TSO อาจจะเสนอให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อจัดหา Black Start Capability ในกรณีที่ ระบบไฟฟ้าอยู ่ในความเสี่ยงที่จะขาดแคลน Black 
Start Capability ในบริเวณที่ TSO นั้นๆ ดูแลอยู่ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะได้รับค่าตอบแทน รูปที่ 
6.6 แสดงรูปแบบค่าตอบแทนของ Black Start Capability ของประเทศในสหภาพยุโรป 

 
รูปที่ 6.6 รูปแบบค่าตอบแทนของ Black Start Capability ของประเทศในสหภาพยุโรป [3] 

 

จากที่ได้กล่าวข้างต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท จะถูกเรียกร้องให้ทำตามข้อกำหนด
ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในคลาสที่สูงกว่า (C หรือ D) จะมีข้อกำหนดในการ
เชื่อมต่อที่มากกว่า ตารางที่ 6.2 แสดงสรุปข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 
 
ตารางท่ี 6.2 ข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 

ข้อกำหนดทางเทคนิค A B C D 
Frequency Range ✓ ✓ ✓ ✓ 
Fault Ride-Through Capability  ✓ ✓ ✓ 
Operation in Frequency Sensitivity Mode   ✓ ✓ 
Voltage Range    ✓ 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื ่อมต่อในระบบไฟฟ้าของประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องสามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคดังกล่าวได้ รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย ENTSO-E 
(แหล่งอ้างอิง: https://rustyb.github.io/ee-bites/network_codes/rfg/) ได้อธิบายว่า เกณฑ์การ
เชื่อมต่อที่อยู่ใน RfG NC เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แน่ใจว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับปริมาณ
ไฟฟ้าที่เพิ ่มขึ้นจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้  การที่ไม่รวมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งจะยังคงมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระบบไฟฟ้า ลงไปในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ จะเป็น
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อันตรายต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพในระยะยาวของเครือข่ายการส่งไฟฟ้าของยุโรป  คล้ายกับ
การออกแบบรถยนต์ที่ไม่ได้รวมล้อรถลงไปด้วย 

นอกจากนั้น ประโยชน์ของ RfG NC คือการที่ทำให้ระบบไฟฟ้าของยุโรปสามารถรองรับ
พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น เนื่องจากยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะลดระดับการปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งภาค
พลังงานและนโยบายระดับชาติของยุโรปกำลังกระตุ ้นการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจำนวนมาก ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น ลมและแสงอาทิตย์ มี
ความไม่ต่อเนื่องตามธรรมชาติ และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทำให้คาดการณ์และ
ควบคุมได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม สามารถผลิตไฟฟ้าที่ปราศจากคาร์บอนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่แตกต่างกันกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม และมักจะมี
ขนาดกำลังผลิตติดตั้งที่เล็กกว่า เพ่ือให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีส่วนร่วมในการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบในลักษณะเดียวกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณา เนื่องจาก
ในอนาคตจะมีการเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในระบบไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าเก่าๆ 
จะปิดตัวลง) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
ให้บริการดังกล่าวได้ หากไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่สามารถรวมพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากเข้า
กับโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนั้น RfG NC จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
จำนวนมากเข้ากับระบบไฟฟ้าในอนาคต 

ในประเทศที่มีระบบไฟฟ้าเป็นรูปแบบตลาดไฟฟ้า นอกจากจะมีข้อกำหนดในการเชื่อมต่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ให้สามารถจัดหาบริการที่จะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้  ยังมีการจัดหา 
Ancillary Service ผ่านกลไกการตลาดด้วย โดยคณะผู้วิจัยฯ ขอยกตัวอย่างกลไกการตลาดของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
โครงสร้างการจัดหาพลังงานไฟฟ้ารวมถึง Ancillary Service เป็นระบบตลาด อ้างอิงจากเอกสาร 
“Electricity Balancing Services, the National Audit Office, 2014” [5] พบว่า การรักษาสมดุล
ในระบบไฟฟ้า (Energy and System Balancing Actions) จะมี National Grid ทำหน้าที ่ เป็น
ผู้บริหารจัดการ กล่าวคือ National Grid จะปฏิบัติตัวเป็นศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้า (National 
Energy Transmission System Operator: NETSO) รูปที่ 6.7 แสดงรายละเอียดการรักษาสมดุลใน
ระบบไฟฟ้าของ National Grid 
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รูปที่ 6.7 การทำงานของ National Grid ในฐานะ NETSO [5] 

 

จากรูปที่ 6.7 พบว่า การทำงานของ National Grid ในฐานะ NETSO จะแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือ Energy Imbalance Actions และอีกกลุ่มคือ System Imbalance Actions โดย
ที่ Energy Imbalance Actions จะเกิดขึ ้นเพราะปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้าที ่ได้ทำ
ข้อตกลงไว้ในช่วง Settlement period มีความผันผวนไปจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริง อาจมีสาเหตุมาจากการคาดคะเนความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ไม่แม่นยำ หรือเกิดปัญหาในการจ่าย
ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่ง National Grid จะจัดการปัญหานี้โดยการลด หรือเพิ่มความต้องการใช้
ไฟฟ้า หรือกำลังการผลิตที่ “National Level” ในช่วงเวลา Settlement Period ส่วน System 
Imbalance Actions จะเกิดขึ้นเนื่องจากการผันผวนของกำลังการผลิตกับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ระดับ นาทีต่อนาที ที่จุดใดจุดหนึ่งของระบบ อาจเกิดจากความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนได้แม้ว่าหากมองภาพรวมแล้วกำลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้
ไฟฟ้าจะสมดุลกันก็ตาม ซึ่ง National Grid จะจัดการปัญหานี้ โดยการลด หรือเพิ่มความต้องการใช้
ไฟฟ้า หรือกำลังการผลิตที่ “Specific Location” 

National Grid ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความสมดุลในระบบไฟฟ้า  จะทำ
การจัดหาบริการดังกล่าวให้กับระบบไฟฟ้าผ่านตลาดที่เรียกว่า “Balancing Market” นอกจากนั้น 
จะทำการคำนวณและเรียกเก็บค่าบริการจากผู ้ใช้บริการด้วย  โดยจะเรียกต้นทุนดังกล่าวว่า 
Balancing Cost และอัตราเรียกเก็บจะถูกเรียกว่า Balancing Service Use of System (BSUoS) มี
หน่วยเป็น £/kWh แสดงที่มาของอัตราดังกล่าว ดังรูปที่ 6.8 
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รูปที่ 6.8 ที่มาของ Balancing Service Use of System (BSUoS) [5] 

 

จากรูปที ่ 6.8 พบว่า BSUoS จะมาจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ส่วน คือ Internal Cost คือ
ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรและ External Cost คือ ค่าใช้จ่ายภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Internal Cost ประกอบด้วย 
1) Building Cost คือ ต้นทุนการก่อสร้างระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
2) IT Cost คือ ต้นทุนระบบ IT 
3) Staff Cost คือ ต้นทุนในการว่าจ้างพนักงาน 
4) Other Operating Cost คือ ต้นทุนในการดำเนินงานอื่นๆ 
External Cost ประกอบด้วย 
1) Bid and Offer Net Cost 
2) Balancing Service Contract Cost 
3) National Grid Payment & Receipt Under Balancing Service Incentive Scheme 

(BSIS) 
ต้นทุนภายนอกทั ้งหมดเป็นค่าใช ้จ ่ายของ National Grid ในการขอให้ผ ู ้ผล ิตไฟฟ้า

เปลี่ยนแปลงการจ่ายพลังงาน หรือขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม จะมีการ
เปิดให้ผู้จัดหาบริการสามารถ Bid/Offer Balancing Service ได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจ และสร้าง
การแข่งขันกันในตลาดไฟฟ้า โดยการ Bid หมายถึงการแสดงความจำนงที่จะลดกำลังการผลิต หรือ
เพิ่มการใช้ไฟฟ้า ส่วนการ Offer หมายถึงการแสดงความจำนงในการเพิ่มกำลังการผลิต หรือลดการ
ใช้ไฟฟ้าลง ในระบบของ National Grid อัตรา BSUoS จะมีการคำนวณทุกครึ่งชั่วโมง (Half-Hour 
Settlement Period) และมีหน่วยเป็น £/kWh ซึ่งคือค่าใช้จ่ายในการทำ Balancing Activity หาร
ด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับสมดุลของระบบไฟฟ้า ในบรรดา Balancing Service ที่ถูก
จัดหาโดย National Grid อาจมีบางบริการที่ถูกแบ่งการคิดอัตราเป็น Availability Component 
และ Use Component โดยที่ Availability Component จะถูกคิดเป็นอัตราเฉลี ่ยรายปี อัตรา 
BSUoS สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันและแต่ละปี โดยที่อัตรา BSUoS เฉลี่ยในปี 2011-2013 
อยู่ที ่1.54 £/MWh ซึ่งอัตราดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1-3 £/MWh (0.1-0.3 p/kWh) 
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6.2 การศึกษา และทบทวนรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ข้อปฏิบัติของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

 

เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎกติกาสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย  ซึ่ง
ภาครัฐจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยตรงจากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power 
Producer : VSPP) โดยที่ 

1) SPP จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา เกินกว่า 10 
MW แต่ไม่เกิน 90 MW ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล จากกลุ่มธุรกิจอ้อยและ
น้ำตาล เชื้อเพลิงแกลบจากโรงสีข้าว พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม SPP รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย พพ. ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. ด้วย ทั้งนี ้SPP จะมี 2 ประเภท คือ แบบ Firm และแบบ Non-Firm 

2) VSPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเดียวกันกับ SPP แต่มีปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตามสัญญาขายให้การไฟฟ้าไม่เกิน 10 MW ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบและมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟภ. และ กฟน.) 

การทำความเข้าใจกฎกติกาที ่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการเดินเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน สำหรับ SPP และ VSPP สามารถดำเนินการได้โดยศึกษาเอกสาร 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มระเบียบรับซ้ือไฟฟ้า 
 

1) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) [6] 

2) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. 2550 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) [7] 

3) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที ่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ใน
ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. 2557 [8] 

4) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 
[9] 

5) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid 
Firm พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขอีก 2 ฉบับ พ.ศ. 2560 [10] 

6) ระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน) [11] 

7) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา [12] 
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8) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั ้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ  และ
สหกรณ์ภาคการเกษตร [13] 

 

กลุ่มที ่2 กลุ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

1) ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm พลังงานหมุนเวียน 
พ.ศ. 2550 (มีเชื้อเพลิงเสริม) [14] 

2) ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm พลังงานหมุนเวียน 
พ.ศ. 2550 (ไม่มีเชื้อเพลิงเสริม) [15] 

3) ต้นแบบสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 1) มี Adder [16] 

4) ต้นแบบสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) ไม่มี Adder [17] 

5) ต้นแบบสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 แบบมีเชื้อเพลิงเสริม (ค 2) มี Adder [18] 

6) ต้นแบบสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Non-Firm พลังงาน
หมุนเวียน พ.ศ. 2550 แบบไม่มีเชื้อเพลิงเสริม (ค 3) ไม่มี Adder [19] 

7) ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid Firm [20] 

8) (ต้นแบบ) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที…่…… การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) [21] 

 

กลุ่มที ่3 กลุ่ม Grid Code 
 

1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2562 [22] 

2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  (Operation Code) ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2562 [23] 

3) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  พ.ศ. 
2558 [24] 

4) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  พ.ศ. 
2558 [25] 

5) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) พ.ศ. 2558 
[26] 

6) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) พ.ศ. 2558 [27] 
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7) หลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กฟน. และ SPP 21 
กันยายน 2550 [28] 

8) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  พ.ศ. 
2559 [29] 

9) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2559 [30] 

10) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2559 [31] 

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถทำการศึกษา และทบทวน เพ่ือทำความเข้าใจรูปแบบ
การเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และข้อปฏิบัติต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
แยกเป็น 1) เรื่องการพิจารณาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟ้า  และ
ตามแนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ. 2) ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) และ 3) ข้อ
ปฏิบัติ (Operation) สำหรับ VSPP SPP Non-Firm และ SPP Firm ได้ดังนี ้
 
6.2.1 การพิจารณาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟ้า  และตาม

แนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ. 
 

การพิจารณาโดย กฟผ. 
 

ตามเงื่อนไข Connection Code กฟผ. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาระบบไฟฟ้าว่าจะ
สามารถรองรับการเชื่อมต่อและรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่  โดยกำหนดให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว กฟผ. จะพิจารณาตามศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid 
Capacity) ครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง คือ 1) การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าในภาวะคงตัว 
(Steady-State Power Flow Study) 2) การศึกษาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short-Circuit Current 
Study) และ 3) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าแบบชั่วครู่ (Transient Stability Study) 

ด้าน Power Flow Analysis กฟผ. กำหนดเกณฑ์ค่าขีดจำกัดในสภาวะปกติ และขีดจำกัดใน
สภาวะที่มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในระบบปลดตัวออกไป (มาตรฐานความมั่นคง N-1) ด้านกระแส
ลัดวงจร กฟผ. กำหนดเกณฑ์ค่ากระแสลัดวงจรไว้ที่ 85% ของค่าพิกัดอุปกรณ์ตัดตอน (Interruptible 
Capacity) และด้าน Stability กฟผ. กำหนดเกณฑ์ด้าน Stability Criteria แบบ Transient เมื่อเกิด
การลัดวงจรแบบสามเฟสบนสายส่งวงจรใดวงจรหนึ่ง หรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่ง และให้มีการปลด
วงจรที่เกิดการลัดวงจรนั้นภายใน 4-7 Cycles ขึ้นกับระดับแรงดันระบบไฟฟ้า 

เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อของผู้ผลิตไฟฟ้า กฟผ. จะดำเนินการสรุปขอบเขตงานในการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายของผู้เชื่อมต่อ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดย กฟผ. จะดำเนินการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อเฉพาะจุด และ/หรือ เขตเดินสายไฟฟ้าของ กฟผ. โดย กฟผ. จะแจ้งค่าใช้จ่าย
เพื่อการขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อพิจารณาก่อนทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดให ้SPP ต้องชำระค่าใช้จ่ายการศึกษาระบบไฟฟ้าให้ กฟผ. ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก 
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การพิจารณาโดย กฟน. 
 

ตามเงื ่อนไข Connection Code กฟน. จะศึกษาผลกระทบของการเชื ่อมต่อด้านต่างๆ 
3 ด้าน คือ 1) การจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือคือ Power Flow Analysis 2) คุณภาพแรงดันไฟฟ้า และ 3) 
กระแสลัดวงจร ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกันกับ กฟผ. คือ ต้องไม่เกิน 85% ของค่าวิสัยสามารถตัดกระแส
ลัดวงจร (Short Circuit Interrupting Capacity) ซึ่งต้องทนได้ต่อเนื่อง 1 วินาที และมีข้อกำหนด
เพ่ิมเติมสำหรับระดับแรงดัน 69 kV ขึ้นไปว่า การเชื่อมต่อนั้นๆ จะต้องจ่ายกระแสลัดวงจรไม่เกินกว่า 
25% ของกระแสลัดวงจรก่อนการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ กฟน. กำหนดให้มีจำนวนผู้ขอเชื่อมต่อไม่เกิน 
4 ราย/วงจร ยกเว้นผู้เชื่อมต่อเป็นแบบ Inverter หรือเชื่อมต่อที่ระดับแรงดัน 230/400 V และ กฟน. 
แยกข้อกำหนดสำหรับ SPP และ VSPP กล่าวคือ ระบบ 69 kV กำหนดให้รับ SPP รวมกันไม่เกิน 90 
MW/วงจร ส่วนระบบ 115 kV รวมกันไม่เกิน 180 MW/วงจร ส่วน VSPP ระบบ 230/400 V อนุญาต
ให้เชื่อมต่อ 1 เฟสได้หากมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 kW และกำลังการผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกิน 
15% ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย ส่วนระบบ 12/24 kV จะต้องไม่เกิน 4 MW/วงจร สำหรับ 12 kV 
และไม่เกิน 8 MW/วงจร สำหรับ 24 kV และกำลังการผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกิน 20% ของพิกัดหม้อ
แปลงกำลัง ส่วนระบบ 69/115 kV มีข้อกำหนดเช่นเดียวกับ SPP ทั้งนี้ปริมาณที่ระบุนี้เป็นเพียง
ข้อกำหนดในภาพรวมเท่านั้น ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่แท้จริงอาจต่ำกว่านี้ตามที่  กฟน. พิจารณาที่
คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของโครงข่าย และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดให้ SPP ต้องชำระค่าใช้จ่ายการขอตรวจสอบจุดเชื่อมโรงระบบไฟฟ้า กฟน. ในวันที่ยื่นขอ
ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
 

การพิจารณาโดย กฟภ. 
 

ในการพิจารณาผลกระทบระบบไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กฟภ. จะศึกษา  
1) การจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือคือ Power Flow Analysis 2) Voltage Regulation และ 3) กระแส
ลัดวงจร โดยมีเกณฑ์เช่นเดียวกับ กฟผ. คือ ไม่ทำให้กระแสลัดวงจรเกินกว่า 85% ของค่าวิสัยสามารถ
ตัดกระแสลัดวงจร (Short Circuit Interrupting Capacity) 

กฟภ. มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อได้ กล่าวคือ ระบบ 380/220 V อนุญาตให้เชื่อมต่อ 
1 เฟสได้หากมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 kW และกำลังการผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกิน 15% ของพิกัด
หม้อแปลงจำหน่าย ส่วนกำลังการผลิตรวมเข้าระบบ 22/33 kV จะต้องไม่เกิน 8 MW/วงจร สำหรับ 
22 kV และไม่เกิน 10 MW/วงจร สำหรับ 33 kV และกำลังการผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกิน 75% ของ
พิกัดหม้อแปลงกำลัง ส่วนระบบ 115 kV กำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าได้ รวมกันไม่เกิน 120 MW/วงจร 
(กรณ ีSingle Conductor) และไม่เกิน 230 MW/วงจร (กรณ ีDouble Conductor) 

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดให้ SPP ต้องชำระค่าใช้จ่ายการขอตรวจสอบจุดเชื่อมโรงระบบไฟฟ้า กฟภ. ในวันที่ยื่นขอ
ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 
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การพิจารณาตามแนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ. 
 

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า รวม [•] MW และกำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าตามพื้นที่  
แบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ (ไม่รวม จังหวัดภูเก็ต อำเภอสมุย และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จังหวัด
ภูเก็ต อำเภอสมุย และ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กำหนดว่า “การไฟฟ้าจะพิจารณา
ปริมาณพลังไฟฟ้าของผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแต่ละรายที่จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าโดยคำนึงถึง
ศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่จะรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า” 

 
6.2.2 ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) 
 

การเชื่อมต่อตามมาตรฐาน กฟผ. 
 

ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) ที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. กล่าวถึงประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

1) คุณลักษณะของระบบ กฟผ. ว่า ในสภาวะปกติ 1) ความถี่จะอยู่ในช่วง 49.5 – 50.5 Hz 
2) ค่าแรงดันระบบไฟฟ้าจะอยู่ที่ 95%-105% ของ Base Voltage (ยกเว้นในกรณีที่มี
การร้องขอ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที ่กฟผ. พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรและเป็นประโยชน์
ต ่อการควบคุมระบบไฟฟ้า แรงดันระบบไฟฟ้า จะอยู ่ที่  90%-110% ของ Base 
Voltage) 3) รักษาได้ตามระดับการวางแผนแรงดันฮาร์มอนิกสำหรับระบบไฟฟ้า 69 kV 
115 kV และ 230 kV หรือสูงกว่า 4) รักษาค่า Voltage Unbalance ได้ตามเกณฑ์ตาม
ระดับค่าแรงดัน 5) การรักษาระดับแรงดันกระเพ่ือม แบ่งเป็นค่าความรุนแรงไฟกระพริบ
ระยะสั้น (Pst) และความรุนแรงไฟกระพริบระยะยาว (Plt) 

2) ข้อกำหนดอุปกรณ์ของผู ้เชื ่อมต่อต้องมีการออกแบบ ผลิต ติดตั ้ง ใช้งาน รวมถึง การ
บำรุงรักษาที่สอดคล้องกับ Prudent Utility Practice อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหมายถึงอุปกรณ์
ประกอบอื่นๆ เช่น Circuit Breaker/Switch Disconnector/Power Transformer/Reactor 
และอ่ืนๆ ด้วย 

3) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสามารถทนต่อค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด 
4) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ต้องติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมถึง

ระบบสื่อสารข้อมูล 
5) ผู ้ขอเชื ่อมต่อ/เชื ่อมต่อ ต้องจัดหาและติดตั ้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 

Terminal Unit หรือ RTU) และระบบสื่อสาร เพื่อใช้เชื่อมต่อ RTU ของผู้เชื่อมต่อกับ
ระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของ
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมี 3 แห่ง คือ ศูนย์ควบคุม NCC ศูนย์ควบคุมสำรอง BNCC 
และศูนย์ควบคุมเขต (RCCX) 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

6-18 
 

 

 

6) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องติดตั้งช่องทางสื่อสารทางเสียง (Voice Communication) 
ตามท่ีกำหนด 

7) ระบบสื่อสารของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องมีความพร้อมไม่ต่ำกว่า 99.99% หาก
ขัดข้องจะต้องแก้ไขภายใน 30 วัน 

8) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องมีอุปกรณ์เพื่อปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
ปลดตัวเองออกจากระบบได้ตามเกณฑ์ Fault Clearing Time และโดยการสั่งการจาก
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าใน
ขณะที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า โดย กฟผ. จะพิจารณาความเหมาะสมสำหรับ
การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ (Islanding) เป็นรายๆ ไป 

9) กฟผ. กำหนดเกณฑ์ค่า Setting สำหรับ Frequency Relay และ Voltage Relay ส่วน
ระบบป้องกันอื่นๆ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ตามมาตรฐานระบบป้องกันของการ
ไฟฟ้าในการป้องกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านในของโรงไฟฟ้า และด้านการไฟฟ้า รวมถึง
ระบบป้องกันสำรอง (Backup) 

10) กฟผ. กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องมีระบบควบคุมตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) 
เพื่อใช้ในการรักษาระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และให้ผู ้ผลิตไฟฟ้ากำหนด 
Transformer Tap ที่จะให้สามารถปรับเพื่อจ่าย Reactive Power ได้ กล่าวคือ ผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จะต้องจัดเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงดันแก่ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า อย ่างน ้อย 4 โหมด คือ 1) Remote High Side Voltage Control 2) 
Remote High Side MVar Control 3) Local High Side Voltage Control และ 4 ) 
Local High Side MVar Control 

11) กฟผ. มีข้อกำหนดอุปกรณ์ Frequency Ride-Through และ Voltage Ride-Through 
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งชนิด Inverter และไม่ใช่ Inverter เพื่อให้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าดังกล่าวยังคงเชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่องในขณะที่เกิดความผิดปกติ
ขึ้นในระบบไฟฟ้าชั่วขณะ 

12) กฟผ. กำหนดให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าควบคุมไม่ให้สร้างกระแสและแรงดันฮาร์มอนิก  แรงดัน
กระเพ่ือมเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

13) ข้อกำหนดคุณภาพไฟฟ้า กระแสและแรงดันฮาร์มอนิก แรงดันกระเพ่ือม 
 

การเชื่อมต่อตามมาตรฐาน กฟน. 
 

ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) ที่เกี่ยวข้องของ กฟน. กล่าวถึงประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

1) กฟน. กำหนดรูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบการไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์สวิทช์ตัดตอน
ที่เจ้าหน้าที่ กฟน. จะสามารถเห็นสถานะได้ด้วยตาเปล่า และต้องสามารถล็อคทางกลใน
ตำแหน่งปลดได้ 

2) กฟน. มีข้อกำหนดให้โรงไฟฟ้าปลดตัวออกเมื ่อเกิดการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกอิสระ 
(Islanding) 
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3) กฟน. มีข้อกำหนดมาตรวัดไฟฟ้า รูแบบหม้อแปลงเพื่อการเชื่อมต่อแยกตามระดับของ
แรงดันไฟฟ้า 

4) กฟน. กำหนดค่าการควบคุมแรงดัน และค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) การ
ควบคุมแรงดันกระเพื่อม การควบคุมฮาร์มอนิก การควบคุมแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage 
Unbalance) การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 

5) กฟน. กำหนดค่าควบคุมความถ่ีไฟฟ้าในเกณฑ์ 50 ± 0.5 Hz และค่าการตอบสนองอ่ืนๆ 
จากโรงไฟฟ้า 

6) กฟน. มีข้อกำหนดมาตรฐานระบบการควบคุมระยะไกล (RTU) และระบบสื่อสารเพ่ือ
รับส่งข้อมูลระยะไกล (SCADA/EMS) รวมถึงระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ 

7) กฟน. มีข้อกำหนดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าประเภท Inverter เพ่ิมข้ึนเป็นการเฉพาะ 
 

การเชื่อมต่อตามมาตรฐาน กฟภ. 
 

ข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ (Connection) ที่เกี่ยวข้องของ กฟภ. กล่าวถึงประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

1) กฟภ. มีข้อกำหนดด้านระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ 
2) กฟภ. มีข้อกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน โดย กฟภ. ไม่อนุญาตให้ผู้

เชื ่อมต่อมีอุปกรณ์ปิดซ้ำอัตโนมัติ (Auto Recloser) และกำหนดให้ผู ้เชื ่อมต่อต้องมี
ระบบป้องกัน Anti-Islanding  

3) กฟภ. มีข้อกำหนดควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ การควบคุมแรงดัน และตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้า (Power Factor) โดยกำหนดช่วงของแรงดันไฟฟ้า และข้อกำหนดให้ผู้
เช ื ่อมต่อต้องมีระบบควบคุมแรงดันอย่างน้อย 2 วิธี คือ 1) Fixed Displacement 
Factor cos(θ) และ 2) A Variable Reactive Power Depending on the Voltage 
Q(U) ทั้งนี้ข้ึนกับแรงดันระบบไฟฟ้า 

4) กฟภ. มีข้อกำหนดการควบคุมแรงดันกระเพื่อม การควบคุมฮาร์มอนิก การควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าระบบไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 

5) กฟภ. กำหนดค่าควบคุมความถี่ไฟฟ้าในเกณฑ์ 50 ± 0.5 Hz และค่าการตอบสนองอ่ืนๆ 
จากโรงไฟฟ้า รวมถึงการตอบสนองต่อข้อปฏิบัติของ กฟผ.  

6) กฟภ. มีข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบควบคุมระยะไกล ผ่านระบบ SCADA ของศูนย์ควบคุม
การจ่ายไฟฟ้า กฟภ. และระบบสื่อสารเพื่อประสานงานอย่างน้อย 2 ช่องทาง (ยกเว้น
ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW สามารถติดตั้งระบบสื่อสารเพียง 1 ช่องทางได้) 

7) กฟภ. มีข้อกำหนดเพิ ่มเติมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าที ่จ่ายไฟผ่านคอนเวอร์เตอร์  ให้
สามารถทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low Voltage Fault Ride-Through) 

8) กฟภ. มีข้อกำหนดในส่วนของรูปแบบการเชื่อมต่อโรงไฟฟ่า และหม้อแปลง เข้ากับระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
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การเชื่อมต่อตามหลักเกณฑ์ กกพ. 
 

ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid พ.ศ. 2560 
กล่าวถึง ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) เพ่ือให้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นรูปแบบอื่นที่สามารถกักเก็บไว้ได้  และ
สามารถแปลงพลังงานที่กักเก็บไว้ให้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใหม่ 
 
6.2.3 ข้อปฏิบัติ (Operation) สำหรับ VSPP ที่เชื่อมต่อกับ กฟน. 
 

เรื่องข้อมูลของโรงไฟฟ้า VSPP ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ
ระบบไฟฟ้าได้หรือไม่ จะสามารถทำความเข้าใจได้จากเอกสารเผยแพร่ของ กฟน. เรื ่อง การขอ
จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับ VSPP ได้กำหนดให้ VSPP ต้องยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า และเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการใช้
ที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

2) แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต่อเชื่อมของ
อุปกรณ์ทั้งหมด โดยละเอียด ที่มีวิศวกรรับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบประจำตัวผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ และรายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสถาน
ประกอบการ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเก่า ต้องมีแบบแปลนแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในสถานประกอบการ 

3) เอกสารแสดงรายละเอียดการดำเนินการของแผนการป้องกันและควบคุม 
4) แผนการดำเนินการที่เหมาะสมและชัดเจน (Milestone) ระบุเดือน ปี และระยะเวลาที่

ใช้ดำเนินการ 
5) แผนการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของ VSPP รายไตรมาส และรายปี ตลอดอายุสัญญา 

(สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
และสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW ขึ้นไป) 

6) ปริมาณของเชื ้อเพลิงที ่ใช้ต่อปีและค่าความร้อนเฉลี ่ย  (Average Lower Heating 
Value) ของเชื ้อเพลิงที ่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า หรือใช้ในระบบ Cogeneration ทั้ง
เชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม 

7) ข้อมูลเบื ้องต้นของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า  Heat Balance Diagram พร้อม
แสดงปริมาณอุณหภูมิ แรงดัน ของไอน้ำที ่ใช้ในกระบวนการผลิต ลักษณะการนำ
พลังงานความร้อนที่ได้จากระบบผลิตพลังงานร่วมมาใช้ประโยชน์  และปริมาณพลังงาน
ความร้อนจากระบบ Cogeneration ที ่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากระบบผลิตพลังงานร่วม (Heat-to-Power Ratio) ผู้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ไม่ต้องส่งเอกสารส่วนนี้ 

8) ข้อมูลเบื้องต้นของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Flow Diagram) พร้อม
แสดงมาตรวัดเชื้อเพลิงที่ใช้ 

9) ข้อมูลทางด้านเทคนิค 
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9.1) สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะต้องมีผลการทดสอบ
ของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ใน
ระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง 

9.2) สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะต้องมีรายละเอียดของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า พร้อมข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ดังนี้ 
9.2.1) Specification ของ Generator เช่น 

• Maximum Power 
• Maximum Reactive Power 
• Subtransient Reactance (xd

" ) 
• Transient Reactance (xd

′ ) 
• Synchronus Reactance (xd) 
• Rated Voltage 
• Symemetrical Components ได้แก่ Positive Sequence 

Component, Negative Sequence Component, Zero–
Sequence Component 

9.2.2) Specification ของ Transformer ที่ต่อกับ Generator เช่น 
• Resistance (R) และ Symmetrical Components (R0, R1, R2) 
• Reactance (X) และ Symmetrical Components (X0, X1, X2) 
• Impedance (Z) 
• X/R ratio 
• Rated Voltage 
• Vector Group 

9.2.3) P-Q Curve 
9.3) เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า ในกรณีที่เครื่อง

กำเนิดไฟฟ้ามีกำลังการผลิตรวมกันเกินกว่า 1 MW หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด
อินเวอร์เตอร์มีกำลังการผลิตรวมกันเกินกว่า 250 kW ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการ
ไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 
ข้อที่ 9.6 หน้าที่ 13 ประกอบกับหน้าที่ 77 

10) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟ้า (สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าฯ 
ที่เป็นนิติบุคคล) 

จากระเบียบฯ/ประกาศฯ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และ Grid Code ที ่เกี ่ยวข้อง VSPP ที่
เชื่อมโยงระบบกับ กฟน. มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี ้

1) VSPP ที่เชื ่อมโยงระบบกับ กฟน. มีหน้าที่ในด้านการติดต่อประสานงาน จัดส่งแผน
บำรุงรักษา ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ประสานงานด้านความปลอดภัย ประเมินตรวจสอบ
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ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทดสอบระบบ ทดสอบการเชื่อมต่อ และจดบันทึกและจัดส่งข้อมูล
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

2) เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่
กำหนด กฟน. สามารถ ปลดการเชื ่อมต่อชั่วคราว ปลดการเชื ่อมต่อได้ทันที โดยผู้
เชื่อมต่อต้องมีอุปกรณ์และมาตรการควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในขณะที่มีการดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน 

3) เมื่อเกิดกรณี Blackout ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องได้รับการ
ยืนยันจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือ กฟน. ก่อน ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าที ่ใช้  
Inverter 

4) ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบในการ Synchronization (ที่ Generator Circuit Breaker 
หรือที ่Interconnection Circuit Breaker ตามท่ี กฟน. เห็นชอบ) เข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และจะต้องขออนุญาตจาก กฟน. ทุกครั้ง ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ Inverter 

5) ห้ามมิให้ผู ้เชื ่อมต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า และ/หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าอ่ืนใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟน. โดยต้องแจ้งแผนการติดตั้ง
ให้ กฟน. เห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

6) ผู้เชื่อมต่อที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอื่นที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อ จะต้องจัดทำผังการ
จ่ายไฟอ้างอิงภูมิศาสตร์ (Route Diagram) และผังการจ่ายฟ้าของอุปกรณ์ (Switching 
Diagram) 

7) ในกรณีที่ผู้เชื่อมต่อ จะต่อแหล่งจ่ายระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอื่น จะต้องจัดส่งข้อมูลทางไฟฟ้า (Electrical Parameter) ให้ กฟน. ทราบเพ่ือ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ก่อนอนุญาตดำเนินการ 

8) กรณีผู้เชื่อมต่อมีความต้องการรับ-จ่ายปริมาณไฟฟ้าเกินกว่าข้อกำหนดตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ต้องแจ้งให ้กฟน. ทราบ และอนุญาตก่อนการดำเนินการ 

9) กฟน. สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเพ่ิม
ความปลอดภัย และความม่ันคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

10) การติดต่อประสานงาน ประกอบไปด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนและจัดเก็บข้อมูล (ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS) และการ
กำหนดให้มีเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ประสานงานรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ  รวมถึงการแก้ไข
เหตุการณ์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบสื่อสารหลักวิทยุสื่อสารและระบบสื่อสาร
รองโทรศัพท์ 

11) กฟน. มีหลักปฏิบัติการใช้ป้ายเตือนอันตราย และมาตรฐานการกำหนดชื่อและเลขไกตัด
ตอนของอุปกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการจัดทำ Switching Order 

12) ผู้เชื่อมต่อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสำหรับการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ Inverter ให้เป็นไปตามท่ี กฟน. กำหนด 

13) ผู้เชื่อมต่อที่ระบบ 69, 115 kV หรือ 12, 24 kV ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 MW 
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ควบคุม เฝ้าระวัง ตรวจสอบที ่สามารถเชื ่อมต่อเข้ากับระบบ 
SCADA/DMS 
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14) ผู้เชื ่อมต่อที่ระบบ 12, 24 kV ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 1 MW ต้องจัดให้มี
ระบบสื่อสารอย่างน้อย 1 ระบบได้แก่โทรศัพท์สายตรง 

15) ผู้เชื่อมต่อที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 MW ต้องกำหนดแผนการเชื่อมต่อ แผนหยุด
การเชื่อมต่อรายปี โดยจัดส่งแผนรายปีภายในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปีให้ กฟน. และ
ทบทวนแผนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันปฏิบัติงาน 

16) Operation Code สำหรับ VSPP ของ กฟน. มีการกำหนดการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า
ด้าน 1) ระดับแรงดันไฟฟ้า ในสภาวะปกติ และในสภาวะฉุกเฉิน 2) การควบคุมค่าตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) สำหรับ Rotating Machine ที่ 0.85 นำหน้า–
0.85 ตามหลัง ส่วนชนิด Inverter Base ที่ 0.95 นำหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง (230/400 
V) หรือ 0.9 นำหน้า ถึง 0.9 ตามหลัง (12 kV ขึ ้นไป) 3) แรงดันไฟฟ้ากระเพื ่อม 
(Voltage Fluctuation) 4) การควบคุมฮาร์มอนิก (Harmonic) 5) การควบคุมแรงดัน
ไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) ส่วน 6) การควบคุมความถี่ไฟฟ้านั้น กฟผ. จะเป็นผู้
ควบคุมความถี่ในช่วง 50±0.5 Hz ซึ่งผู ้เชื ่อมต่อจะต้อง Synchronize เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดเวลา ยกเว้นความถ่ีระบบไม่อยู่ในช่วง 47.00 Hz ถึง 
52.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 0.1 วินาที ผู้เชื่อมต่อจะต้องออกแบบให้ปลด Circuit Breaker 
ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติทันที 

17) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ หากความถ่ีในระบบมีค่า
เกินกว่า 51.00 Hz โรงไฟฟ้าจะต้องปรับลดการผลิตไฟฟ้าจริงลง 40% ของค่าการผลิต
ขณะนั้น ต่อความถี่ท่ีเพ่ิมข้ึน 1 Hz (หรือคือข้อกำหนด Frequency Droop) 

18) Operation Code สำหรับ VSPP ของ กฟน. ม ีการกำหนดรายละเอียดเก ี ่ยวกับ 
switching order การประเมินตรวจสอบและเฝ่าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย 

19) ก่อนการทดสอบระบบ ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นคำร้องขอต่อ กฟน. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ก่อนการทดสอบ และ กฟน. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันนับจากวันที่
ยื่นคำร้องและได้รับเอกสารครบถ้วน 

20) กฟน. จะเข้าทดสอบอุปกรณ์จ่ายไฟ ระบบควบคุมและป้องกัน ระบบสื่อสาร ระบบรับ-
ส่งข้อมูลระยะไกล และการทดสอบคุณภาพไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ กฟน. 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 

21) เมื่อการทดสอบแล้วเสร็จ ผู้ขอใช้บริการต้องจัดทำรายงานสรุปผลให้ กฟน. ทราบภายน
ใน 15 วัน 

22) การทดสอบการเชื่อมต่อ (Synchronization) ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อประสานงานการ
จ่ายไฟฟ้า เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อที่ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
โดย กฟน. สงวนสิทธิที่จะอนุญาตการทดสอบเชื่อมต่อด้วยปริมาณที่สูงกว่าสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 

23) ผู้ขอใช้บริการต้องทดสอบการปลดการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ระดับ 25% 
50% 75% และ 100% ของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จากนั้น 
ให้มีการทดสอบจ่ายไฟฟ้าที่ปริมาณโหลด 100% เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หาก
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เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการทดสอบโดยมีสาเหตุจากผู้ขอใช้บริการ จะต้องทำการทดสอบ
ใหม่โดยเริ่มนับเวลาการทดสอบใหม่จนครบตามแผนทดสอบ 

24) กฟน. จะเป็นผู้กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) หลังกจากผู้ขอใช้บริการผ่านการ
ทดสอบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว 

25) ผู้เชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้าตั้งแต่ 12 kV ขึ้นไป ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการกับ
อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่สำคัญทางระบบไฟฟ้า และส่งข้อมูลให้ 
กฟน. ตามที่ กฟน.ร้องขอ โดยผู้เชื่อมต่อต้องเก็บข้อมูลการจ่ายไฟฟ้าในสภาวะปกติเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และในสภาวะเกิดเหตุผิดปกติเป็นระยะเวลา 3 ปี 

26) ข้อปฏิบัติในช่วงซื้อขายไฟฟ้า หลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ปรากฎในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ VSPP ซึ่งจะมีอายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 
5 ปี โดยอัตโนมัติ เงื่อนไขการควบคุมและปฏิบัติการโรงไฟฟ้ามีเฉพาะเรื่อง Switching 
Order และ Grid Code ส่วนการชำระเงินกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จาก VSPP ซึ่งฉบับล่าสุดระบุไว้เป็นรูปแบบของค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น โดยไม่ได้มีบท
ปรับจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ได้แต่อย่างใด 

SPP ที่เชื ่อมโยงกับ กฟน. จะมีข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันกับ VSPP แต่ไม่มีข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับความถี่ และเรื่อง Frequency Droop สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและ
แสงอาทิตย ์เนื่องจากจะให้ SPP ปฏิบัติตาม Grid Code ของ กฟผ. แทน และไม่มีข้อกำหนดสำหรับ 
SPP ที่จะต้องทำการทดสอบการปลดการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ระดับ 25% 50% 75% 
และ 100% ของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญา และเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า 24 ชั่วโมง แต่อย่างใด 
นอกจากนี ้SPP จะต้องจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี 
 
6.2.4 ข้อปฏิบัติ (Operation) สำหรับ VSPP ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ. 
 

จากระเบียบฯ/ประกาศฯ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า และ Grid Code ที ่เกี ่ยวข้อง VSPP ที่
เชื่อมโยงระบบกับ กฟภ. มีหน้าที ่ในด้าน ต้องดำเนินการดังนี้ 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระบบกับ กฟภ. มีหน้าที่ในด้านการติดต่อประสานงาน แจ้งเหตุ
ผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน จัดส่งแผนบำรุงรักษา ควบคุมแรงดันกำลังการผลิตและคุณภาพ
ไฟฟ้า ประสานงานด้านความปลอดภัย ประเมินตรวจสอบระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทดสอบ
ระบบ ทดสอบการเชื่อมต่อ และจดบันทึกและจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

2) หาก กฟภ. ตรวจพบว่าการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาจ
ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติการ หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความ
มั่นคง และคุณภาพระบบไฟฟ้า หรือความปลอดภัยของชีวิต และหรือทรัพย์สินแล้ว 
กฟภ. มีสิทธิปลดการเชื่อมต่อได้ทันท ีหรือลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตไฟฟ้า 

3) ก่อนการทดสอบการเชื่อมต่อ ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบความพร้อมของสถานีไฟฟ้า 
ระบบป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ระบบสื่อสาร ระบบมาตรวัด และระบบป้องกัน
การจ่ายไฟแบบแยกโดด (Anti-Islanding) 
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4) ผู้ขอใช้บริการที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะต้องควบคุมไม่ให้มีการจ่ายไฟฟ้าจาก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ามาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากจะได้ตกลงไว้ก่อน 

5) ขั้นตอนการทดสอบประกอบด้วย First Synchronization Load Rejection ที่ระดับ 
25% 50% 75% และ 100% (ยกเว้นเชื่อมต่อที่ 220/380 V) Anti-Islanding และ 
Trial Run (8 วันสำหรับระบบที่มีคอนเวอร์เตอร์ หรือ 24 ชั่วโมง สำหรับระบบที่ไม่มี
คอนเวอร์เตอร์) 

6) กฟภ. กำหนดให้ผู้เชื่อมต่อติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า  สำหรับผู้
เชื่อมต่อ 22 33 และ 115 kV หรือติดต่อกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ
พ้ืนที ่สำหรับผู้เชื่อมต่อ 220 และ 380 V โดยผู้เชื่อมต่อต้องติดตั้งเครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 2 ช่องทาง ยกเว้นไม่เกิน 1 MW ให้ใช้ช่องทางสื่อสารอย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

7) กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งเหตุผิดปกติและเหตุฉุกเฉินในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
แบ่งเป็นกรณีการแจ้งเหตุผิดปกติท่ีไม่มีไฟฟ้าดับ และกรณีที่มีไฟฟ้าดับ 

8) ผู้เชื่อมต่อที่เชื่อมโยงระบบกับ กฟภ. มีหน้าที่ในด้านการติดต่อประสานงาน เพื่อกำหนด
แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่วงหน้า โดยผู้เชื่อมต่อระดับ 115 kV 
ติดต่อกับศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า ระดับ 22 kV และ 33 kV ติดต่อกับศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าเขตท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี และระดับ 220 V และ 380 V ติดต่อกับสำนักงาน กฟภ. 
ที่รับผิดชอบพื้นท่ี 

9) VSPP ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณมากกว่า 1 MW ต้องแจ้งแผนการเชื่อมต่อและ
ปลดให้ กฟภ. ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน
ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 

10) ผู้เชื่อมต่อที่ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าสำรองกับ กฟภ. หากต้องการขอรับไฟฟ้าเกินกว่าสัญญา 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. ก่อน 

11) การขอบำรุงรักษากรณี กฟภ. เป็นผู้ร้องขอดับไฟฟ้า กฟภ. จะแจ้ง VSPP ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นผู้ร้องขอดับไฟฟ้า จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 วัน 

12) กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมแรงดัน และคุณภาพไฟฟ้า โดยกำหนด 1) การ
ควบคุมแรงดันกำลังการผลิต ทั ้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 2) การปรับค่าตัว
ประกอบกำลังที่พิกัดกำลังไฟฟ้า 0.95 ตามหลัง ถึง 0.95 นำหน้า หรือดีกว่า สำหรับการ
จ่ายผ่านคอนเวอร์เตอร์ ที ่เชื ่อมต่อระดับแรงดันต่ำ หรือไม่เกิน 500 kW หรือ 0.9 
ตามหลัง ถึง 0.9 นำหน้า หรือดีกว่า สำหรับประเภทอื่น 3) ผู้เชื่อมต่อต้องไม่ทำให้เกิด
แรงดันกระเพ่ือม 4) ผู้เชื่อมต่อต้องไม่ทำให้รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ
ผิดเพี้ยนเกินกว่าค่าที่กำหนดในข้อกำหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิก 5) การควบคุมความถี่ไฟฟ้า
นั้น กฟผ. จะเป็นผู้ควบคุมความถ่ีในช่วง 50±0.5 Hz ซึ่งผู้เชื่อมต่อจะต้อง Synchronize 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าตลอดเวลา ยกเว้นความถี่ระบบไม่อยู่ในช่วง 
47.00 Hz ถึง 52.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 0.1 วินาที VSPP จะต้องออกแบบให้ปลด Circuit 
Breaker ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติทันที และ 6) ผู้เชื ่อมต่อที่มีอินเวอร์เตอร์
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จะต้องป้องกันการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่ให้เกิน 
0.5% ของกระแสพิกัดของอินเวอร์เตอร์ 

13) กฟภ. กำหนดให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติเพ่ือ
รองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน แจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบ และรับผิดชอบในการดำเนินการ
ประสานงานในการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ 

14) กฟภ. กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การประสานงานด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เชื่อมต่อทุก
ประเภทยกเว้นที่เชื ่อมต่อระดับ 220 V และ 380 V ที่สำคัญคือใบสั่งสวิทช์ชิ ่งที ่จะ
นำไปใช้งานต้องได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

15) กฟภ. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตรวจสอบและเฝ้าตรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับผู้เชื่อมต่อที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) และระบบสื่อสารเพ่ือใช้ในการ
เชื่อมต่อกับระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้เชื่อมต่อมี
การดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลให้คุณภาพระบบไฟฟ้าไม่เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. จะทำ
หนังสือแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ กฟภ. สามารถปลดเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

16) สำหรับการทดสอบระบบ ผู้เชื่อมต่อต้องยื่นคำร้องขอกับ กฟภ. อย่างน้อย 3 เดือนก่อน
การทดสอบ กฟภ. จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ยื่นคำ
ร้องต้องส่งแผนการทดสอบ ซึ่งประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการสวิตช์ชิ่ง ระยะเวลาการ
ทดสอบ รายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ กฟภ. ภายใน 7 วัน และเม่ือทดสอบแล้วเสร็จ ผู้ยื่น
คำร้องต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบให้ กฟภ. ทราบภายใน 15 วัน 

17) กฟภ. มีหลักเกณฑ์การกำหนดชื่ออุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
18) ผู้เชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้าเกิน 1 MW ขึ้นไป ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการกับ

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่สำคัญทางระบบไฟฟ้า และทำหนังสือ
แจ้งศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทุกๆ วันจันทร์ ยกเว้นผู้เชื่อมต่อที่ติดตั้ง RTU/ SCADA 
หรือ Automatic Meter Reading (AMR) ไม่ต้องทำหนังสือแจ้ง กฟภ. นอกจากนี้หาก
เกิดเหตุการณ์ทั้งกรณีเหตุผิดปกติที่ไม่มีไฟฟ้าดับ หรือมีไฟฟ้าดับ ผู้เชื่อมต่อต้องบันทึก
เหตุการณ์โดยมีรายละเอียดตามที่ กฟภ. กำหนด และแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ทราบภายใน 3 วัน 

19) ข้อปฏิบัติในช่วงซื้อขายไฟฟ้า หลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ปรากฎในประกาศ กกพ. เรื ่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เงื ่อนไขการ
ควบคุมและปฏิบัติการโรงไฟฟ้ามีเฉพาะเรื่อง Switching Order และ Grid Code ส่วน
การชำระเงินกำหนด จะไม่คิดเงินค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายพิจารณาทุกๆ 15 นาที และให้เป็นไปตาม
ประกาศ กกพ. ในเรื่องเดียวกันกับข้างต้น ซึ่งไม่ได้มีบทปรับจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ไม่ได้แต่อย่างใด 

SPP ที่เชื่อมโยงกับ กฟภ. จะใช้ข้อกำหนดเดียวกันกับ VSPP แต่มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
บางข้อ เช่น SPP ต้องจัดส่งแผนการเชื่อมต่อ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าล่วงหน้า 6 
เดือน ถึง 1 ปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน แผนการผลิตรายปี รายเดือน และแผนงานอ่ืนๆ ที่ SPP 
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ต้องจัดส่งให้ กฟผ. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบ ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 14 
วัน 
 
6.2.5 ข้อปฏิบัติ (Operation) สำหรับ SPP Non-Firm 
 

จากระเบียบที่เกี่ยวข้อง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ Grid Code ที่เก่ียวข้อง SPP Non-Firm มี
หน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

1) กระบวนการขอเชื่อมต่อ และขายไฟฟ้าเข้าระบบ (ก่อนลงนามสัญญาฯ) 
1.1) ตาม Connection Code ของ กฟผ. ภายหลังประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ

รับซื้อขายไฟฟ้า ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ต้องส่งข้อมูลให้ กฟผ. พิจารณาก่อนการ
เชื่อมต่อ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอเชื่อมต่อ ซึ่งรวมถึง กำหนดวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา (MW) จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
(กฟผ./การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย) 2) ข้อมูลสมรรถนะเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ 
Generator Data และ 3) ข้อมูลหม้อแปลงและสายส่ง เพื่อการไฟฟ้าใช้ศึกษา
ผลกระทบระบบไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อ 

1.2) ตามระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (ประเภทสัญญา Non-Firm) พ.ศ. 2550 SPP 
ต้องนำส่ง ข้อมูลประกอบคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า (ทั้งส่วนที่ไม่ใช่ทาง
เทคนิค และทางเทคนิค) ที่ต้องยื่นให้ครบถ้วน ดังนี้ 
1.2.1) หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลักฐานการจด

ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 
เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว) 

1.2.2) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า 
1.2.3) สถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแผนผังโรงไฟฟ้า (Plant Layout) 
1.2.4) ข้อมูลเบื ้องต้นของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า  Heat Balance 

Diagram และ/หรือ Piping and Instrument Diagram (P&ID) พร้อม
แสดงปริมาณ อุณหภูมิ แรงดันของไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และ
มาตรวัดไอน้ำ 

1.2.5) ข้อมูลเบื ้องต้นของขั ้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Flow 
Diagram) 

1.2.6) ปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อพลังงาน
ที่ผลิตได้ทั้งหมด 

1.2.7) รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องต้นกำลัง  (Name Plate) 
พร้อมข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) 

1.2.8) แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ระบบมาตรวัดไฟฟ้า
และระบบป้องกัน (Metering and Relaying Diagram) ที่จะต่อเชื ่อม
กับระบบของการไฟฟ้า  

1.2.9) ปริมาณพลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ที่จะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า ณ จุด
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า แผนการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า
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รายเล็ก และการใช้ไฟฟ้าของนิติบุคคลอ่ืนที่จะใช้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

1.2.10) วันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า  
1.2.11) ปริมาณพลังไฟฟ้าสำรองที่ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องการขอใช้จากการ

ไฟฟ้า 
1.2.12) จำนวนผู ้ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า  วุฒิการศึกษา และ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
1.2.13) ปริมาณของเชื ้อเพลิงที ่ใช้ต่อปีและค่าความร้อนต่ำเฉลี ่ย  (Average 

Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือใช้ใน
ระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม พร้อมแสดง
มาตรวัดเชื้อเพลิง 

1.3) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจาก SPP ในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พ.ศ. 2560 กำหนดว่าเมื ่อผู ้ขอผลิตไฟฟ้ายื ่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าแล้ว  ห้าม
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่น จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ประเภทพลังงานหมุนเวียน 
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง เป็นต้น 

1.4) ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid 
พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ผู ้ยื ่นขอผลิตไฟฟ้าต้องยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า  โดยแยก
เอกสารออกเป็น 4 ซอง คือ 1) หลักฐานเอกสารของผู้ยื่น 2) หลักประกันคำเสนอ
ขอขายไฟฟ้า 3) ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และ 4) ข้อเสนอด้านราคา โดย
ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบไปด้วย จุดเชื ่อมโยงระบบไฟฟ้าเพียงหนึ ่งจุด
เชื่อมโยง หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ความ
พร้อมด้านเชื้อเพลิงตลอดอายุโครงการ ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านแหล่งเงินลงทุนโครงการ 

2) ข้อปฏิบัติเพื่อการเชื่อมต่อครั้งแรก (First Energization) 
2.1) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจาก SPP ในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พ.ศ. 2560 กำหนดว่า SPP ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและ
มาตรฐานในการเชื่อมโยง และการไฟฟ้าสงวนสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบเอง หรือ
ขอให้ SPP ตรวจสอบตามความจำเป็น พร้อมกับมีสิทธิในการสั ่งการให้ SPP 
แก้ไข ปรับปรุง และเปลี ่ยนอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า  และ SPP จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงดังกล่าว และ SPP 
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนด หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

2.2) ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู ้ เช ื ่อมต่อต้องส่งข้อมูลทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลคุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้
เชื่อมต่อ ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าก่อน First Energization ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
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โดย กฟผ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันหลังจากได้รับข้อมูล
ครบถ้วน 

3) ข้อปฏิบัต ิ เพื ่อการเร ิ ่มขนานเคร ื ่องกำเน ิดไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าครั ้งแรก  (First 
Synchronization) 
3.1) ตาม OperationCode ของ กฟผ. ผู้เชื่อมต่อต้องส่งกำหนดการขนานเครื่อง และ

ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ให้ กฟผ. พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้
เชื่อมต่อต้องจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ระบบป้องกัน ระบบสื่อสาร 
ระบบควบคุมทางไกล (SCADA) อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) ระบบมาตรวัด
พลังงานไฟฟ้า ให้มีความพร้อมโดยนำส่งข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมดังกลา่ว 
(Check List) ให้ กฟผ. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะแสดงรายการตรวจสอบ
ดังตารางที่ 6.3 

 
ตารางท่ี 6.3 รายการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของผู้เชื่อมต่อที่จะต้องนำส่งให้ กฟผ. 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนำส่ง 
ข้อมูลทั่วไป - ช่ือผู้เช่ือมต่อ ภาษาไทย 

- ช่ือผู้เช่ือมต่อ ภาษาอังกฤษ 
- ช่ือย่อภาษาอังกฤษ (กฟผ. เป็นผู้กำหนด) 
- นามเรียกขาน (กฟผ. เป็นผู้กำหนด) 
- สัญญาเลขท่ี/ลงวันท่ี 
- สถานท่ีตั้งสำนักงาน 
- สถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 

ข้อมูลทางเทคนิค - กำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
(MW) 
- ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (MW) 
- ปริมาณ Maximum Reactive Power (MVar) ทั ้ง นำหน้า และ 
ตามหลัง ที่สามารถถ่ายเทกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
- ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกำลังผลิต
ไฟฟ้าแต่ละเครื่อง (MVA, MW, Power Factor) 
- ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ชุด Inverter 
- ประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม 
- ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น ประเภทพลังงานหมุนเวียน 
ประเภท Cogeneration 
- เชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงสำรองที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
- เชื้อเพลิงเสริมที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
- จุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. 
- จุดติดตั้งมาตรวัดซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
- ปริมาณการซื้อพลังไฟฟ้าสำรอง (MW) 
- การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า หรือระบบไอน้ำ 
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รายการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลและสถานะการนำส่ง 
- ข้อมูล Start – Up 
- การจัดเตรียมการควบคุมแรงดัน 4 โหมด ได้แก่ 1) Remote High 
Side Voltage Control 2) Remote High Side MVar Control 3) 
Local High Side Voltage Control แ ล ะ  4) Local High Side 
MVar Control 

ข้อมูลศึกษาผลกระทบ 
(ตามมาตรฐานของข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การ 
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.) 

- กำหนดวันขนานเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าครั ้งแรก และขั ้นตอนการ
ทดสอบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
- ข้อมูลทางเทคนิคตามข้อกำหนดเกี ่ยวกับการเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

ระบบป้องกัน - ระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ระบบป้องกันระยะไกล (Teleprotection System) 
- ระบบป้องกัน Direct Transfer Trip และ Logic Diagram and 
Configurations 
- Single Line Diagram 
- ข้อมูลการตั้งค่า Frequency Relay และ Voltage Relay 

ระบบสื่อสาร - อุปกรณ์ระบบสื่อสาร 
- SCADA 
- RTU 
- ระบบ Party Line 
- หมายเลขโทรศัพท์ในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรสารในเครือข่าย กฟผ. 
- หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการสาธารณะ 
- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำรอง (ถ้ามี) 
- หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 
- หมายเลขโทรสารสำนักงาน 

ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า - อุปกรณ์ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 
- การติดตั้ง Unit Monitoring Meter 
- ระบบ Automatic Meter Reading (AMR) 
- ระบบสื่อสารสำรอง สำหรับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 

ข้อมูลก่อนการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
- ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
- หนังสืออนุญาตขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
- แผนบำรุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้าและแผนบำรุงรักษารายปี
ล่วงหน้า 5 ปี 

กำหนดการ First Synchronization - กำหนดวัน First Synchronization 
- ขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

กำหนดการทดสอบ Trial Run 
(Tentative Program) 

- กำหนดวันทดสอบ 
- กำหนดจำนวนวันท่ีจะทำการทดสอบ 

 

3.2) เมื่อได้ First Synchronization แล้ว จะมีการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ การ
วัดค่าแรงดัน ความถี ่ฮาร์มอนิก แรงดันกระเพ่ือม การทดสอบ Reactive Power 
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Control การทดสอบ Active Power Control รวมถึงการทดสอบความสามารถ
ในการทนต่อภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low Voltage Fault Ride Through) และ
การทดสอบเดินเครื่อง 

3.3) SPP ที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟน. หรือ กฟภ.) ต้อง
ปฏิบัติตาม Operation Code ของ กฟน. หรือ กฟภ. ด้วย 

4) ข้อปฏิบัติเพื่อการทดสอบการเดินเครื่อง 
ตาม Operation Code ของ กฟผ. ก่อนการทดสอบการเดินเครื่อง SPP ต้อง 1) ผ่าน

ขั้นตอน First Synchronization ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 2) ทำการทดสอบความ
เสถียรของการเดินเครื่องโดยเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาตลอด 24 ชั่วโมง 
3) มีการทดสอบปลดการเดินเครื่องฉุกเฉิน (Load Rejection Test) ที่ระดับ 50% 75% และ 100% 
ของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 

5) ข้อปฏิบัติก่อนเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) 
ตาม Operation Code ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Non-Firm ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter ที่ต้องการ

เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) จะต้องนำส่งผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ 
กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ กฟผ. พิจารณาว่าผ่านแล้ว กฟผ. จะแจ้งกำหนดวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าตามวันที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมา 

6) ข้อปฏิบัติในช่วงเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm ต้องประสานงานด้านจัดทำ

แผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า 
และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอ โดยกระบวนการแจ้งแผนบำรุงรักษารายปี แผนบำรุงรักษาราย
เดือน แผนบำรุงรักษารายสัปดาห์ แผนบำรุงรักษารายวัน โดยให้ผู ้เชื ่อมต่อวันเวลาที ่ต้องการ
บำรุงรักษา และแจ้งช่วงเวลาอื่นถ้า กฟผ. ไม่สามารถจัดแผนให้ตามที่ผู้เชื่อมต่อเสนอได้ และการ
ประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้ารายปี รายเดือน รายวัน นอกจากนี้สำหรับผู้เชื่อมต่อประเภทใช้ 
Inverter หรือมีส่วนประกอบที่ใช้ Inverter จะต้องแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้าราย 15 นาที ต่อเนื่อง 5 
ชั่วโมง นอกจากนี้ Operation Code ของ กฟผ. ยังระบุว่า กฟผ. มิต้องแจ้งแผนรับซื้อไฟฟ้าให้ผู้
เชื่อมต่อ เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้เชื่อมต่อเมื่อมีความพร้อมในการ
ขายไฟฟ้า และกรณีระบบไฟฟ้าเกิดความไม่พร้อมรับซื้อไฟฟ้า กฟผ. อาจพิจารณางด หรือลดการรับ
ซื้อไฟฟ้าโดยการแจ้งงด หรือลดรับซื้อไฟฟ้าให้ทราบ 

Operation Code ของ กฟผ. กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Non-Firm ต้องประสานงาน
ในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และรักษาคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ การควบคุมความถี่แบบ 
Frequency Ride-Through (ที่กำหนดให้ SPP ยังคงต้อง Synchronize กับระบบไฟฟ้า เมื่อความถี่
ออกไปจาก 50 Hz เป็นเวลาต่างๆ) การควบคุมแรงดัน แบบ Voltage Ride-Through (ที่กำหนดให้ 
SPP ยังคงต้อง Synchronize กับระบบไฟฟ้า เมื่อแรงดันไฟฟ้าออกไปจาก Base Voltage เป็นเวลา
ต่างๆ) กล่าวคือ 

6.1) การควบคุมความถ่ี 
สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ ์Inverter มีข้อกำหนด Frequency Ride-Through 

ดังต่อไปนี้ 
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6.1.1) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 Hz ถึง 50.50 Hz ผู้เชื ่อมต่อต้องช่วย
ระบบไฟฟ้าโดยการเพ่ิม หรือลดกำลังการผลิตเพ่ือทำให้ความถี่ของระบบ
ไฟฟ้ากล ับมาอยู ่ที่  50.00 Hz ± 0.5 Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้
เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า 

6.1.2) กรณีความถี ่ต่ำกว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเนื ่องเกิน 1 
นาที ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อได้โดยไม่
ถือเป็นเหตุจากผู้เชื่อมต่อ 

6.1.3) กรณีความถี่ต่ำกว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู้เชื่อมต่อสามารถ
ตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อได้โดยไม่ถือเป็นเหตุจากผู้เชื่อมต่อ 

การควบคุมความถี่ของโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
6.9 
 

 
รูปที่ 6.9 ย่านความถ่ีสำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

 

สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter มีข้อกำหนด Frequency Ride-Through 
ดังนี้ 

6.1.4) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 Hz ถึง 50.50 Hz ผู้เชื ่อมต่อต้องช่วย
ระบบไฟฟ้าโดยการเพ่ิม หรือลดกำลังการผลิตเพ่ือทำให้ความถี่ของระบบ
ไฟฟ้ากล ับมาอยู ่ที่  50.00 Hz ± 0.5 Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้
เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า 
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6.1.5) กรณีความถ่ีสูงกว่า 51.00 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วย
ส ัดส ่วน 40% ต ่อ 1 Hz ของกำล ังผล ิตไฟฟ้าขณะนั ้น  (Gradient 
Reduced Power at 40%/Hz of the Instantaneously Available 
Power) 

6.1.6) กรณีความถี่ต่ำกว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้เชื่อมต่อสามารถ
ตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อได้โดยไม่ถือเป็นเหตุจากผู้เชื่อมต่อ 

การควบคุมความถี่ของโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
6.10 
 

 
รูปที่ 6.10 ย่านความถ่ีสำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

 

6.2) การควบคุมแรงดัน 
ผู้เชื ่อมต่อต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดันแบบ kV Control ไว้ 4 โหมด ซึ่งจะต้อง

ดำเนินการปรับค่าตาม Voltage Reference ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งใน
รูปแบบ Real Time หรือ Scheduling 

ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาแรงดันที่จุดติดตั้งมาตรวัดไม่ให้ด้อยกว่า  หรือพยายามให้ดีกว่าค่า 
Voltage Reference โดย Voltage Dead Band กำหนดดังนี้ 

6.2.1) ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage Dead Band = ± 0.3 kV 
6.2.2) ระดับแรงดัน 69 kV ขึ้นไป Voltage Dead Band = ± 0.5 kV 

สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter มีข้อกำหนด Voltage Ride-Through ว่า
ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นเหตุของผู้
เชื่อมต่อ ดังนี้ 

6.2.3) กรณีแรงดันสูงกว่า 130% ของ Base Voltage 
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6.2.4) กรณีแรงดันสูงกว่า 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage ต่อเนื่อง
เกิน 1 วินาที 

6.2.5) กรณีแรงดันสูงกว่า 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage ต่อเนื่อง
เกิน 10 วินาที 

6.2.6) กรณีแรงดันต่ำกว่า 90% จนถึง 85% ของ Base Voltage ต่อเนื่องเกิน 
10 วินาที 

6.2.7) กรณีแรงดันต่ำกว่า 85% ของ Base Voltage 
การควบคุมแรงดันของโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 

6.11 
 

 
รูปที่ 6.11 ข้อกำหนด Voltage Ride-Through สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

 

สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter มีข้อกำหนด Voltage Ride-Through ว่าผู้
เชื่อมต่อต้องสามารถทนต่อสภาพแรงดันที่เปลี่ยนแปลง ภายในบริเวณพ้ืนที่ Connected Area โดยมี
เงื่อนไขการควบคุมการจ่าย Active Power และ Reactive Power ดังนี้ 

6.2.8) แรงดันระหว่าง 15% - 110% ของ Base Voltage ต้องรับ Reactive 
Power จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive Power เข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power ลงเป็นสัดส่วนกับแรงดัน
ที่เปลี่ยนแปลงได ้

6.2.9) แรงดันระหว่าง 0% - 15% ของ Base Voltage ต้องจ่าย Reactive 
Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็มที่ ที่กระแส Ireactive เท่ากับพิกัด
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กระแสของอุปกรณ์ Inverter และต้องจ่าย Active Power เข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด 

การควบคุมแรงดันของโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
6.12 
 

 
รูปที่ 6.12 ข้อกำหนด Voltage Ride-Through สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 

 

6.2.10) กรณีผู ้เชื ่อมต่อปลดการเชื ่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า  หาก
แรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าขณะนั้นสูงกว่า 40% ของ Base Voltage 
ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ภายใน 2 วินาที 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ SPP ประเภท Non-Firm กำหนดค่าซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ
ค่าพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นบาท/kWh หรือ บาท/หน่วย โดยไม่มีบทคำสั่งเดินเครื่อง (Dispatch) 
ให้ SPP ต้องเดินเครื่องตาม NCC กำหนด จึงไม่มีบทปรับหาก SPP Non-Firm ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ตาม Dispatch ได้แต่อย่างใด 

ตาม Operation Code ของ กฟผ. กำหนดให้การไฟฟ้ามีสิทธิปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ของ SPP Non-Firm ออก หากระบบไฟฟ้ามีความจำเป็น เพื่อคุณภาพไฟฟ้า ความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

7) ข้อปฏิบัติหลังจากสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันเทียบเท่ารูปแบบสัปทานประเภท 

Build-Own-Operate (BOO) จึงไม่มีข้ันตอนในการต้องทดสอบ และ/หรือ โอนทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ
เมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงมักไม่มีประเด็นต้องดำเนินการทางเทคนิคใดๆ 
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6.2.6 ข้อปฏิบัติ (Operation) สำหรับ SPP Firm 
 

จากระเบียบที่เกี ่ยวข้อง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ Grid Code ที่เกี ่ยวข้อง SPP Firm มี
หน้าที่ต้องดำเนินการ เหมือนกับ SPP Non-Firm แต่มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) กระบวนการขอเชื่อมต่อ และขายไฟฟ้าเข้าระบบ (ก่อนลงนามสัญญาฯ) 
ตาม Connection Code ของ กฟผ. ผู ้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm มีหน้าที ่ในลักษณะ

เดียวกันกับ SPP Non-Firm 
2) ข้อปฏิบัติเพื่อการเชื่อมต่อครั้งแรก (First Energization) 

ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน
กับ SPP Non-Firm 

3) ข้อปฏิบัติเพื่อเริ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าครั้งแรก 
ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

กับ SPP Non-Firm 
4) ข้อปฏิบัติเพื่อการทดสอบการเดินเครื่อง 

ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน
กับ SPP Non-Firm นอกจากนี้ เฉพาะผู ้เชื ่อมต่อประเภท SPP Firm จะต้องขอทำการทดสอบ
เดินเครื่องไฟฟ้าในลักษณะ Trial Run เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า และไม่มากกว่าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน และไม่เกิน 15 
วัน) โดยมีข้อกำหนดเกณฑ์การเบี่ยงเบนการจ่ายไฟฟ้าในระหว่างการเดินเครื่อง  Trail Run ในช่วง 
±2% ไม่เกิน 4 คาบ (คาบละ 15 นาที) ต่อวัน (สำหรับระบบ Cogeneration) และช่วง ±5% ไม่เกิน 
12 คาบต่อวัน (สำหรับประเภทพลังงานหมุนเวียน) 

5) ข้อปฏิบัติก่อนเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) 
ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter ที่

ต้องการเริ ่มต้นซื ้อขายไฟฟ้า (COD) จะต้องนำส่งผลสรุปการทดสอบ Trial Run เพื ่อให้ กฟผ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ กฟผ. พิจารณาว่าผ่านแล้ว กฟผ. จะแจ้งกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าตามวันที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมาและออกแผนรับซื้อไฟฟ้าหลังวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้เชื่อมต่อ 

ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู ้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter ที่
ต้องการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) จะต้องนำส่งผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และนำส่งผลสรุปการ
ทดสอบ Trial Run เพื่อให้ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ กฟผ. พิจารณาว่าผ่านแล้ว กฟผ. 
จะแจ้งกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตามวันที่ผู้เชื่อมต่อเสนอมา 

6) ข้อปฏิบัติในช่วงเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
ตาม Operation Code ของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm ต้องประสานงานด้านจัดทำ

แผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย คุณภาพไฟฟ้า 
และกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอ โดยกระบวนการแจ้งแผนบำรุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า แผน
บำรุงรักษารายปีล่วงหน้า 5 ปี ซึ ่ง กฟผ. จะพิจารณาแผนดังกล่าวและอาจเสนอช่วงเวลาอื่นให้ผู้
เชื่อมต่อพิจารณาได ้แผนบำรุงรักษารายปี แผนบำรุงรักษารายเดือน แผนบำรุงรักษารายสัปดาห์ แผน
บำรุงรักษารายวัน และการประสานงานด้านแผนการผลิตไฟฟ้ารายปี รายเดือน รายวัน นอกจากนี้



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

6-37 
 

 

 

สำหรับผู้เชื่อมต่อประเภทใช้ Inverter หรือมีส่วนประกอบที่ใช้ Inverter จะต้องแจ้งแผนการผลิต
ไฟฟ้าราย 15 นาท ีต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ SPP Firm ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องสามารถผลิตและจ่ายพลัง
ไฟฟ้าให ้กฟผ. ตามปริมาณ และระยะเวลาที่ กฟผ. สั่งการ (ไม่เกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา โดย
ปกติ กฟผ. จะสั่งการให้ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm เดินเครื่องที่ระดับค่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา
ในช่วง Peak Period หากผู้ผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องตามที่ กฟผ. สั่งการไม่ได้ในช่วง Peak Period จะมี
ค่าปรับเกิดข้ึน 

Operation Code ของ กฟผ. กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Firm ต้องประสานงานในการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และรักษาคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ การควบคุมความถี่แบบ Frequency 
Ride-Through (ที่กำหนดให้ SPP ยังคงต้อง Synchronize กับระบบไฟฟ้า เมื่อความถี่ออกไปจาก 
50 Hz เป็นเวลาต่างๆ) การควบคุมแรงดัน แบบ Voltage Ride-Through (ที่กำหนดให้ SPP ยังคง
ต้อง Synchronize กับระบบไฟฟ้า เมื่อแรงดันไฟฟ้าออกไปจาก Base Voltage เป็นเวลาต่างๆ) และ
การแจ้งเหตุขัดข้อง เช่นเดียวกับ SPP Non-Firm 

ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ SPP Firm กำหนดค่าซื ้อไฟฟ้าเป็นแบบ Two-Part 
Tariff ประกอบไปด้วยค่าพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า โดยมีบทคำสั่งเดินเครื่อง (Dispatch) ให้ 
SPP ต้องเดินเครื่องตามที่ NCC ได้กำหนดไว้ และมีบทปรับหาก SPP Firm ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าตาม 
Dispatch ได ้

ตาม Operation Code ของ กฟผ. กำหนดให้การไฟฟ้ามีสิทธิปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ของ SPP Firm ออก หากระบบไฟฟ้ามีความจำเป็น เพื่อคุณภาพไฟฟ้า ความมั่นคงระบบไฟฟ้า และ
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เช่นเดียวกับ SPP Non-Firm 

7) ข้อปฏิบัติหลังจากสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันเทียบเท่ารูปแบบสัปทานประเภท 

Build-Own-Operate (BOO) จึงไม่มีข้ันตอนในการต้องทดสอบ และ/หรือ โอนทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ
เมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงมักไม่มีประเด็นต้องดำเนินการทางเทคนิคใดๆ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับ 
SPP Non-Firm 
 
6.3 การวิเคราะห์ รูปแบบการควบคุมสั่งการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  ข้อ

ปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

 

จากข้อมูลที่ประมวลได้จากการศึกษา และทบทวนรูปแบบการเดินเครื่อง ข้อปฏิบัติของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามระเบียบ สัญญา และข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ตามหัวข้อ
ที่ 6.2 จะสามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี ้

 
6.3.1 สรุปรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมีการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อยู่เพียง 2 รูปแบบ คือ แบบ 
Firm และ Non-Firm โดยที่ 
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1) Non-Firm หมายถึง “การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มที่ตามความพร้อมของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า และความพร้อมของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีลักษณะเป็นระฆังคว่ำเกิดขึ้นเฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสง
จากพระอาทิตย์ เป็นต้น” ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Non-Firm นี้ ได้แก่ VSPP และ SPP 
Non-Firm 

2) Firm หมายถึง “การเดินเครื ่องผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามรูปแบบคำสั ่งการเดินเครื ่อง 
(Dispatch Instruction) ของการไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติ กฟผ. จะสั่งการให้ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP 
Firm เดินเครื่องที่ระดับค่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาในช่วง Peak Period หากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเดินเครื่องตามที่ กฟผ. สั่งการไม่ได้ในช่วง Peak Period จะมีค่าปรับเกิดขึ้น” 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Firm นี้ ได้แก่ SPP Firm 

เมื่อวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการเดินเครื่องทั้งสองแบบแล้ว สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 6.4 
 
ตารางท่ี 6.4 ข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการเดินเครื่องแบบ Non-Firm และ Firm 
Non-Firm ข้อดี 

✓ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกดิขึ้นสูงท่ีสดุ (Maximum RE 
Generation) 

ข้อเสีย 
 สร้างความผันผวน/ความไม่แน่นอน ด้านสมดุลการผลิต-การใช้ไฟฟ้าในระบบ เกิด

ภาระแกผู่้ควบคุมระบบไฟฟ้าในการต้องจัดหา Ancillary Service ซึ่งปัจจุบันไดร้ับ
จากโรงไฟฟ้าประเภท Fully Dispathable จากผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ ่
(Independent Power Producer: IPP) 

Firm ข้อดี 
✓ ช่วยตอบสนองต่อระบบไฟฟ้าในเรือ่ง Load Following Control ได้บางส่วน ให้

ได้ตาม Load Pattern 
ข้อเสีย 
 เมื่อมีปรมิาณผูผ้ลิตไฟฟ้าประเภท Firm นี้มากๆ จะไปลดจำนวนโรงไฟฟ้าประเภท 

Fully Dispatchable ที่สามารถช่วยตอบสนอง Load Following Control และ
รักษาความถี่ในระบบไฟฟ้าลง 

 เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ควรจะผลิตใช้งานได้ 
เนื่องจากต้องใช้เพื่อปรับลักษณะการจ่ายไฟฟ้าออกให้ได้ตาม Load Pattern 

 แม้จะใช้ Energy Storage System (ESS) มาช่วยดูดซับ-ส่งคืนไฟฟา้จากพลังงาน
หมุนเวียนก็ตาม เพือ่ให้ผูผ้ลติไฟฟ้าแห่งหนึ่งจ่ายไฟฟ้าได้ตาม Load Pattern แล้ว 
จะเกิดค่าใช้จ่ายที่ปจัจุบันยังค่อนข้างสูงมาก ท้ังที่หากนำ ESS ขนาดเดียวกันนีม้า
ช่วยดูดซับ-ส่งคืนไฟฟ้า โดยติดตั้งที่ระบบไฟฟ้าแทน (เป็น Ancillary Service 
Provider) ช่วยสรา้งสมดลุในระบบไฟฟ้าแล้ว จะประหยดัต้นทุนรวมที่เกิดทั้งระบบ
กว่า 
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6.3.2 การบริหาร Ancillary Service ในประเทศไทย และบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

 

โดยที่ Ancillary Service ในระบบไฟฟ้า หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ (รวมถึง
โรงไฟฟ้า) ในระบบไฟฟ้า นอกเหนือจาก “พลังงานไฟฟ้า” (Energy) และ “กำลังการผลิตไฟฟ้า” 
(Power) ในการที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง หรือสมดุลระหว่างการผลิต กับการใช้บวกค่า
ความสูญเสีย ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ารักษาระดับคุณภาพไฟฟ้าในรูปของ ความถี ่และระดับแรงดันไฟฟ้า 
โดยความถี่มักจะต้องอาศัยความสามารถ Response ของโรงไฟฟ้า ส่วนด้านแรงดันไฟฟ้ามักต้อง
อาศัยแหล่งรับจ่ายไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) ของโรงไฟฟ้า 

Ancillary Service ที่สำคัญในกติกาของประเทศไทย ได้แก ่1) Load Following Control หรือ 
Automatic Generation Control (AGC) ซ ึ ่ งรวมถ ึ ง  Loading and De-Loading 2)  Frequency 
Control 3) Voltage/kVAr Control และ 4) Black Start Capability 

จากการศึกษาและทบทวน ตามหัวข้อที ่ 6.2 ในมิติของ Ancillary Service สามารถพบ
ข้อสังเกตได้ดังนี้ 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งรูปแบบ Firm และ Non-Firm มีส่วนให้ความสามารถ 
Ancillary Service เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ จากเงื ่อนไข Operation Code ของ กฟน. 
VSPP ประเภทลมและแสงอาทิตย์จะต้องมี Over-Frequency Droop คือ หากความถี่ใน
ระบบมีค่าเกินกว่า 51.00 Hz โรงไฟฟ้าจะต้องปรับลดการผลิตไฟฟ้าจริงลง 40% ของค่า
การผลิตขณะนั้น ต่อความถี่ที่เพิ่มขึ้น 1 Hz (หรือคือ Automatic Power Curtailment) 
และ Operation Code ของ กฟผ. กำหนดรวมไว้ใน Frequency Ride-Through ที่ให้ 
SPP ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter หรือมีส่วนประกอบที่ใช้ Inverter เมื่อความถี่สูงกว่า 51.00 
Hz ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของกำลังการผลิต
ไฟฟ้าขณะนั ้น (Gradient Reduced Power at 40%/Hz of the Instantaneously 
Available Power) กล่าวคือทั้ง กฟน. และ กฟผ. กำหนด Over-Frequency Droop ไว้
ที่ 40%/Hz (หรือคือ Automatic Power Curtailment) เหมือนกันกับของ กฟน. ทั้งนี้ 
กฟภ. ไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใด 

2) ต่อเนื่องจากข้อ 1) ในเรื่อง Frequency Droop ในย่านความถี่อื่นๆ ตาม Operation 
Code ของ กฟผ. ที่กล่าวไว้ที่ Frequency Ride-Through นั้น แม้จะมีการระบุว่า เช่น 
“กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 – 50.50 Hz ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดยการ
เพิ่ม หรือลดกำลังการผลิตเพื่อทำให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่  50.00 ± 0.5 
Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า” แต่ไม่ได้มีความชัดเจนว่าให้ช่วยตอบสนองต่อระบบไฟฟ้ามากน้อย
อย่างไร ดังนั้นผลลัพธ์ของข้อกำหนดนี้จึงเพียงต้องการให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ยังคงเชื่อมต่อกับระบบต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ในระบบเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือ
ส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้า (Frequency Deviation) ไม่มากเกินไปนัก 

3) ส่วนเงื่อนไข Voltage Control นั้น แม้ กฟภ. ให้ผู้เชื่อมต่อต้องมีระบบควบคุมแรงดัน
อย่างน้อย 2 วิธี คือ 1) Fixed Displacement Factor cos(θ) และ 2) A Variable 
Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) ทั้งนี้ขึ ้นกับแรงดันระบบไฟฟ้า 
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(เพื่อ Voltage Droop) และ กฟผ. จะกำหนดว่าให้ SPP ต้องจัดเตรียมความพร้อมใน
การควบคุมแรงดันแก่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 4 โหมด คือ 1) Remote High 
Side Voltage Control 2)  Remote High Side MVar Control 3)  Local High Side 
Voltage Control และ 4) Local High Side MVar Control แล้ว แต่ไม่พบว่ามีเงื่อนไข 
Voltage Droop กำหนดไว้ในที่ใดๆ เพื่อใช้ในภาคปฏิบัติ และโดยที่การควบคุมแรงดัน
ให้อยู่ในระดับเหมาะสมนั้น 1) มีลักษณะเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Local Content) และ 
2) มีสภาพปัญหาเป็นพลวัต (Dynamic) ไปตามเวลา เช่น กลางวันเมื่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงระบบไฟฟ้าจะขาด Reactive Power แต่กลางคืนเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ
ระบบไฟฟ้าจะมี Reactive Power เกิน ทำให้การควบคุมระบบไฟฟ้าบางครั้ง ต้องการ
ให้โรงไฟฟ้าจ่าย Reactive Power เข้าระบบ หรือบางครั ้ง ต้องการให้โรงไฟฟ้าดึง 
Reactive Power ออกจากระบบ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับกลไกการเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าในเรื่องกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Var Charge Payment) ได ้

4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท SPP กำหนดให้ SPP ต้องนำส่งค่า Frequency Relay 
Setting และ Voltage Relay Setting เพื ่อการตรวจสอบ Configurations ของ 
Frequency Ride-Through และ Voltage Ride-Through เท่านั้นเอง 

5) คุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นเพียงการช่วยเหลือระบบเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น และ
จะช่วยเมื่อความถี่ระบบไฟฟ้าเบี่ยงเบนออกไปเกิน 51.00 Hz เท่านั้น หมายความว่า
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่สามารถอยู่ช่วยระบบไฟฟ้าจนความถี่กลับมาที่ระดับ
ปกติ 50.00 Hz ได้เลย การช่วยเหลือระบบโดยส่วนใหญ่จึงเกิดจากการช่วยตอบสนอง 
(Response) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น IPP ในประเทศ และ IPP ต่างประเทศ 
ซ ึ ่งม ีค ุณสมบัติในเร ื ่อง  Automatic Generation Control (AGC) และ Automatic 
Generation Voltage Control (AGVC) หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า การเพ่ิมกำลังการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนในรูปแบบ Firm และ Non-
Firm ตามที่เป็นมานั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ทั้งด้านความถี่ 
และแรงดันไฟฟ้า 
5.1) โดยผู้ที่รับภาระเรื่องการดูแลความถี่  อันเกิดจากสมดุลของกำลังการผลิตไฟฟ้า 

(Generation) กับการใช้ (Demand) บวกค่าสูญเสีย (Loss) โดยรวมทั้งประเทศ 
(Global Content) คือ กฟผ. 

5.2) ส่วนการดูแลแรงดันไฟฟ้านั้น มีลักษณะเป็นรายพื้นที่ (Local Content) จึงควร
เป็น กฟน. และ กฟภ. เป็นผู้ดูแลโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟภ. เนื่องจาก
ระบบไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกิ่งสาขา (Radial System) มากกว่า 

6) เมื่อ Grid Code ต่างๆ รองรับรูปแบบ Firm และ Non-Firm ไว้สุดโต่ง 2 รูปแบบ ผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาแบบ Firm ได้ย่อมมีแต่กลุ่มที่สามารถจัดเตรียม Fuel 
Stock ใช้งานได้นาน คือกลุ่มชีวมวลเท่านั้น ส่วนที่เหลือสามารถเข้าระบบได้เฉพาะแบบ 
Non-Firm ซึ่งกล่าวได้ว่า Grid Code ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อการช่วยเหลือระบบอะไร
เท่าใดนัก (ยกเว้น Over-Frequency Droop หรือ Automatic Power Curtailment) 
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7) เทคโนโลยีการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecasting) ใน
ประเทศไทยนั้น หากจะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเพียงเพื่อการคาดการณ์รายได้
จากการขายไฟฟ้าเท่านั้น แต่ไม่ได้มีประโยชน์แก่การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ขายไฟฟ้า (แบบ Non-Firm) ให้การไฟฟ้าแต่อย่างใด 

8) เทคโนโลยี RE Forecasting ที่จะเป็นประโยชน์ทางเทคนิค ในบริบทประเทศไทยใน
ปัจจุบัน จึงอยู่ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) หรือศูนย์ควบคุมเขตต่างๆ ทั้ง
ของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เนื่องจากจะสามารถเอาข้อมูลมาใช้ช่วยปรับวิธีการควบคุม
ระบบไฟฟ้าทั้งด้าน กำลังการผลิต (MW) และแรงดันไฟฟ้า (Volt หรือ MVar) ได ้ซ่ึง RE 
Forecasting ที่แม่นยำน่าจะขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะพื้นที่  (Local Context) มากกว่าที่
จะใช้ข้อมูลรวมศูนย์ระดับประเทศ 

 
6.3.3 การวิเคราะห์จากกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 

จากการศึกษาและทบทวน ตามหัวข้อที่ 6.2 การวิเคราะห์ประเด็นจากมุมของข้อกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของประเทศไทยที่เป็นอยู่ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

1) ข้อกำหนดอยู่บนพื้นฐานว่า “หนึ่งจุดเชื่อมต่อ หนึ่งสัญญา (หรือคือ หนึ่งธุรกรรม)” ทำให้
หากจะมีการพัฒนาข้อกำหนดเพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปรับปรุงระบบเพ่ือ
ช่วยระบบไฟฟ้า (ซึ่งมักจะต้องเป็นการกำหนดกติกาใหม่ที่ใช้สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทุกราย) แล้ว อาจทำให้ต้องมีการใส่ทรัพยากรลง ณ จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป 
ดังนั้น หากจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจพิจารณา
ให้มีทางเลือกในการรวมกลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้า (Cluster) จากกลุ่มที่เหมาะสมเพ่ือร่วมกัน
ช่วยปรับตัวต่อระบบไฟฟ้า จะสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ 

2) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 2 แห่ง คือ กฟน. และ กฟภ. มีข้อกำหนดบางอย่างแตกต่างกัน 
เช่น 1) กฟน. มีข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังลมและแสงอาทิตย์ให้มี  Automatic 
Power Curtailment เมื่อความถี่ระบบไฟฟ้าสูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz แต่ กฟภ. ไม่มี
ข้อกำหนดนี้ 2) กฟภ. กำหนดให้ผู้เชื่อมต่อต้องมีระบบควบคุมแรงดันแบบ A Variable 
Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) ทั้งนี้ขึ ้นกับแรงดันระบบไฟฟ้า 
(เพ่ือ Voltage Droop) แต ่กฟน. ไม่มีข้อกำหนดนี้ 

3) ความแตกต่างนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่า เนื่องจากสภาพระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 2 แห่งนี้ มี
ความแตกต่างกัน กฟน. มีระบบไฟฟ้าบนพื้นที่ๆ  ไม่ห่างไกลกันนัก จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้าน
แรงดันไฟฟ้า จึงสามารถให้ความสำคัญกับความถี่ไฟฟ้า และสมดุลกำลังการผลิตไฟฟ้า
แทนได้ ส่วน กฟภ. มีระบบไฟฟ้าบนพื้นที่ๆ ห่างกัน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการแรงดันไฟฟ้า ในขณะที ่การช่วยตอบสนองต่อความถี ่ระบบไฟฟ้า 
(Response) อาจยิ่งซ้ำเติมความผันผวนของการไหลของกำลังไฟฟ้าในสายจำหน่ายแต่
ละเส้นของ กฟภ. ได ้และสิ่งนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าด้านแรงดันไฟฟ้าของ 
กฟภ. ได้ 

4) สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ คือ การกำหนดกฎกติกา (Grid Code) ควรต้องพิจารณาแยกไป
ตามพื้นที่ ตามความจำเป็นของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในลักษณะเดียวกันกับที่ Grid 
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Code ของ กฟน. แตกต่างจากของ กฟภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟภ. ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม
กว้างขวาง ควรพิจารณาให้มีการกำหนด Grid Code แตกต่างกันออกไปตามความ
จำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 

5) Grid Code ในปัจจุบัน ไม่ได้กล่าวถึงสุขภาพของระบบไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ซึ่งจริงแล้วมี
ผลต่อความสามารถในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกัน หรือส่งผลกระทบ
ต่อความจำเป็นในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้า (ด้วยราคาที่ต้องจ่าย) ที่
แตกต่างกัน เช่น กรณีในอดีตบริเวณ จังหวัดลพบุรี ที่ในระยะแรกมีโรงไฟฟ้าพลังลมมา
เชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าปลายสาย ซึ่งทำให้ Transformer Tap Changer ทำงานมากกว่า 
100 ครั้งต่อวัน ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้น แต่ต่อมาสถานีไฟฟ้าแห่งนี้ได้เพ่ิมการ
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักอันที่สอง ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าแห่งนี ้มี
เสถียรภาพยิ่งขึ้น จน Transformer Tap Changer ทำงานเพียง 10 กว่าครั้งต่อวัน 

6) หาก Grid Code มีการกำหนดให้มีการดัชนีชี้วัดสุขภาพ หรือสภาพระบบไฟฟ้าแต่ละจุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ จุดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดผัน
ผวน (Variable Renewable Energy: VRE) แล้ว อันนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ทาง
เทคนิคเพ่ือรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละจุดของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันแล้ว 
จะทำให้มีโอกาสใช้ประโยชน์ระบบส่ง/ระบบจำหน่ายเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ได้เต็มที่ หรือได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เกิด Global Optima ของการจ่ายเพื่อปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า หรือปรับปรุงโรงไฟฟ้าขึ้น 

7) แนวคิดของระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเกี ่ยวกับการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คือ พิจารณาตามศักยภาพระบบไฟฟ้าเท่าที่มีอยู่เป็นหลัก หรือกล่าวอีกอย่าง
จากมุมการพัฒนาระบบส่ง/ระบบจำหน่ายเพื่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนได้ว่า เป็น
แบบ Passive ไม่ใช่แบบ Active 

8) กลไกการดำเนินงานเมื ่อสิ ้นสุดอายุสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที ่ปัจจุบันนี ้เป็นแบบ  BOO 
กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ผู้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้ายังคงถือครอง
ทรัพย์สินต่อไปโดยไม่ต้องโอนให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐใดๆ นั้น มีข้อพิจารณา ดังนี้ 
8.1) เนื่องจากแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภทที่ต้องใช้

เชื้อเพลิง เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือ ขยะ เป็นต้น มักมีลักษณะเฉพาะ และถือ
ครองโดยภาคเอกชน หากมีเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินให้รัฐเมื่อครบอายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าแล้ว (BOT) อาจทำให้เกิดปัญหาในภาคปฏิบัติ 

8.2) หลายกรณี เครื่องจักร/โรงไฟฟ้ายังสามารถใช้งานผลิตไฟฟ้าต่อไป แม้ครบอายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ภาครัฐจึงควรพิจารณาหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ที่หมดอายุแล้วอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

6-43 
 

 

 

6.4 การพิจารณาแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า และการดำเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 

 

การศึกษาทำความเข้าใจกติกาการควบคุมสั่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ตามที่แสดงในหัวข้อที่ 6.2 และหัวข้อที่ 6.3 ทำให้ทราบว่า การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทยมีลักษณะสุดโต่ง 2 แบบ คือ 1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ 
Non-Firm ซึ่งจะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสูงสุด แต่สร้างภาระในการรักษาสมดุลใน
ระบบไฟฟ้าแก่ที่ศูนย์ควบคุมพลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) เมื่อมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาก
ยิ่งขึ้น เพิ่มภาระระบบยิ่งขึ้น พร้อมกับทำให้ต้องลดจำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่  (IPP) ที่มี
ความสามารถช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Response) ในระบบไฟฟ้าลง และนั่นทำให้ NCC 
ยิ่งมีทรัพยากรที่ใช้เพื่อระบบควบคุมไฟฟ้ามีน้อยลง และ 2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
แบบ Firm โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เป็นข้อกำหนดแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน
แล้ว จะทำให้เกิดต้นทุนต่อผู้ผลิตไฟฟ้าสูงมาก เช่น การใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS) นอกจากนี้ 
จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้แต่ไม่สามารถส่งเข้าระบบไฟฟ้า
ได้ และเช่นกันการมีปริมาณไฟฟ้าประเภทนี้เพิ่มขึ้น ทำให้ NCC มีทรัพยากรเพื่อการควบคุมระบบ
ไฟฟ้า (Response) น้อยลงไม่ต่างกับแบบ Non-Firm แต่อย่างใดด้วย ต้นทุนในการพยายามปรับปรุง 
VRE ให้มาเป็น Firm ดังกล่าวหากนำมาติดตั้งในระบบไฟฟ้าแทนแล้ว จะมีโอกาสทำให้ภาพรวมของ
ระบบไฟฟ้ามีความประหยัดยิ่งกว่าได้ 

ส่วนการกำหนดข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎกติกาเพื่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน นอกเหนือไปจากข้อกำหนดเดิมในปัจจุบันนี้ ซึ ่งคือ แบบ Non-Firm และ Firm นั้น 
สามารถอาศัยแนวคิดอื่นๆ สังเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ แต่โดยที่เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ยังไม่มีผลการ
พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปเป็นแบบใดที่
เหมาะสมแล้ว ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรูปแบบ/ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่จะ
นำเสนอ ณ ที่นี ้จึงเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นทั่วไป โดยยังไม่ได้เป็นข้อเสนอเฉพาะเจาะจงที่สะท้อนว่า
มีความคุ้มค่าต่อระบบโดยรวมแต่อย่างใด ดังนี้ 
 
 

6.4.1 Smoother Variable Renewable Energy 
 

เนื่องจากปริมาณความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน  จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณกำลังการผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้อง
สามารถเรียกใช้งานได้ภายใน 15 นาที (15-minute Reserve) ดังนั้นหากหน่วยงานกำกับดูแลมีการ
กำหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 นาที แล้ว จะทำ
ให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น โดยการกำหนดค่าขีดจำกัด
ความผันผวนดังกล่าวเป็นข้อกำหนดรายจุดเชื่อมต่อ (Individual Restriction) ส่วนความผันผวน
โดยรวมของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่ได้มีมากเท่ากับค่าขีดจำกัดดังกล่าวรวมกัน  (ตาม
แนวคดิที่ว่า Variation of the Aggregate ย่อมน้อยกว่าผลรวมของ Variation of the Individual) 

การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้  สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณี
ต่อไปนี้ 
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1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้น กับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลง ตามความ
เหมาะสม 

2) ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอ่ืนๆ 
เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อให้เกิด Smoother Variable Renewable Energy เช่น 

Energy Storage System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เป็นต้น นอกจากนี้ การกำหนดค่า
ขีดจำกัดความผันผวนดังกล่าวข้างต้นนี้นับว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์โดยยึดเป้าหมาย (ผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า) เป็นสำคัญ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าในการกำหนดขนาดของ Energy 
Storage System เอง โดยที่การไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องไปทำข้อกำหนดเรื ่อง ขนาด หรือปริมาณของ 
Energy Storage System แต่อย่างใด 
 
6.4.2 More Predictable/Self-Scheduled Variable Renewable Energy 
 

เพื่อลดภาระแก่ NCC ผู้ควบคุมดูแลสมดุลระบบไฟฟ้า และปัจจุบันต้นทุนเพื่อการส่งข้อมูลมี
ราคาต่ำลงมามาก หน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาให้มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
ต้องรับประกันปริมาณการผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณ์การผลิตไฟฟ้า
ของตนเอง (Self-Scheduled) ให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ย่อมทำให้ภาระการดูแลสมดุล
ในระบบไฟฟ้าลดลงได้ เช่น ลดปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) ลง
ได้ กลไกนี ้จะทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนเป็นที ่คาดการณ์ได้แม่นยำขึ ้น  (More 
Predictable) 

เพื่อให้กลไกดังกล่าวมีความแม่นยำ หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องกำหนดให้มีสภาพบังคับแก่
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น เมื่อผลิตไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากแผนเกินกว่าค่า Tolerant หนึ่งๆ 
จะต้องมีบทปรับ หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของ Imbalance Power เป็นต้น ซึ่งกลไกที่เสนอนี้มีลักษณะ
เดียวกันกับกลไก Balance Responsible Parties (BRP) ในยุโรป ที่กำหนดให้ผู้ใช้ระบบไฟฟ้าต้อง
แจ้ง Schedule แก่ Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้
มากที่สุด 

เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อรองรับ More Predictable/Self-Scheduled Variable 
Renewable Energy นี้ เช่น Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำ 
Smoother Variable Renewable Energy เป็นต้น นอกจากนี ้จะสังเกตได้ว่ากลไกที ่เสนอนี ้จะ
ผลักดันให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าทำ RE Forecasting ด้วยตนเอง ไม่ใช่การไฟฟ้า หรือ NCC เป็นผู ้ทำ RE 
Forecasting เหมาะสมกับเหตุผลที่ว่าการทำ RE Forecasting ให้แม่นยำได้ ควรจะมีลักษณะ Site 
Specific คือ ขึ้นกับรายละเอียดลักษณะของแต่ละพื้นที่  มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลรวมศูนย์เพื่อทำการ
พยากรณ์ และเช่นกันกับในกรณีของการกำหนด Smoother Variable Energy โดยใช้ Energy 
Storage System การเปิดให้มี Self-Scheduled จะทำให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าประเมินความคุ้มค่าในการ
กำหนดขนาดของ Energy Storage System เอง 
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6.4.3 Curtailable Variable Renewable Energy 
 

ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อกำหนด Curtailment การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz โดย VSPP ประเภทลมและแสงอาทิตย์ หรือ SPP 
ที่ใช้อุปกรณ ์Inverter ต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของกำลังการผลิตไฟฟ้า
ขณะนั้น ซึ่งนับเป็น Automatic Power Curtailment รูปแบบหนึ่งในลักษณะของ Over-Frequency 
Droop ข้อเสนอเพ่ิมเติม ณ ที่นี ้คือ หน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาให้การไฟฟ้าสามารถส่งคำสั่งผ่าน 
SCADA เพื่อทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ข้อพิจารณา หรือบทวิเคราะห์ในเรื่อง Curtailable Variable 
Renewable Energy นี้ มีดังนี้ 

1) กลไกนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ Generation Shedding ที่ กฟผ. จัดทำเป็น Special 
Protection Scheme ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งที่ตั้งอยู่ในที่ที่มีข้อจำกัด
ระบบส่งไฟฟ้า เช่น ตั้งอยู่บนสายส่งที่ยาวออกไปแล้วทำให้มีเสถียรภาพการส่งไฟฟ้า
ต่ำลง 

2) กลไก Curtailable Variable Renewable Energy นี้ พึงพิจารณาว่า ควรกำหนดให้การ
ไฟฟ้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) จะต้องจ่ายชดเชยคืน (Compensation Payment) ในส่วนไฟฟ้าที่ถูก
ลดทอนหรือไม่ เนื่องจากเกิดการสูญเสียโอกาสรายได้ค่าไฟฟ้า แต่ Curtailment ล้วนเกิด
จากความจำเป็นของระบบไฟฟ้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากจะกำหนดให้มีการจ่าย
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกสั่งลด (Compensation Payment for 
Curtailed Renewable Energy) แล้ว จะต้องพิจารณาว่าจะคำนวณปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวจากสมมติฐานใด เช่น ค่ากำลังการผลิตล่าสุด หรือค่าอ้างอิงทางธรรมชาติ
เช่น ความเข้มแสง ความเร็วลม เป็นต้น นอกจากนี้ อาจกำหนดปริมาณ Allowable RE 
Curtailment เพื่อเป็นสิทธิให้การไฟฟ้าสามารถลดทอนได้ในแต่ละปี และ/หรือ กำหนด
ว่าหากการไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกินกว่า “ค่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
พึงผลิตได้ทั้งปี” (Expected Renewable Energy generated in a year) แล้ว สามารถ
ทำ Curtailment ได้โดยไม่ต้องจ่าย Compensation Payment เป็นต้น ในทางกลับกัน 
หากสั่ง Curtailment แล้วผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ตอบสนองตาม ควรมีการกำหนดบทปรับไว้ 

3) กลไก Curtailment อาจนับได้ว่าเป็นกลไกที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นแบบ 
Dispatchable ได้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นด้านลดการผลิตไฟฟ้าลงด้านเดียวก็ตาม 

4) กลไก Curtailment นี้ ยังช่วยลดระดับดีกรีของความอนุรักษ์นิยม (Conservativeness) 
ในการศึกษาการไหลไฟฟ้า (Power Flow Analysis) ของการไฟฟ้าได้ด้วย เพราะ 
ขีดจำกัดระบบไฟฟ้าสำหรับกรณี Power Flow สูงสุดอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อปี
เท่านั้น กลไกนี้จะทำให้การไฟฟ้าสามารถยกระดับการพิจารณาอนุญาต (Permit) การ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมข้ึน 
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6.4.4 การกำหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ VRE 
 

เนื่องจากระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า มีความเข้มแข็งทางระบบไฟฟ้าไม่
เท่ากัน จึงทำให้มีความสามารถในการรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน  
(Variable Renewable Energy) ได้ไม่เท่ากัน หรือทำให้ต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ
การเชื่อมต่อนั้นๆ ต่างกัน แต่โดยที่ Grid Code ในปัจจุบันจะมีข้อกำหนดเป็นแบบแผนเดียวกันหมด
ทั้งการไฟฟ้าของตนเอง ทำให้ข้อกำหนดบางข้อที่อาจมีไว้ป้องกันปัญหาเฉพาะพื้นที่ไปจำกัดการ
เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในบริเวณที่ระบบไฟฟ้ามีความเข้มแข็ง  (ภาพตัวอย่างที่
อธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดคือ การที่ Grid Code ของ กฟน. และ กฟภ. มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 
กฟน. มุ่งเน้นเรื่องกำลังการผลิต แต ่กฟภ. มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ตามท่ีอธิบาย
ไว้ในหัวข้อที ่6.3.3 2) เป็นต้น) 

ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขนี้ คือ หน่วยงานกำกับดูแลควรกำหนดให้การไฟฟ้าคำนวณ และแสดง
ค่าดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่  หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาใน
เบื้องต้น ดังนี้ 

1) ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (V/kW) 
2) ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ (V/s) 
ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ผันผวนสูงสุดที่ติดตั้งได้  (MW/s) ณ 

สถานีนั้นๆ ได ้และหากมีข้อมูลว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งๆ จะมีความผัน
ผวนของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่าใดแล้ว จะสามารถคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สามารถให้เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้นๆ ได้เท่าใดได้ แนวคิดนี้นับได้ว่าเป็นแนวคิดใน
ลักษณะเดียวกันกับ Grid Capacity แต่พิจารณาในบริบท “พลวัต” (Dynamic) ยิ่งขึ้น 
 
6.4.5 System Response with PPA Cluster 
 

การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน ซึ่งเป็น
รูปแบบ Non-Firm ให้สามารถช่วยระบบได้  เช ่น มาเป็นแบบ 1) Smoother VRE 2) More 
Predictable หรือ 3) Curtailable Variable Renewable Energy ตามหัวข้อที ่ 6.4.1 หัวข้อที่ 
6.4.2 และหัวข้อที่ 6.4.3 ตามลำดับแล้ว จะพิจารณาขอบเขตของโรงไฟฟ้าแบบเอกเทศ (หรือคือ 1 
จุดเชื่อมต่อ 1 สัญญาฯ) ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้ต้องมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป 
แต่หากหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟ้าหลายๆ สัญญา เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อ
ดำเนินการเดียวกันแล้ว จะพบว่า สามารถประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าวได้  จะ
สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อมารองรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เป็น 
More Global Optima) 

แนวคิดเช ่นนี้  ม ีล ักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรปที่
กำหนดให้กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดสรรทรัพยากรมาเสนอซื้อขาย
ไฟฟ้าใน Energy Market รักษาความสมดุลปริมาณไฟฟ้าเข้าออกระบบ ตามกลไก Balance 
Responsible Parties (BRP) ในย ุโรป ท ี ่กำหนดให ้ผ ู ้ ใช ้ระบบไฟฟ้าต ้องแจ ้ง  Schedule แก่  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

6-47 
 

 

 

Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้มากที่สุด ช่วยเหลือ
ระบบไฟฟ้า สามารถลดภาระการดูแลจัดการสมดุลของการไฟฟ้า หรือ NCC ได ้

อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มของหลายสัญญาให้อยู่ใน Cluster เดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของระบบตามที่เสนอนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและการไฟฟ้าควรต้องมี
ข้อกำหนดเพื่อระบุถึงพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายๆ แห่งนั้นจะสามารถรวมกลุ่มเป็น 
Cluster เดียวกันได้ เช่น Feeder เดียวกัน หรือเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าอันเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจาก
หากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างไกลกันออกไปมากเกินไปย่อมไม่สามารถช่วยตอบสนองต่อระบบใน
ทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 7 
การศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง

ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในแต่ละช่วงเวลา จึงทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าประเภทนี้ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าได้ เช่น 
ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าสูญเสีย หรือแม้กระทั่ ง ความสามารถในการ
รองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น ในเบื้องต้น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ออกข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Grid Connection Code) เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้า หรือผู้ผลิตไฟฟ้าที่ประสงค์จะขอเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า โดยหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

ในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จำเป็นต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบไฟฟ้าได้ เพ่ือลดโอกาสการเกิดการ
ทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจนเป็นเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทำการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบ ไฟฟ้าด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าผ่าน 1) การไหลของกำลังไฟฟ้าที่วิเคราะห์ร่วมกับเกณฑ์ N-1 2) ปริมาณกระแส
ลัดวงจร และ 3) เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)) จะทำการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบไฟฟ้าแรงดัน
สูง ปานกลาง และต่ำ ผ่านปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบ ปริมาณ
ขีดจำกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายส่ง/สายจำหน่าย และ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึง ปริมาณ
คุณภาพไฟฟ้า กระแสลัดวงจร และรูปแบบการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 

ทั้งนี้ การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะ
นำมาเป็นกรณีศึกษาเบื้องต้น เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ควรจะสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ และในบทนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะเสนอรูปแบบ
การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าว โดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ งที่ เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ 
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2) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

3) การสร้างแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

4) การนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
7.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ

กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ สามารถ
แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ 

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต
และระบบส่ง  

2) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่าย 

 
7.1.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต
และระบบส่ง 

 

สำหรับการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 
คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ได้แก่ 

1) บทความ IEA, Thailand Renewable Grid Integration Assessment, 2018 
2) บทความ IRENA, Planning for The Renewable Future Long-term Modelling 

and Tools to Expand Variable Renewable Power in Emerging Economies, 
2017 

ในบทความ  IEA, Thailand Renewable Grid Integration Assessment, 2018 [1] ได้
อธิบายว่าสำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง รวมถึงการวางแผนในภาพรวมของระบบไฟฟ้านั้น  มี
เครื่องมือที่สำคัญคือแบบจำลองทางด้านระบบไฟฟ้า การใช้แบบจำลองจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจ
และช่วยประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งมีผลต่อการวางเป้าหมายและการ
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พิจารณาปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้า รวมถึงมีประโยชน์
ในการวางแผนระบบไฟฟ้าในระยะยาว 

แบบจำลองทางด้านระบบไฟฟ้าสามารถใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของระบบ
ไฟฟ้าได้ในหลากหลายด้าน ทั้งการวางแผนการลงทุนเทคโนโลยีในระยะยาว การวางโครงสร้างระบบ
ผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่าย การสร้างความม่ันใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ การออกนโยบาย
รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แบบจำลองทางด้านระบบไฟฟ้านั้นสามารถมีกรอบการพิจารณาได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ตั้งแต่การวางแผนขยายระบบไฟฟ้าระยะยาว (รายปี - ฤดูกาล) การ
วางแผนการผลิตรายวัน (รายวัน-นาที) การวางแผนดำเนินการทางด้านเทคนิค (รายนาที-วินาที) 
แสดงดังรูปที่ 7.1 อย่างไรก็ตามแม้ว่าแบบจำลองเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่สามารถ
พัฒนาและบูรณาการให้มีการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างสอดคล้องได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมี
พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 

 

 
รูปที่ 7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันตามช่วงเวลาในการ

วิเคราะห์ [1] 
 

ในบทความ [1] ได้ทำการสร้างแบบจำลองด้านระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2036 
เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่จะมีต่อระบบไฟฟ้าในอนาคต และ ความสามารถของ
ระบบไฟฟ้าในการรองรับพลังงานหมุนเวียน การดำเนินการดังกล่าวนั้นจะใช้ Software ที่ชื่อว่า 
PLEXOS© ซึ่งคือโปรแกรมที่มีพ้ืนฐานมาจากการหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) ทั้งทางด้านเทคนิค
และด้านต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า แสดงขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในอนาคตดังรูปที่ 7.2 
แบบจำลองด้านระบบไฟฟ้านี้จะถูกใช้ในกรณีทดสอบทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ Base Cases RE1 และ 
RE 2 แสดงกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในแต่ละกรณีทดสอบดังตารางที่ 
7.1 
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รูปที่ 7.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในอนาคต [1] 

 
ตารางท่ี 7.1 กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในแต่ละกรณีทดสอบ 

ประเภท 
Base RE1 RE2 

GW % GW % GW % 
Biomass 3.5 4.7 3.4 4.2 3.4 3.9 
CCGT 22.1 30.1 22.2 27.2 22.1 25.3 
CHP 4.9 6.7 4.9 6 4.9 5.6 
Coal 10 13.6 10 12.3 10 11.4 

GT (Diesel) 1.5 2 1.5 1.8 1.5 1.7 
Hydro 16.8 22.8 16.7 20.5 16.7 19.1 

Nuclear 2 2.7 2 2.5 2 2.3 
OCGT 0.6 0.8 0.6 0.7 0.5 0.6 

Solar PV 6 8.2 12 14.7 17 19.4 
Thermal gas 3.3 4.5 3.3 4.1 3.3 3.8 

Wind 3 4.1 5 6.1 6 6.9 
TOTAL (GW) 100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ : CHP คือ Combined Heat and Power 
     GT คือ Gas Turbine  
     CCGT คือ Combined Cycle Gas Turbine 
     OCGT คือ Open Cycle Gas Turbine 
     PV คือ Photovoltaics. 

 
ในการทดสอบดังกล่าว จะใช้ข้อมูลพยากรณ์ที่มีความละเอียดของข้อมูลเป็นราย 30 นาที 

ได้แก่ ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลคุณลักษณะของโรงไฟฟ้าในระบบ ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ำ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสายส่งไฟฟ้า และ ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนั้น ในแบบจำลองได้มีการจำลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในระบบไฟฟ้าด้วย โดยสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีการพิจารณาทั้งหมด 3 วิธีคือ สำหรับโครงการที่มีอยู่และที่วางแผนไว้
แล้ว จะมีการใช้พิกัดและขนาดโครงการโดยตรงจากฐานข้อมูลปัจจุบัน และในการจำลองนั้นจะใช้
ข้อมูลทรัพยากรลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่สอดคล้องกัน สำหรับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่กระจายตัวในระบบจำหน่าย จะใช้สถานที่สี่ถึงหกแห่งจากจุดที่ประชากรหนาแน่นที่สุด 
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และสำหรับการเพ่ิมกำลังการผลิตติดตั้งในระบบเพ่ือสร้างแบบจำลองในกรณี RE1 และ RE2 สถาน
ที่ตั้งจะถูกเลือกตามคุณภาพทรัพยากรหมุนเวียนและโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบส่ง อย่างไรก็ตาม
กระบวนการคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนี้ยังต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งโดยยกเว้นพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ภูเขาอุทยาน
แห่งชาติและพ้ืนที่ เกษตรกรรม แสดงการเลือกสถานที่ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมดังรูปที่ 7.3 
 

 
รูปที่ 7.3 สถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ใช่ในแบบจำลอง [1] 

 
จากการสร้างแบบจำลองและนำแบบจำลองไปใช้กับกรณีทดสอบที่กล่าวไปข้างต้นนั้น 

บทความ [1] ได้มีการสรุปผลการทดสอบดังนี้ 
1) การเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

ลม ที่มากขึ้นจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบโดยรวม โดยการประหยัด
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการลดต้นทุนเชื้อเพลิงเนื่องจากการผลิตก๊าซธรรมชาติถูก
แทนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตามการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนแทน
เชื้อเพลิงต้องการสัญญาในการจัดซื้อเชื้อเพลิงที่ยืดหยุ่น 

2) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทยมีรูปแบบการผลิตที่
ส่งเสริมกันและสามารถช่วยจัดหาพลังงานในช่วงความต้องการสูงสุดในช่วงเที่ยงและ
ความต้องการสูงสุดในช่วงเย็นได ้

3) เมื่อมีปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพ่ิมขึ้น ความผันผวน
ในระบบไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นความต้องการในการเพ่ิมและลดกำลังการผลิตอย่าง
รวดเร็วของระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมจะเพ่ิมขึ้นตาม และ ก่อให้เกิดต้นทุนในการ
ดำเนินการที่จะสูงขึ้นด้วย 
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4) ความต้องการในการเพ่ิมและลดกำลังการผลิตในช่วงเวลา 30 นาที และ 3 ชั่วโมงจะ
เพ่ิมขึ้นตามจำนวนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อย่างไรก็ตาม
ระบบไฟฟ้าของไทยตามแผนปัจจุบันในปีพ.ศ. 2579 ผ่านแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 
(PDP) ปีพ.ศ. 2558 มีความสามารถทางเทคนิคในการรองรับความต้องการดังกล่าว 
(ตามปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเท่าที่กำหนดในกรณี
ทดสอบ) 

5) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
จะต้องให้บริการรักษาความมั่นคงของให้ระบบไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีในระบบ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนในประเทศไทยมีความสามารถทางเทคนิคในการตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งแล้ว (ตามปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมเท่าที่กำหนดในกรณีทดสอบ) แต่ความสามารถนั้นอาจถูก จำกัดเนื่องจาก
ลักษณะของการเตรียมการจัดหาเชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าเหล่านี้  

6) โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถชดเชยความผันผวนได้ดี แต่จะถูกจำกัด
ความสามารถไว้ด้วยสัญญา PPA 

นอกจากการส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านเทคนิคของระบบไฟฟ้าแล้ว การเข้ามามี
ส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนยังก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพ่ิมในระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก
การเชื่อมต่อพลังงานหมุนที่มีความผันผวนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (Integration Costs) ได้แก่ 

1) Profile Costs คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน เช่น ต้นทุนในการวางแผน
เพ่ิมกำลังผลิตติดตั้งเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน ต้นทุนที่เกิดจากการลดกำลังการผลิต
ของโรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิมที่ก่อให้เกิดการใช้งานโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้อย่างไม่เต็มที่ และ 
ต้นทุนที่ เกิดจากการลดกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
(Curtailment) ที่ก่อให้เกิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไม่
เต็มที่ เป็นต้น 

2) Grid Costs คือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งไฟฟ้า เช่น ต้นทุนในการขยายสายส่งเพ่ือ
รองรับพลังงานหมุนเวียน ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของกำลังไฟฟ้าสูญเสีย 
(Loss) เป็นต้น 

3) Balancing Costs คือ ต้นทุนที่ใช้ในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในระยะสั้นๆ 
อันเกิดจากเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากที่วางแผนไว้ (Forecast error) เช่น ต้นทุนส่วน
เพ่ิมในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแบบดังเดิมที่ ณ จุดที่ไม่ใช่ Optimal Point เพ่ือชดเชย
ความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นต้น 

ดังแสดงการสรุปต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อกับพลังงาน
หมุนเวียนรูปที่ 7.4 
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รูปที่ 7.4 ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียน [1]  

 
นอกจากบทความที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยฯ  ได้มีการศึกษาบทความ  IRENA, 

Planning for The Renewable Future Long-term Modelling and Tools to Expand 
Variable Renewable Power in Emerging Economies, 2017  [2] ซึ่งมีการนำเสนอการวางแผน
ระบบไฟฟ้ารวมถึงการพิจารณาปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้า ในบทความ
ดังกล่าวได้พูดถึงคุณสมบัติระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่แตกต่างจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ผู้
วางแผนระบบไฟฟ้าต้องมั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีความสามารถมากพอในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้าที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ ระบบไฟฟ้าจำต้องปรับตัวเมื่อ
มีพลังงานหมุนเวียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้ามากขึ้น และอาจจะต้องมีมาตรการเชิงรุกในการ
รองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบมากขึ้น 

คุณสมบัติหลัก 5 ประการของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ได้แก่ 
1) กำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้นขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ จึงมีข้อจำกัดในการควบคุมการผลิต และนอกจากจะมีการแปรผันระหว่าง
วันแล้วยังมีการแปรผันไปตามฤดูกาลอีกด้วย 

2) ในการพยากรณ์สภาพอากาศเพ่ือที่จะสามารถพยากรณ์กำลังการผลิตของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ยังคงมีความไม่แน่นอนของการพยากรณ์อยู่ 

3) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะถูกจำกัดสถานที่ติดตั้ง เนื่องจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่ น  แสงอาทิ ตย์ และลมไม่ สามารถขนส่ งได้  ซึ่ งแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีอาจจะอยู่ห่างไกลจากจุดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 
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4) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมถือว่าเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบ 
Non-synchronous ดังนั้นหากมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
จำนวนมากในระบบไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพของระบบ 
เนื่องจากการรักษาเสถียรภาพของระบบจะพ่ึงพาระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Synchronous  

5) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบ
ส่งไฟฟ้า และโดยมากจะอยู่ในรูปแบบของ Distributed Generation 

คุณสมบัติเหล่านี้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของระบบไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ การมีกำลังการผลิตที่การันตีได้ (Firm Capacity) ความยืดหยุ่นของ
ระบบไฟฟ้า (Flexibility) ความจุของสายส่ง (Transmission Capacity) การควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
(Voltage Control) และ การตอบสนองด้านความถี่และแรงดันไฟฟ้า (Frequency and Voltage 
Response) รูปที่ 7.5 แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของพลังงานหมุนเวียน ต่อคุณลักษณะของ
ระบบไฟฟ้า และการวางแผนระบบไฟฟ้า ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกี่ยวกับเรื่องแรงดันไฟฟ้า
มักจะถูกละเลยไปเนื่องจากมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระบบผลิตและระบบส่งเมื่อเทียบกับ
คุณลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
รูปที่ 7.5 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของพลังงานหมุนเวียน กับ คุณลักษณะของระบบไฟฟ้า และ 

การวางแผนระบบไฟฟ้า [2] 
 

เมื่อมีการพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในระบบไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาคุณลักษณะของระบบไฟฟ้าและวางแผนระบบไฟฟ้าดังนี้ 

1) Planning for Firm Capacity เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมมี Capacity Credit ต่ำ หมายถึงสามารถการันตีกำลังการผลิตได้เพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับกำลังผลิตติดตั้ง ดังนั้นในการวางแผนระยะยาวจึงต้องมีการเตรียม
ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีกำลังผลิตมากพอที่จะทดแทนเวลาที่พลังงานหมุนเวียนหายไป
จากระบบ 

2) Planning for Flexibility เมื่อมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เพ่ิมขึ้นและก่อให้เกิดความผันผวนของระบบไฟฟ้าที่มากขึ้น จึงทำให้ความยืดหยุ่นของ
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ระบบมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องลงทุนมากขึ้นในมาตรการต่างๆ เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าตลอดเวลา 

3) Planning for Transmission Capacity ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร VRE ขึ้นอยู่
กับตำแหน่งของพลังงานธรรมชาติที่เหมาะสม อาจต้องมีการวางแผนกำลังการผลิตใหม่
เพ่ือส่งพลังงานจากทรัพยากร VRE ที่อยู่ห่างไกล ไปที่ศูนย์กลางของความต้องการใช้
ไฟฟ้า ดังนั้นอาจจะต้องมีการพิจารณาขยายสายส่ง และอาจต้องการมีวิธีการที่ดีขึ้นใน
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า  

4) Planning for Stability การปรับปรุงการดำเนินงาน และ เทคนิคอ่ืนๆ ในการรักษา
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้านั้นมีต้นทุนส่วนเพ่ิม ส่วนความท้าทายทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนระยะยาวและการลงทุนอาจเกิดขึ้นเมื่อมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก 

จากการศึกษาทบทวนบทความต่างประเทศพบว่ารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งนั้น
โดยมากจะเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกำลังการ
ผลิตสำรองที่ระบบสามารถจัดหาได้เพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่ข้อจำกัด
เรื่องแรงดันไฟฟ้ามักจะถูกละเลยไปเนื่องจากมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระบบผลิตและระบบส่งเมื่อ
เทียบกับคุณลักษณะอ่ืนๆ อีกทั้งสิ่งที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมคือต้นทุนส่วนเพ่ิมจากการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้า และ ข้อจำกัดทางด้านสัญญาที่ทำให้ระบบไม่
สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากเท่าที่ความสามารถทางเทคนิคจะทำได้ 
 
7.1.2 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่าย  

 

สำหรับการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย คณะ
ผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ได้แก่ 

1) บ ท ค ว าม  State-of-the-Art of Hosting Capacity in Modern Power Systems 
with Distributed Generation, 2019 

2) บทความ Alternatives to the 15% Rule: Modeling and Hosting Capacity 
Analysis of 16 Feeders, 2015 

3) บทความ Statistical Analysis of Feeder and Locational PV Hosting Capacity 
for 216 Feeders, 2016 

4) บ ท ค ว า ม  Steady-State Analysis of Maximum Photovoltaic Penetration 
Levels on Typical Distribution Feeders, 2013 

5) บทความ Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic Systems in 
Germany, 2013 
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6) บทความ Hosting Capacity of Italian LV Distribution Networks, 2011 
7) บทความ High Penetration of PV in Local Distribution Grids, 2014 
ในบทความ State-of-the-Art of Hosting Capacity in Modern Power Systems with 

Distributed Generation, 2019 [3] ได้นำเสนอกรณีศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เรียกว่าค่ า 
Hosting Capacity ของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี อิตาลี สวีเดน 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ จอร์แดน ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้  ยังได้นำเสนอตัวดัชนีชี้วัด 
(Performance Index) หรือเงื่อนไขบังคับ (Constraint) ที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตัวดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่จะพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
แรงดันไฟฟ้า ณ ตำแหน่งบัสต่างๆ ในระบบไฟฟ้า (โดยแบ่งเป็น เกณฑ์แรงดันเกิน และแรงดันตก) 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ กำลังไฟฟ้าสูญเสีย กระแสลัดวงจร การทำงานร่วมกันของ
อุปกรณ์ป้องกัน ปริมาณคุณภาพไฟฟ้า เช่น ค่าความผิดเพ้ียนของระดับแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก 
และแรงดันไม่สมดุล เป็นต้น 
 

7.1.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการศึกษารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อกับ
สายป้อน (Feeder) ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางจำนวนทั้งหมด 16 สายป้อน ตามที่ได้
นำเสนอในบทความ Alternatives to the 15% Rule: Modeling and Hosting Capacity 
Analysis of 16 Feeders, 2015 ซึ่งจะสามารถแสดงลักษณะเฉพาะของสายป้อนทั้ง 16 
สายป้อนได้ ดังรูปที่ 7.6 

 

 
รูปที่ 7.6 ลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ ของ 16 สายป้อนที่ถูกนำมาทดสอบ [4] 
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ในขั้นตอนการทดสอบ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่า 
Hosting Capacity ดังแสดงในรูปที่  7 .7 จากรูป ได้แสดงให้เห็นถึงค่าสูงสุดของระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในสายป้อน (หน่วย p.u.) เทียบกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หน่วย MW) 

เมื่อมีการกล่าวถึงการคำนวณค่า Hosting Capacity ความเป็นไปได้ของปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ได้ จะมีค่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ ปริมาณดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเชื่อมต่อ
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ดังนั้น การจำลองสถานการณ์ 
(Simulation) รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของระบบไฟฟ้า 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพ่ือทำให้ระบบไฟฟ้าหลังมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
รูปที่ 7.7 รูปแบบการคำนวณค่า Hosting Capacity [4] 

 

ในการจำลองสถานการณ์ดังกล่าว หลังจากท่ีได้กำหนดเกณฑ์ที่จะนำมาใช้เป็นตัว
ดัชนีชี้วัด หรือตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น ในการจำลองอาจแสดงผลการจำลองให้
เห็นถึงปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะ
สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใดที่
หนึ่งในระบบไฟฟ้า ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งใดๆ จากนั้น ทำการทดสอบผลการวิเคราะห์
การไหลของกำลังไฟฟ้า (Power Flow Analysis) เพ่ือตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
ที่เกิดขึ้นในระบบ ผลการทดสอบที่ได้ (จากรูปที่ 7.7 จุดสีน้ำเงินในแต่ละจุด คือ ผลการ
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ทดสอบของการจำลองสถานการณ์ดังกล่าว) จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวดัชนีชี้วัด ในที่นี้ 
คือ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบไฟฟ้ายังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาวะปกติ เพ่ือที่จะตรวจสอบว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะอยู่ในช่วงใดบ้าง ซึ่งด้วยวิธีการนี้ โซนของการพิจารณาจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ 

1) บริเวณท่ีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูก
ยอมรับทั้งหมด ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกเชื่อมต่อ ณ จุด
ใดในระบบไฟฟ้าก็ตาม บริเวณนี้ เรียกว่า โซน A (Green Zone) 

2) บริเวณท่ีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูก
ยอมรับเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไปเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งที่
เหมาะสมเท่านั้น กล่าวคือ เป็นบริเวณที่การเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า บริเวณนี้ เรียกว่า 
โซน B (Yellow Zone) 

3) บริเวณที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้
รับการยอมรับ ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกเชื่อมต่อ ณ จุด
ใดในระบบไฟฟ้าก็ตาม บริเวณนี้ เรียกว่า โซน C (Red Zone) 

ในการนิยามโซนดังกล่าว จะทำให้สามารถพิจารณาช่วงของปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าได้ 
โดยค่าต่ำสุดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จะเกิดขึ้น ณ ช่วงรอยต่อระหว่างโซน A กับ โซน B และค่าสูงสุดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะเกิดขึ้น ณ ช่วงรอยต่อระหว่างโซน B 
กับ โซน C นั่นเอง ทั้งนี้ ณ ช่วงรอยต่อระหว่างโซน A กับ โซน B จะถือได้ว่า เป็นช่วงที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้น้อยที่สุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากตำแหน่งติดตั้งที่ไม่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นๆ และใน
กรณีตรงข้ามสำหรับช่วงรอยต่อระหว่างโซน B กับ โซน C ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากขึ้น และเป็นปริมาณสูงสุดที่ยอมรับ
ได้ เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความเหมาะสมมากขึ้น 
เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นอาจถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับหม้อ
แปลงไฟฟ้า ณ ตำแหน่งต้นทางของสายป้อน หรืออาจถูกเชื่อมต่อ ณ บริเวณที่มีระดับ
แรงดันไฟฟ้าต่ำๆ เป็นต้น 

ผลการทดสอบที่ได้จากบทความ Alternatives to the 15% Rule: Modeling 
and Hosting Capacity Analysis of 16 Feeders, 2015 ห น่ ว ย งาน  Electric Power 
Research Institute (EPRI) ได้พบว่า ด้วยวิธีการคำนวณค่า Hosting Capacity ดังกล่าวจะ
สามารถถูกนำไปใช้ในภาคปฏิบัติได้ดีกว่าการกำหนด หรือการสร้างกฎ 15% ของค่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในสายป้อน (Peak Load in Line Section) หรือ 100% ของ
ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน (Minimum Daytime Load) ที่
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้นำไปใช้กำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาก่อน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการคำนวณค่า Hosting 
Capacity ยังขึ้นอยู่กับปริมาณระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และค่าความต้านทาน 𝑹 ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าพารามิเตอร์ของสายป้อน
ในระบบไฟฟ้าอีกด้วย 

 
ตารางท่ี 7.2 ระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า 

ระดับ
แรงดันไฟฟ้า 

(kV) 
4 12 12.47 13.2 13.8 16 19.8 20.78 22.9 24.9 33 34.5 รวม 

จำนวน 
สายป้อน 

18 43 96 3 8 2 16 6 3 9 1 11 216 
 

เนื่องด้วยช่วงของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าที่คิดตามรูปแบบการคำนวณค่า Hosting 
Capacity ข้างต้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จึงส่งผลทำให้ ถึงแม้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะถูกเชื่อมต่อด้วย
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่อยู่ในช่วงที่คำนวณได้ก็ตาม จะยังคงไม่สามารถรับประกันได้ว่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ดังนั้น เพ่ือ
แก้ปัญหานี้ ในบทความ Statistical Analysis of Feeder and Locational PV Hosting 
Capacity for 216 Feeders, 2016 [3] ได้มีการนำเสนอการคำนวณค่า Hosting Capacity 
อีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า Locational Hosting Capacity ซึ่งเป็นการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อที่บัส
ใดๆ ในระบบไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวได้ทำการทดสอบกับระบบไฟฟ้าแรงดันปาน
กลางจำนวนทั้งหมด 216 สายป้อน (โดยระดับแรงดันไฟฟ้าและจำนวนสายป้อนของแต่ละ
ระดับแรงดันได้แสดงไว้ในตารางที่ 7.2) เพ่ือทำการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามรูปแบบการคำนวณค่า Hosting 
Capacity ต าม รู ป ที่  7 .7 แ ล ะ รู ป แ บ บ  Locational Hosting Capacity โด ย มี ก า ร
เปรียบเทียบกับปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 2) เกณฑ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการพิจารณา เช่น เกณฑ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Daytime Load) และ
ต่ำสุดในช่วงเวลากลางวัน แรงดันเกิน (Overvoltage) แรงดันตก (Undervoltage) ค่า % 
ของการรองรับกระแสของอุปกรณ์ เป็นต้น และ 3) ระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า 
และผลการทดสอบ พบว่า ค่า Hosting Capacity ทั้งสองรูปแบบข้างต้นจะขึ้นอยู่กับค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้า และปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่กับระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่เป็น
จำนวนมาก คือ ผลกระทบด้านแรงดันเกิน 

ในบทความ Steady-State Analysis of Maximum Photovoltaic Penetration 
Levels on Typical Distribution Feeders, 2013 [4] ได้นำเสนอรูปแบบการทดสอบการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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หมุนเวียน (บทความนี้ ได้พิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก) อีกรูปแบบ
หนึ่ง โดยพิจารณาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมในเทอมของค่าระดับ Penetration ซึ่ง
ถูกนิยามเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน (หน่วย kW) กับปริมาณกำลังไฟฟ้าปรากฏสูงสุดของโหลดที่เกิดข้ึนในสาย
ป้อนที่พิจารณา (หน่วย kVA) ในการทดสอบนี้ ได้มีการศึกษาค่าระดับ Penetration ของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มต้นที่ 0% และเพ่ิมขึ้นทีละ 15% โดยในแต่ละค่า
ระดับ Penetration จะแบ่งการพิจารณาตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนออกเป็นทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งแบบกระจายตัว ณ ตำแหน่งต้น
สายป้อน 

2) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งแบบกระจายตัว ณ ตำแหน่ง
กลางสายป้อน 

3) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งแบบกระจายตัว ณ ตำแหน่ง
ปลายสายป้อน 

4) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งแบบกระจายตัวโดยการสุ่ม 
5) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากนี้ ในบทความยังได้ทำการทดสอบโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนเพียง 1 ระบบเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ณ ตำแหน่งต้นสาย กลางสาย ปลายสาย และแบบ
สุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จำนวนสายป้อนที่บทความนี้ได้เลือกมาพิจารณา จะมีจำนวนทั้งหมด 16 สายป้อน และ
พิจารณาตัวดัชนีชี้วัด คือ ช่วงระดับแรงดันไฟฟ้าของสายป้อนที่ถูกกำหนดใน ANSI Range A 
และปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า จะต้องอยู่ในช่วงการทำงานของอุปกรณ์
ป้องกันประเภท Overcurrent Relay ปริมาณโหลดที่ใช้ในการทดสอบ จะเป็นโหลดราย
ชั่วโมงประเภทต่างๆ ที่เกิดจากการสุ่มค่าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยอิงตามข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจในพื้นที่จริง และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกค่าตามช่วงฤดูกาล ดังแสดงตัวอย่างค่าโหลด 
หนึ่งในสายป้อนที่บทความนี้ได้เลือกมาพิจารณาในรูปที่ 7.8 (ก) ผลการทดสอบที่ได้ คือ 
จำนวนการทดสอบทั้งหมด 336 กรณี จะมี 289 กรณี (คิดเป็น 86%) ที่ได้ผลลัพธ์ค่าปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คิดเป็น (อย่างน้อยที่สุด) 30% 
ของปริมาณโหลดสูงสุดที่เกิดขึ้นในสายป้อน ดังแสดงผลการทดสอบทั้งสองรูปแบบในรูปที่ 
7.8 (ข) และรูปที่ 7.8 (ค) ตามลำดับ 
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รูปที่ 7.8 (ก) Residential Load และ Commercial Load ในสายป้อนเป็นระยะเวลา 2 วัน [4] 

 

 
รูปที่ 7.8 (ข) ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 16 สายป้อนท่ี

ถูกติดตั้งแบบกระจายตัวทั้ง 5 รูปแบบ [4] 
 

 
รูปที่ 7.8 (ค) ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 1 ระบบใน 

16 สายป้อนท่ีถูกติดตั้ง ณ ตำแหน่งต้นสาย กลางสาย และปลายสาย [4] 
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่า บทความที่นำเสนอข้างต้น จะพิจารณารูปแบบการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนผ่านการทดสอบกับระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่จริง โดยจำนวนระบบไฟฟ้าที่นำมาทดสอบ
นั้น จะเลือกมาพิจารณามากกว่า 1 ระบบ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมโดยทั่วไปของระบบ
ไฟฟ้าในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ปริมาณโหลดสูงสุด-ต่ำสุดที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เป็นต้น และจะ
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ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนผ่านการคำนวณค่า Hosting Capacity ทั้งที่พิจารณาตำแหน่งติดตั้ง และไม่
พิจารณาตำแหน่งติดตั้ง หรือ ค่าระดับ Penetration ที่คิดเป็น % ของปริมาณโหลดสูงสุดที่
เกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าท่ีนำมาพิจารณา นอกจากนี้ ตัวดัชนีชี้วัดที่ใช้พิจารณาปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะประกอบด้วย ระดับแรงดันไฟฟ้า 
และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ 

ด้วยวิธีการทดสอบข้างต้น ถึงแม้ว่า จะเป็นวิธีการที่ทำให้ทราบค่าปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าได้ก็ตาม แต่ด้วยการนำระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในพ้ืนที่จริง ปริมาณที่คำนวณได้
ดังกล่าว อาจไม่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการเชื่อมต่อของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ เนื่องจากปริมาณดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเชิง
ภาพรวมของระบบไฟฟ้า ณ พ้ืนที่นั้นๆ ได้ ดังนั้น ในการทดสอบสำหรับการศึกษาและ
นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จะเริ่มต้นศึกษาลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า
ในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณโหลดสูงสุด-ต่ำสุด ขนาดพิกัดของอุปกรณ์ ความยาวสาย การ
กระจายตัวของโหลดในระบบไฟฟ้า และ ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นถึงจะนำวิธีการ
คำนวณค่า Hosting Capacity มาประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าดังกล่าว 

 

7.1.2.2 ประเทศเยอรมนี 

จากบทความ Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic 
Systems in Germany, 2013 [5] ประเทศ เยอรมนี ได้ มี ก ารศึ กษ า และวิ เค ราะห์
ผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านเทคนิคในการนำรูปแบบการควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สามารถผลิตได้ ตามสัดส่วนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ณ ปี 2019 ในประเทศ
เยอรมนี โดยส่วนใหญ่ จะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม รูปแบบ
การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟดังกล่าว ถูกนำมาพิจารณา
เนื่องจากต้องการลดผลกระทบด้านแรงดันเกิน ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการจ่ายไฟเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และถ้าหากรูปแบบการควบคุมข้างต้น 
สามารถช่วยลดผลกระทบด้านแรงดันเกินได้ จะส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การคำนวณค่า Hosting Capacity ของ
ระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่เดิม จะถูกทำการปรับปรุง
ให้มีค่าเพ่ิมขึ้นได้โดยการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบได้ คือ การ
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมีฟังก์ชันการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตและจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ โดยเบื้องต้น อินเวอร์เตอร์ 
และหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าที่ติดตั้ งอุปกรณ์ On-Load Tap Changer (OLTC) จะเป็น
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อุปกรณ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆ ที่ถูกนำมาใช้สำหรับลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่มีแนวโน้มว่าจะมีค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าเกิดข้ึนสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 7.9 

 

 
รูปที่ 7.9 (ก) รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟตามฟังก์ชันการ

ทำงานของอินเวอร์เตอร์ [5] 
 

 
รูปที่ 7.9 (ข) รูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าที่ติดตั้ง

อุปกรณ์ OLTC [5] 
 

จากรูปที่ 7.9 (ก) ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้เพ่ือลดค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดยรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลั งไฟฟ้ารี
แอกทีฟ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงแบบคงท่ี (ท่ีระดับ 70%) 
2) รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบ 

Droop 
3) รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงตามค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่

จุดเชื่อมต่อ 
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4) รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟตามค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 

สำหรับรูปที่ 7.9 (ข) ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อด้วยหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ OLTC ด้วยอุปกรณ์ OLTC ที่ถูก
ติดตั้งที่ฝั่งปฐมภูมิ (ฝั่งระดับแรงดันปานกลาง) จะสามารถปรับแท็บของหม้อแปลงจำหน่าย
ไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติเพ่ือทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอยู่ในช่วงที่กำหนดได้ กล่าวคือ รูปแบบการควบคุมประเภทนี้ จะทำการตรวจวัด
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และจะนำค่าที่
ตรวจวัดได้นี้ ไปประมวลผลผ่านอุปกรณ์  Automatic Voltage Regulator (AVR) เพ่ือ
ประเมินและวิเคราะห์ตำแหน่งแท็บของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะสามารถทำ
ให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อสามารถอยู่ในช่วงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้ 

นอกจากนี้ ในบทความยังได้มีการระบุไว้ว่า การศึกษาข้างต้นนี้ วิธีการประเมินผล
ประโยชน์ที่ได้รับทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านเทคนิคของรูปแบบการควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ได้ทำการศึกษาบนระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน
ต่ำในประเทศเยอรมนี จำนวน 1 ระบบ ที่มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 122 ราย และในจำนวน
นั้น จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 ราย ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (บทความนี้ 
พิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก) ดังรูปที่ 7.10 

 

 
รูปที่ 7.10 ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ใช้ในการทดสอบ [5] 

 

นอกจากนี้ ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้ใน
การทดสอบจะเป็นข้อมูลจริงที่ได้มาจากการบันทึกค่าไว้ ทั้งนี้ ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และปริมาณโหลดในระบบไฟฟ้า บทความนี้ ได้มีรูปแบบ
การพิจารณา ดังนี้ 

สำหรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 กรณี ได้แก่ 1) กรณีฐาน ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ 120 kWp และถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งจุดสีดำในรูปที่ 7.10 
2) กรณีที่ 1 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูก
เพ่ิมขึ้น 50% (ค่าเท่ากับ 180 kWp) และถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งจุดหมายเลข 1 3) กรณีที่ 
2 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเพ่ิมขึ้น 100% 
(ค่าเท่ากับ 240 kWp) และถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งจุดหมายเลข 2 4) กรณีที่ 3 ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเพ่ิมขึ้น 150% (ค่าเท่ากับ 
300 kWp) และถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งจุดหมายเลข 3 และ 5) กรณีที่ 4 ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเพ่ิมขึ้น 200% (ค่าเท่ากับ 360 
kWp) และถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งจุดหมายเลข 4 สำหรับปริมาณโหลดในระบบไฟฟ้า 
บทความนี้ ได้นำปริมาณโหลดมาตรฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยมีความ
ละเอียดของข้อมูลเท่ากับ 15 นาที มาขยายออกเป็น 1 ปี และเพ่ิมความละเอียดของข้อมูล
จาก 15 นาที เป็น 1 วินาที ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล และวิธีการสุ่ม 

ในบทความนี้ ได้นิยามการคำนวณค่า Hosting Capacity ไว้ว่า ค่า Hosting 
Capacity เป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ไฟฟ้าที่ทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกินค่าสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงทำให้ค่า % 
ของการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ ได้แก่ หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า และสายจำหน่าย มีค่า
ไม่เกินค่าสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของประเทศ
เยอรมันนี (German Guideline for Connection to Low Voltage Networks) ซึ่งได้ระบุ
ไว้ว่า ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นที่จุดเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากการจ่ายไฟของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องมีค่าไม่เกิน 3% ของระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบ
ไฟฟ้าที่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวคือ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่บัสต้นทางของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ถูกกำหนดให้เป็นบัสอ้างอิง (จุดเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางกับแรงดันต่ำ) และถูกตั้งค่าระดับแรงดันไฟฟ้าไว้ที่ 1 p.u. แล้ว ค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะ
มีค่าเท่ากับ 1.03 p.u. และค่า % ของการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ ได้ระบุไว้ว่า จะต้องมีค่าไม่เกิน 150% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ดังนั้น 
ค่า Hosting Capacity ที่คำนวณได้ จะต้องไม่ทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
(แนวโน้มระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน) มีค่ามากกว่า 1.03 p.u. และ ไม่ทำให้ค่า % ของการรองรับกระแสได้ของ
อุปกรณ์มีค่ามากกว่า 150% 
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โดยทั่วไป การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งโดยรวมมีค่ามากกว่าค่า Hosting Capacity ระบบไฟฟ้าจะถูกทำการปรับปรุงด้วยการ
ติดตั้ง หรือขยายขนาดพิกัดของอุปกรณ์ในระบบ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
หรือขยายระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ถ้าหากนำประเด็นเรื่อง
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ร่วมด้วยแล้ว จะพบว่า จะไม่เกิดความคุ้มค่าใน
เรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม หรือขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือทำการเชื่ อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การนำฟังก์ชันการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่อินเวอร์เตอร์ที่ถูกติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้ 

ในการทดสอบการประเมิน และวิ เคราะห์ผลประโยชน์ที่ ได้รับทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของการนำฟังก์ชันการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ ในบทความนี้ 
ได้มีการวิ เคราะห์ค่ าใช้จ่ ายโดยแบ่ งออกเป็น  2 เทอม ได้แก่  1) Investment Cost 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพ่ือทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า สายจำหน่าย ระบบการพาดสายจำหน่าย เช่น เสาไฟฟ้า ลูกถ้วย 
เป็นต้น รวมถึง การลงทุนอุปกรณ์ OLTC ที่ติดตั้งที่หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าฝั่งปฐมภูมิ และ 
2) Operational Cost ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าระหว่างที่มีการจ่ายไฟ
เข้าสู่ระบบไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกำลังไฟฟ้า
สูญเสีย (Active Power Loss Cost) การแลกเปลี่ยนปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ตำแหน่ง
เชื่อมต่อระหว่างระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Reactive Power Exchange Cost) และ
แรงดันต่ำ รวมถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายเข้าสู่ระบบ
ไฟ ฟ้ า  (Renewable Energy Feed-in Cost) ใน ส่ วน ขอ ง Investment Cost, Active 
Power Loss Cost และ Reactive Power Exchange Cost ผู้ที่รับผิดชอบ คือ เจ้าของหรือ
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และส่วนของ 
Renewable Energy Feed-in Cost ผู้ที่รับผิดชอบ คือ เจ้าของหรือผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อ และจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 

ด้วยรูปแบบการทดสอบ และการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะได้ผล
การทดสอบดังแสดงในรูปที่ 7.11 
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รูปที่ 7.11 ค่าใช้จ่ายประจำปีโดยรวมที่เกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่านอินเวอร์เตอร์ และการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ 

OLTC (กรณีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถูกใช้เป็นกรณีฐานในการศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์) 
รปูแบบการทดสอบ จะพิจารณาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมเท่ากับ 180 kWp [5]  

 
จากรูปที่ 7.11 ได้แสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายประจำปีโดยรวมที่เจ้าของหรือผู้ดูแล

ระบบไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบ จะมีค่าน้อยที่สุด เมื่อนำรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังผลิต
ไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบที่ 4 (Strategy D) มาใช้ควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณ
การแลกเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่ารูปแบบที่ 2 
(Strategy B) ซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ด้วยผลการทดสอบนี้ จึงทำให้สรุปได้ว่า การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถ้าหากนำรูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบ
ที่ 4 มาปรับใช้ในการช่วยลดผลกระทบทางเทคนิค ได้แก่ ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ได้ 
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จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศเยอรมนีได้ จะพบว่า การศึกษานี้ จะมุ่งเน้นใน
เรื่องของการปรับปรุงค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจำนวน 1 ระบบที่มี
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่สามารถควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สามารถผลิตได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าเกินที่จุดเชื่อมต่อ ซึ่งมีแนวโน้มของค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นสูงสุดในระบบไฟฟ้าได้ รวมถึงการศึกษานี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องของ
การประเมินและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่า
ของการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ ซึ่งท้ายที่สุด จะทำให้ทราบว่ารูปแบบการควบคุมใด
ที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ และด้าน
เทคนิค 

อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบการศึกษานี้ ยังคงเป็นวิธีการศึกษาที่มี การกำหนด
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบเป็นลำดับขั้น กล่าวคือ 
การทดสอบจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งด้วยค่าใดค่าหนึ่ง จากนั้น จะ
เพ่ิมค่าดังกล่าวด้วยปริมาณ % ของค่าเดิมแบบคงที่ (ในที่นี้ คือ 50%, 100%, 150% และ 
200%) จากนั้น จึงดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ผลการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ได้
กำหนดไว้ นอกจากนี้ วิธีการกำหนดตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะ
ใช้วิธีการสุ่ม ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
แน่นอน จึงส่งผลทำให้ผลการศึกษาอาจไม่สามารถนำมาใช้ประเมินและวิเคราะห์ใน
สถานการณ์ อ่ืนๆ ที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัยนี้ได้ ดังนั้น ในการทดสอบสำหรับ
การศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการเข้ามา
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 
3 แห่ง ซึ่งรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยฯ จะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล และสอบถามการไฟฟ้า
ทั้ง 3 แห่ง ถึงแนวโน้มตำแหน่งการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
เพ่ือนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ เนื่องด้วยการศึกษาในประเทศเยอรมนี 
ซึ่งมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ที่จะสามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริง และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ ดังนั้น ในการทดสอบ
สำหรับการศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำรูปแบบการควบคุม
ดังกล่าวมาร่วมประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 
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7.1.2.3 ประเทศอิตาลี 
จ าก ก า รศึ ก ษ าบ ท ค ว าม  Hosting Capacity of Italian LV Distribution 

Networks, 2011 [6] ประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่ งประเทศที่ ได้มีการศึกษาค่า Hosting 
Capacity ของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ โดยได้เสนอวิธีการคำนวณค่า Hosting Capacity 
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานทางด้านเทคนิค ได้แก่ 1) ปริมาณขีดจำกัดด้านความร้อนของอุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า และสายจำหน่าย เป็นต้น 2) ช่วงขีดจำกัดด้าน
แรงดันไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว และ 3) เกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบฉับพลัน 

ในการจำลองสถานการณ์เพ่ือคำนวณค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้า
แรงดันต่ำ ระบบตัวอย่างที่บทความนี้ได้นำมาทดสอบ จะเป็นระบบที่ตั้งอยู่ทั้งในเมือง 
(Urban Network) และในชนบท (Rural Network) ซึ่งจำนวนระบบไฟฟ้าที่ได้นำมาทดสอบ 
จะมีจำนวนทั้งหมด 6 ระบบ (อย่างละ 3 ระบบ) ดังแสดงค่าพารามิเตอร์และลักษณะเฉพาะ
ของระบบไฟฟ้าในตารางที่ 7.3 

 
ตารางท่ี 7.3 ข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ใช้ในการทดสอบ 
ระบบไฟฟ้า 

 
จำนวนสายป้อน 

(สายป้อน) 
ระบบการพาดสาย 

 
พ้ืนที่หน้าตัด 

(mm2) 
ความยาวสาย 

(m) 
ปริมาณโหลดโดยรวม 

(kW) 
TR 50 
(ชนบท) 

1 สายพาดอากาศ 95/70 300/600/900 30 

TR 100 
(ชนบท) 

2 สายพาดอากาศ 95/70 300/600/900 60 

TR 160 
(ชนบท) 

2 สายพาดอากาศ 95/70 300/600/900 96 

TR 250 
(ในเมือง) 

4 สายใต้ดิน 150/95 100/200/300 150 

TR 400 
(ในเมือง) 

4 สายใต้ดิน 240/150 100/200/300 240 

TR 630 
(ในเมือง) 

4 สายใต้ดิน 240/150 100/200/300 378 
 

ปริมาณโหลด (หน่วย kW) ที่ปรากฏในตารางข้างต้นนี้ ได้ถูกกำหนดตามเกณฑ์
มาตรฐานทางด้านเทคนิคของประเทศอิตาลี CEI 11-20 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า หม้อแปลงจำหน่าย
ไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณโหลดโดยรวมได้ไม่ เกิน 60% ถึง 65% ของค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้า (หน่วย kVA) ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ นอกจากนี้  ค่าตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้า โดยทั่วไป ของโหลดในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ จะอยู่ที่ 0.9 ตามหลัง ดังนั้น 
ตัวอย่างระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่บทความนี้ได้นำมาใช้ในการทดสอบ ซึ่งได้นำเสนอให้มีการ
เชื่อมต่อเฉพาะสายป้อนหลัก (Main Feeder) และสายป้อนย่อย (Lateral Feeder) จะ
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.12 
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สำหรับวิธีการคำนวณค่า Hosting Capacity ที่ถูกนำเสนอในบทความนี้ จะ
เริ่มต้นจากการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง และตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจำนวน 1 ระบบในระบบไฟฟ้า (บทความนี้ ไม่ได้พิจารณาปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) จากนั้น จะเริ่มทำการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า 
(แบ่งออกเป็น ระดับแรงดันไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว และการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
แบบฉับพลัน) และด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ ถ้าหากการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ขั้นตอนต่อไป จะ
เริ่มดำเนินการเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นอีก 1 
kW และหลังจากที่ได้ทำการเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแล้ว จะทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง ลักษณะของ
การเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทีละ 1 kW จะสิ้นสุด
ลง ก็ต่อเมื่อ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้า และด้วยวิธีการเช่นนี้ ในท้ายที่สุด จะทำให้ทราบปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งติดตั้งที่ได้กำหนดไว้ ขั้นตอน
การคำนวณค่า Hosting Capacity ข้างต้นนี้ จะสามารถสรุปเป็นแผนผัง Flow Chart ได้ดัง
รูปที่ 7.13 

 

 
รูปที่ 7.12 ตัวอย่างระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (TR 50) [6] 
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รูปที่ 7.13 Flow Chart แสดงการคำนวณค่า Hosting Capacity [6]  

 

ด้วยวิธีการคำนวณค่า Hosting Capacity ดังกล่าว จะสามารถแสดงปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ขึ้นกับเกณฑ์มาตรฐาน และ
ระยะห่างระหว่างตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กับหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกติดตั้ง ณ ตำแหน่งต้นทางของระบบไฟฟ้าได้ ดังรูปที่ 7.14 (กรณีศึกษา
สำหรับระบบ TR 100 และ TR 400) 

 

 
รูปที่ 7.14 (ก) ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้า TR 100 [6]  
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รูปที่ 7.14 (ข) ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้า TR 400 [6]  

 

หมายเหตุ: 
เส้นทึบ (Solid Line) หมายถึง เกณฑ์ด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ 
เส้นประ (Dashed Line) หมายถึง เกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าแบบฉับพลัน 
เส้นจุด (Dotted Line) หมายถึง เกณฑ์ด้านแรงดันไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว 
 

จากรูปที่ 7.14 ได้แสดงให้เห็นว่า ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้า TR 
100 และ TR 400 จะมีค่าลดลงตามระยะห่างที่เพ่ิมขึ้นของตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่อยู่ใน
บริเวณชนบท เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นตัวดัชนีชี้วัดในการกำหนดค่า Hosting Capacity คือ 
เกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าแบบฉับพลัน (จากปริมาณ 140 kW ลดลง
เหลือ 20 kW) ในขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานที่ เป็นตัวดัชนีชี้วัดในการกำหนดค่า Hosting 
Capacity ของระบบไฟฟ้าที่อยู่ในเมือง จะแบ่งออกเป็นสองเกณฑ์ ทั้งนี้  จะขึ้นอยู่กับ
ระยะใกล้ หรือไกลจากตำแหน่งติดตั้งของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ในกรณีระยะใกล้กับ
ตำแหน่งติดตั้งของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นตัวดัชนีชี้วัด จะเป็น เกณฑ์
ด้านขีดจำกัดทางความร้อนของอุปกรณ์ หรือความสามารถในการรองรับกระแสได้ของ
อุปกรณ์ ส่วนกรณีระยะไกลจากตำแหน่งติดตั้งของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า เกณฑ์ด้าน
แรงดันไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าแทน 
แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำ
การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในเมือง จะสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยปริมาณที่มากกว่า 200 kW 

นอกจากบทความข้างต้นนี้ ยังมีบทความ High Penetration of PV in Local 
Distribution Grids, 2014 [7] ที่ได้นำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของประเทศอิตาลี 
โดยในบทความนี้ ได้นำเสนอกรณีศึกษาจำนวน 2 กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบ
ทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำ โดยมีเป้าหมายของการศึกษา คือ การประเมินสิ่งที่เป็น
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อุปสรรคทางด้านเทคนิคที่มีผลต่อการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าในประเทศอิตาลี 

ในการทดสอบที่หนึ่ง จะเป็นการทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง โดยจำนวนระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่นำมาทดสอบ จะคิด
เป็น 8% ของจำนวนระบบไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศอิตาลี หรือ คิดเป็น 318 ระบบ สำหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (บทความนี้ จะวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อน และพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ) จะนำวิธีการคำนวณค่ากระแสลัดวงจร และการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า 
มาใช้ เพ่ือประเมินและวิ เคราะห์  1) ปริมาณกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ เกิดขึ้น  2) การ
เปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็ว และแบบช้า 3) ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
อุปกรณ์  และ 4) ปริมาณ กำลั งไฟ ฟ้ าไหลย้ อนที่ หม้อแปลงสถานี ไฟ ฟ้ า (HV/MV 
Transformer) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (วิเคราะห์ทุกๆ 1 ชั่วโมง) ผลการทดสอบที่ได้ ดังรูปที่ 
7.15 ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าแบบช้า และปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่หม้อแปลงสถานีไฟฟ้า HV/MV ไม่ได้
เป็นอุปสรรคหลักในการปิดกั้นการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง หากแต่อุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากขึ้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็ว กล่าวคือ ช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้า จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ไม่เกิน 6% ของระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า 
(หนึ่งในสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ) นอกจากนี้ อุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างเมื่อมี
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากขึ้น คือ 
ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ ดังนั้น จากผลการทดสอบนี้ จะเห็นได้ว่า ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็ว และปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ จะเป็น
ปริมาณท่ีสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เข้าสู่ระบบไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 7.15 ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางของประเทศอิตาลี [7] 
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จากรูปที่ 7.15 ถ้าหากเกณฑ์การกำหนดค่า Hosting Capacity คือ การยอมรับ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อระบบไฟฟ้า คิดเป็น 85% จะ
ได้ว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมทั้งหมดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำ
การเชื่อมต่อ มีค่าเท่ากับ 3 MW อย่างไรก็ตาม ถ้าหากกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวที่ระดับ 65% 
จะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้มากข้ึนเป็น 6 
MW ดังนั้น ด้วยรูปแบบการทดสอบ และการประเมินและวิเคราะห์ในลักษณะเช่นนี้ การเข้า
มาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของความ
ยอมรับได้ของเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบไฟฟ้า และ ด้วยการทดสอบนี้ จึงเป็นเหตุผลและ
หลักฐานของการกำหนดปริมาณ 6 MW เป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ
ประเทศอิตาลี ภายใต้ของการยอมรับให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าได้  โดยคิดเป็น 35% 
ของจำนวนบัสทั้งหมดในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

ในการทดสอบที่สอง จะเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของประเทศอิตาลี โดยจำนวนระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ทดสอบนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจำนวน 500 
ระบบ และชุดที่สอง ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจำนวน 16 ระบบ ข้อมูลระบบ
ไฟฟ้าทั้งสองชุด จะถูกนำมาประเมินและวิเคราะห์ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าที่
มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่ออยู่ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะ
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ที่ถูกวิเคราะห์ในการทดสอบที่สองนี้) เกณฑ์
มาตรฐานที่ถูกวิเคราะห์เป็นตัวดัชนีชี้วัดในการทดสอบนี้ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าแบบช้า กล่าวคือ ช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ไม่เกิน 10% ของระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า 2) 
ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ 3) การเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็ว 
กล่าวคือ ช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าได้ตั้งแต่ 5% ถึง 10% ของระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ ผลการทดสอบ ดังรูปที่ 
7.16 (ก) ได้แสดงให้เห็นว่า จำนวนบัสในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจำนวน 17% ที่เกิดผลกระทบ 
จะสามารถเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ เท่ากับ 30 kW 
ในขณะที่ ถ้าหากเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
โดยรวมเท่ากับ 100 kW จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าคิดเป็น 75% จากผลการ
ทดสอบนี้ เนื่องด้วยเกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็ว จะเริ่มต้น
พิจารณาที่ระดับ 5% ของระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ จึงส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ดู
เหมือนว่า จะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้น้อย ดังนั้น ผลการ
ทดสอบ ดังรูปที่ 7.16 (ข) ซึ่งได้ปรับรูปแบบการพิจารณาเกณฑ์ด้านการเปลี่ยนแปลงค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็วมาอยู่ที่ระดับ 10% ของระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ จึงทำให้การ
เชื่อมต่อด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระดับ 
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30 kW และ 100 kW เข้าสู่ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เกิดผลกระทบลดลงคิดเป็น 5% (จาก 
17%) และ 65% (จาก 75%) ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 7.16 (ก) ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของประเทศอิตาลี [7]  

กำหนดการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็วที่ระดับ 5% 
 

 
รูปที่ 7.16 (ข) ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของประเทศอิตาลี [7] 

กำหนดการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแบบเร็วที่ระดับ 10% 
 

จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศอิตาลีได้ จะพบว่า รูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะยังคง
อ้างอิงตามรูปแบบการคำนวณค่า Hosting Capacity ที่ไม่คำนึงถึงตำแหน่งติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การแสดงผลการ
ทดสอบในกรณีของประเทศอิตาลี จะทำให้ทราบที่มาของค่า Hosting Capacity ที่คำนวณ
มาได้ ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบ ได้แบ่งผลการคำนวณให้เห็นถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการ
พิจารณาผลกระทบซึ่งเป็นตัวกำหนดไม่ให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูก
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากได้ ดังนั้น ในการทดสอบสำหรับ
การศึกษาและนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จะนำเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ให้เห็นถึง
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ผลกระทบ หรืออุปสรรคหลักที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ จะแสดงผลการคำนวณปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งๆ เพ่ือ
ทำให้เห็นถึงผลของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้
มากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานใด เพ่ือทำให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้เตรียม
ความพร้อมในการที่ประเทศไทย ในอนาคต จะทำการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น 

 
7.2 การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ คณะผู้วิจัยฯ ได้ สรุปปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย 
สำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้งสามแห่งในประเทศไทยดังรูปที่ 7.17 

 

 
รูปที่ 7.17 ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย สำหรับการเชื่อมต่อระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
 

ในหัวข้อที่ 7.2 นี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

2) การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
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7.2.1 การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าใน
ต่างประเทศดังที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ 7.1.1 แล้ว ในหัวข้อที่ 7.2.1 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงการ
พิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเมื่อพิจารณาในแง่มุมของระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย  โดยจะ
แบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

2) วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

3) รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

 
7.2.1.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 
 

จากการศึกษาบทความต่างประเทศในหัวข้อที ่7.1.1 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต
ไฟฟ้า ได้แก่ ความพร้อมในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า นั่นคือกำลังการผลิตสำรอง
ที่ระบบสามารถจัดหาได้เพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน และ ความยืดหยุ่น
ของระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึง ข้อจำกัดในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเนื่องจากสัญญา
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง เป็นต้น  

สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรองรับพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง ได้แก่ 
ข้อจำกัดของสายส่ง การวางแผนขยายสายส่งที่เหมาะสม และตำแหน่งการติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น นอกจากนั้นต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ
พลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นกันโดยจากการศึกษาเอา
สารต่างประเทศพบว่าต้นทุนส่วนเพิ่มที่มีนัยสำคัญนั้นจะเกิดขึ้นที่ระบบผลิต ดังนั้นคณะผู้วิจัยฯ 
เสนอว่าควรมีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต ทั้งทางด้านเทคนิค และ ทางด้านต้นทุน 

สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต ทางด้านเทคนิคนั้น บทความ 
NREL, An Introduction to Grid Services: Concepts, Technical Requirements, 
and Provision from Wind, 2019 [10] มีการกล่าวถึงการจำแนกประเภทของบริการรักษา
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Operating Reserve) แสดงดังรูปที่ 7.18 
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รูปที่ 7.18 การจำแนกประเภทของบริการรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 

(Operating Reserve) [10] 
 

จากรูปที่  7.18 พบว่าในต่างประเทศมีการจำแนกประเภทของ Operating 
Reserve ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

1) Frequency Responsive Reserves คือ บริการที่ตอบสนองด้านความถี่โดย
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสั่งการจากศูนย์ควบคุม ประกอบด้วย 

1.1) Inertial Response คือ ความเฉื่อย  (Inertia) ของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า เกิดจากพลังงานกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะต้านการ
เปลี่ยนแปลงของความถ่ีโดยทันท ี

1.2) Primary Frequency Response คือ การเพ่ิม/ลดกำลังการผลิต
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อความถี่เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะถูก
จำกัดได้โดย Inertia  

1.3) Fast Frequency Response คือ การตอบสนองต่อความถี่ของ
ส่วนประกอบอ่ืนในระบบไฟฟ้านอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่
สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความถ่ีได้ เช่น แบตเตอรี่ เป็น
ตัน 

2) Regulation Reserves เป็นบริการที่จะนำความถ่ีไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
หลังจากการทำงานของ Frequency Responsive Reserves ซึ่งเป็นบริการ
ที่ต้องสั่งการจากศูนย์ควบคุม บริการนี้จะถูกจัดหาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประเภท Synchronous 

3) Contingency Reserves เป็นบริการสำหรับการเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในระบบ
ไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าหลุดออกจากระบบ หรือ สายส่งไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้น เป็น
ต้น ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่มี  Primary Frequency Response และ 
Regulation Reserves มากพอที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงดังกล่าวได้ ดังนั้นระบบไฟฟ้าจึงต้องสำรอง
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ก ำลั งก า รผ ลิ ต ส่ ว น ห นึ่ ง ไว้ เป็ น  Contingency Reserves ด้ ว ย  โด ย 
Contingency Reserves ประกอบด้วย 

3.1) Spinning Reserves คือ กำลังไฟฟ้าสำรองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่
กำลังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวจะต้อง
สามารถเริ่มจ่ายกำลังไฟฟ้าที่สำรองไว้อย่างรวดเร็วในหลักวินาทีและ
สามารถจ่ายอย่างเต็มที่ภายใน 10 นาทีหรือเร็วกว่า และจะต้องจ่าย
กำลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้นาน 60 นาที (หรือ 30 นาที ในตลาด
ไฟฟ้าส่วนใหญ่) 

3.2) Non-spinning Reserves/Replacement Reserves คื อ 
กำลังไฟฟ้าสำรองที่มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Fast-start ที่
สามารถเริ่มจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ภายใน 10 นาที และสามารถจ่าย
กำลังไฟฟ้าต่อกันได้หลายชั่วโมง 

4) Ramping Reserves เป็นบริการที่คล้ายกับ Regulation Reserves เพียงแต่
สามารถจ่ ายกำลั งไฟฟ้าได้ เป็นช่วงเวลาที่ นานกว่า เช่น Regulation 
Reserves อาจใช้ในการตอบสนองต่อความผันผวนในช่วงเวลาสั้นเป็นหลัก
วินาทีถึงนาที ในขณะที่ Ramping Reserves ใช้ในการตอบสนองในหลัก
นาทีถึง 10 นาที เป็นต้น 

ส่วน Reserves ทุกประเภทเมื่อมีการใช้งานไปแล้ว จะถูกทดแทนและจัดสรรใหม่
โดยการ Economic Dispatch ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติ ดังนั้น Economic Dispatch 
นั้นจะไม่ถือเป็น Operating Reserves 

คณะผู้วิจัยฯ มีความเห็นว่า Operating Reserve ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามามีส่วน
ร่วมของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ได้แก่  Frequency Responsive Reserves 
Regulation Reserves และ Ramping Reserves ส่วน Contingency Reserves ประเภท 
Spinning Reservesเป็นกำลังการผลิตที่ควรสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบไฟฟ้า ซึ่งมีการคำนวณได้เป็นค่าคงที่จากวิธีการ N-1 ดังนั้นจึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนในระบบน้อยกว่าบริการอ่ืน 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีจำแนกอย่างชัดเจนว่าระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดหา Operating Reserves แต่ละประเภทมากเท่าไร 
และ ยังไม่ได้จำแนกว่ามีการใช้ Operating Reserves แต่ละประเภท ไปกับการบริหาร
จัดการความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าไร และ ใช้ไปกับการบริหารจัดการความ
ผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่าไร ทำให้ไม่สามารถประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตได ้

ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งทางด้านการเงิน
นั้น บทความ [1] และ [11] ได้กล่าวไว้ว่าต้นทุนส่วนเพ่ิมในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบไฟฟ้า (Integration Costs) ในระบบผลิตและระบบส่งนั้น
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Profile Costs Balancing Costs และ Grid Costs ดังที่ ได้
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อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่ 7.1.1 ซึ่งต้นทุนส่วนนี้จะกลายเป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าในที่สุด แสดง
การจำแนก Integration Costs ได้ดังรูปที่ 7.19 อย่างไรก็ตามจากรูปจะเห็นว่า Profile 
Cost ที่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบผลิตนั้นจะเป็นต้นทุนส่วนที่มีนัยสำคัญที่สุด 

 

 
รูปที่ 7.19 การจำแนก Integration Costs [11] 

 
7.2.1.2 วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 

วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
และระบบส่ง ประกอบด้วยการพิจารณาใน 2 ด้าน คือ  

1) ด้านเทคนิคที่จะพิจารณากำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่ระบบ
ผลิตและระบบส่งสามารถรองรับได้ทั้งระบบผลิตและระบบส่ง 

2) ด้านการเงินที่จะพิจารณาถึงผลกระทบของการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของระบบผลิต
ไฟฟ้า  

คณะผู้วิจัยฯ เสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตและระบบส่ง โดยทำการวิเคระห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
พลังงานหมุนเวียนที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับได้ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ทางด้าน
ระบบส่งต่อไป เนื่องจากการวิเคราะห์ทั้งระบบผลิตและระบบส่งพร้อมกันนั้นเป็นวิธีการที่
กระทำได้ยาก และ หลังจากการหารือกับ กฟผ. แล้วพบว่าโดยทั่วไปการวิเคราะห์ระบบส่ง
จำเป็นต้องทราบเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
ตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณก่อน จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ หลังจากที่ดำเนินการวิเคราะห์ จะ
ทราบกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมทั้งในระบบผลิต
และระบบส่ง ซึ่งจะทำให้สามารถทราบได้ว่าในการปรับปรุงข้อกำหนดในการเชื่อมต่อ หรือ 
ลงทุนโครงสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน ควรจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาและปรัง
ปรุงระบบใดในแง่ใดบ้าง 
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วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตทางด้านเทคนิค คณะผู้วิจัยฯ เสนอให้วิเคราะห์ปริมาณ
กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่
มากที่สุดที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ เพ่ือรองรับความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไปในหัวข้อที่ 7.2.1.1 คือ ในประเทศไทยยังไม่มี
จำแนกอย่างชัดเจนว่าระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีความสามารถในการจัดหา Operating 
Reserves แต่ละประเภทมากเท่าไร และ ยังไม่ได้จำแนกว่ามีการใช้ Operating Reserves 
แต่ละประเภท ไปกับการบริหารจัดการความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่าไร และใช้
ไปกับการบริหารจัดการความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่าไร ทำให้ไม่
สามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตได ้

คณะผู้วิจัยฯ ขอเสนอให้พิจารณาแยกปริมาณ Operating Reserves สำหรับเหตุ
ฉุ ก เฉิ น  (Contingency Reserves ป ระ เภ ท  Spinning Reserve) ออ ก จ าก ป ริ ม าณ 
Operating Reserves สำหรับรองรับความผันผวนของระบบไฟฟ้าใน เหตุการณ์ปกติ  
(Frequency Responsive Reserves Regulation Reserves และ Ramping Reserves) 
เนื่องจาก Spinning Reserve อาจไม่ใช่ปริมาณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็น
ปริมาณที่คำนวณจากหลักการ N-1 แต่ Operating Reserves สำหรับรองรับความผันผวน
ของระบบไฟฟ้าใน เหตุการณ์ปกติ  (ในโครงการวิจัยฯ นี้ จะขอนิยามว่า Balancing 
Capability) ควรจะมีการแปรผันไปตามปริมาณความผันผวนที่มีในระบบไฟฟ้า ทั้งที่เกิดขึ้น
จากความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้า และความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน แสดงตัวอย่างการพิจารณาแยกปริมาณ Operating Reserves สำหรับ
เหตุฉุกเฉิน (Spinning Reserve) ออกจากปริมาณ Operating Reserves สำหรับรองรับ
ความผันผวนของระบบไฟฟ้าในเหตุการณ์ปกติ (Balancing) ดังรูปที่ 7.20 

 

 
รูปที่ 7.20 ตัวอย่างการพิจารณาแยกปริมาณ Operating Reserves สำหรับเหตุฉุกเฉิน (Spinning 
Reserve) ออกจากปริมาณ Operating Reserves สำหรบัรองรับความผันผวนของระบบไฟฟ้าใน

เหตุการณ์ปกติ (Balancing Capability) 
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ปริมาณ Operating Reserves เป็นบริการที่จัดหาโดยโรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิม 
(conventional power plant) เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถถูกสั่งการได้โดยศูนย์
ควบคุมให้รองรับความผันผวนของระบบไฟฟ้า จากรูปที่ 7.20 เส้นสีฟ้าคือปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิม แต่ละโรงในระบบไฟฟ้าจะถูกจัดสรรให้เดินเครื่องเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้านี้  เส้นสีส้มคือปริมาณ Minimum Generation ของ
โรงไฟฟ้าที่กำลังเดินเครื่องอยู่ เส้นสีเทาคือปริมาณ Operating Reserves ที่โรงไฟฟ้าที่
เดินเครื่องอยู่สามารถจัดหาได้ ส่วนเส้นสีเขียวหมายถึงปริมาณ Balancing Capability ซึ่ง
เกิดจากการนำปริมาณ Operating Reserves ทั้งหมดที่ระบบไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ (เส้นสี
เทา) ลบออกจากปริมาณ Spinning Reserve ซึ่งเป็นค่าคงที่ (คำนวณได้จากวิธีการ N-1) 

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการจำแนกประเภท Operating Reserves แล้ว คณะ
ผู้วิจัยฯ ขอเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตทางด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ดำเนินการ Unit Commitment ในกรณีที่ โรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิมสามารถ
จัดหา Operating Reserves (OR) ได้มากที่สุด 
การดำเนินการ Unit Commitment จะทำให้ทราบได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีขีด

ความสามารถสูงสุดในการจัดหา Operating Reserves เท่าใด แสดงตัวอย่างผลการ
เดินเครื่องรวมของโรงไฟฟ้าทุกโรงในกรณีปกติดังรูปที่ 7.21 และ ตัวอย่างผลการเดินเครื่อง
รวมของโรงไฟฟ้าทุกโรงกรณีเดินเครื่องให้มี Operating Reserves มากที่สุดดังรูปที่ 7.22 

 

 
รูปที่ 7.21 ตัวผลการเดินเครื่องรวมของโรงไฟฟ้าทุกโรงในกรณีปกติ  

 

 
รูปที่ 7.22 ตัวอย่างผลการเดินเครื่องรวมของโรงไฟฟ้าทุกโรงกรณีเดินเครื่อง 

ให้มี Operating Reserves มากที่สุด  
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จากรูปที่ 7.21 เมื่อตั้งสมติฐานว่าความสามารถในการเร่งเครื่องของโรงไฟฟ้า
ทุกโรงที่เดินเครื่องอยู่รวมกันคือ 5,000 MW และโรงไฟฟ้าชุดที่ถูกสั่งเดินนี้มีกำลังผลิตติดตั้ง
รวม 10,000 MW จะเห็นว่าเมื่อทำการเดินเครื่องแบบปกติ เพ่ือจ่ายความต้องการไฟฟ้า 
8,000 MW นั้นระบบจะมี Operating Reserves (OR) ทั้งหมด 2,000 MW จากรูปที่ 7.22 
โรงไฟฟ้าชุดใหม่ถูกสั่ งเดิน เครื่องโดยการ Unit Commitment กรณี เดินเครื่องให้มี  
Operating Reserves มากที่สุด เมื่อตั้งสมติฐานว่าความสามารถในการเร่งเครื่องของ
โรงไฟฟ้าชุดใหม่ทุกโรงที่เดินเครื่องอยู่รวมกันคือ 10,000 MW หากโรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิม
เดินเครื่องที่ Minimum Generation ด้วยแล้วระบบจะมี Operating Reserves เพ่ิมข้ึนเป็น 
10,000 MW จากขั้นตอนนี้จะสามารถคำนวณปริมาณ Operating Reserves ที่มากที่สุดที่
ระบบสามารถจัดหาได้แล้ว จากนั้นจึงคำนวณหา Balancing Capability โดยหักลบกับ
ปริมาณ Spinning Reserve ที่ระบบต้องการ อย่างไรก็ตาม ปริมาณ Balancing Capability 
นี้ เป็นปริมาณสำหรับรองรับความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วย มิใช่เพ่ือระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวเท่านั้น แสดงดังรูปที่ 7.23 

 

 
รูปที่ 7.23 การใช้งาน Balancing Capability สำหรับรองรับความผันผวน (Forecast 

Error) ของทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้า และ พลังงานหมุนเวียน 
 

2) แบ่งสัดส่วน Balancing Capability สำหรับชดเชยความผันผวน (Forecast 
Error) ของความต้องการใช้ไฟฟ้า และ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
และคำนวณกำลังผลิตติดตั้งที่ เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 
การที่กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่

คาดการณ์ไว้จะแตกต่างจากกำลังผลิตหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง นั้นเรียกว่า 
Forecast Error ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีท่ีค่าท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ และ 
ค่าที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมจะต้องสามารถลด
กำลังการผลิตลงได้ เพ่ือให้กำลังการผลิตรวมของระบบสัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้า ใน
กรณีที่การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นมากกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ 
และในกรณีที่ความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้  ดังนั้นเพ่ือให้ระบบผลิต
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ไฟฟ้ามี Operating Reserve มากที่สุดและยังคงสามารถลดกำลังผลิตลงได้ในเหตุการณ์
ดังกล่าว โรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิมจะต้องเดินเครื่องเท่ากับ Minimum Generation บวกกับค่า 
Forecast Error ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และความต้องการใช้ไฟฟ้า 

นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าแบบดั่งเดิมจะต้องสามารถเพ่ิมกำลังการผลิตได้ เพ่ือให้
กำลังการผลิตรวมของระบบสัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ และในกรณีที่ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้านั้นมากกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในการวางแผนผลิตไฟฟ้าที่มากที่สุดเท่าที่ระบบจะรับได้ หรือ 
Maximum RE Power (Forecasted) นั้นจะเท่ากับ Balancing Capability ส่วนที่ เหลือ
จากการรองรับ Forecast Error ของพลังงานหมุนเวียนและความต้องการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็
ตามกำลังผลิตของพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบจะต้องไม่มากไปกว่าความต้องการใช้
ไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาที่พิจารณาด้วยแสดงดังรูปที่ 7.24 

 

  
รูปที่ 7.24 ตัวอย่างการคำนวณ Maximum RE Forecast Error 

 

จากรูปที่ 7.24 สามารถแสดงวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตได้ดังสมการที่ 7.1 ถึง
สมการที่ 7.6 
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โดยที่ 
 

forecastedMaximum RE Power  คือ กำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มากที่สุดที่
ระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับได ้

capMaximum RE  คือ กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มาก
ที่สุดที่ระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับได้ 

BC  คือ Balancing Capability ที่มากที่สุดเท่าที่ระบบไฟฟ้าจะสามารถ
จัดหาได้  

forecastedRE Power  คือ กำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มากที่สุดที่
จะเข้ามาในระบบไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้า 

capRE  คือ กำลังผลิตติดตั้งของผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มากท่ีสุดที่จะ
เข้ามาในระบบไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้า 

forecastedLoad  คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

convPower  คือ กำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม 
minP  คือ Minimum Generation ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั่งเดิม 

loadError  คือ ค่า Forecast Error ของความต้องการใช้ไฟฟ้า 

REError  คือ ค่า Forecast Error ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

generate

installed

MW

MW
 

คือ สัดส่วนกำลังผลิตจริงส่วนกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 

 

จากสมการที่ 7.1 ถึงสมการที่ 7.6 สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าหากพิจารณา
ระบบไฟฟ้าด้วยวิธีที่คณะผู้วิจัยฯ เสนอแล้วนั้น จะพบว่าด้วยความสามารถของระบบผลิต
ไฟฟ้าในปัจจุบัน จะสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้
เท่ากับ capMaximum RE อย่างไรก็ตาม การที่ติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบด้วย
ปริมาณดังกล่าวนั้น อาจจะยังไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน เพราะปริมาณดังกล่าวนั้นมากกว่าปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ดังนั้น หากพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยแล้ว ระบบ
ผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เท่ากับ 

capRE นั่นเอง อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ก็สามารถติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้อีก จนกว่าจะถึงค่า capMaximum RE และ
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หากต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าปริมาณดังกล่าวแล้ว  จะต้องมี
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความยืนหยุ่นมากขึ้น เช่น  minP , loadError , REError

ลดลง เป็นต้น เนื่องจากหากพิจารณาจากสมการที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นจะพบว่าตัวแปร
เหล่านี้จะส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึนได ้

สำหรับวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตทางด้านการเงิน คณะผู้วิจัย ฯ เสนอการ
วิเคราะห์ผลการ Unit Commitment เพ่ือคำนวณต้นทุนในการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าใน
กรณีที่มีปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าต่างกัน เช่น มีกับไม่มีระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า และ มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 3 เท่าจากปัจจุบัน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนส่วนเพิ่ม
จากการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี  

ในการพิจารณาดังวิธีการที่เสนอนั้นต้องมีการพิจารณาทั้งในกรณีที่ระบบ
ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุด และ กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำที่สุด 
เนื่องจากเป็นกรณีที่ความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนจะมีผลต่อระบบไฟฟ้ามากที่สุด 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยฯ จะทำการวิเคราะห์ผลการ Unit Commitment ในกรณีต่างๆ โดยใช้
ข้อมูล Load profile ดังนี้ 

1) กรณี Load Profile ของวันที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของปี พ.ศ. 
2562 

2) กรณี Load Profile ของวันที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำที่สุดของปี พ.ศ. 
2562 

ในการวิเคราะห์ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่มีความผันผวนคือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สรุป Scenario ที่ใช้
ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบผลิตดังตารางที่ 7.4 

 
ตารางที่ 7.4 สรุป Scenario ที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิต 

Scenario รายละเอียด 

1. ด้านเทคนิค  

ผลการ Unit Commitment ในกรณีที่โรงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของกฟผ. สามารถ
จัดหา Operation reserves ได้มากที่สุด (ใชข้้อมูลวนั Peak Load Day และ Light 
Load Day ของปี พ.ศ. 2562)  

2. ด้านการเงิน  
ผลการ Unit Commitment ในกรณีที่มีปริมาณ RE ในระบบไฟฟ้าต่างกัน 
ผลการ Unit Commitment ในกรณีที่ RE มี/ไม่มี Forecast error 
(ใช้ข้อมูลวัน Peak Load Day และ Light Load Day ของปี พ.ศ. 2562) 
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Scenario รายละเอียด 

No RE cases 
2.1 ผลการ Unit Commitment และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่มี RE ในระบบ
ไฟฟ้า 
RE Base Cases   
2.2 ผลการ Unit Commitment และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีทีม่ี RE ในระบบ
ไฟฟ้าเท่ากับปริมาณที่กำหนดไวด้งัแผน PDP 2018 rev.1  

2.2.1 ใช้ข้อมูล RE ตามผลการ Forecast 
2.2.2 ใช้ข้อมูล RE โดยพิจารณา Forecast Error 

Varying PV Cases  
2.3 ผลการ Unit Commitment และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่เพ่ิมปริมาณกำลัง
ผลิตติดต้ังของพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 3 เท่า ส่วนพลังงานลม ให้คงค่าเท่า RE Base 
Cases 

2.3.1 ใช้ข้อมูล RE ตามผลการ Forecast 
2.3.2 ใช้ข้อมูล RE โดยพิจารณา Forecast Error  

Varying Wind Cases  
2.4 ผลการ Unit Commitment และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่เพ่ิมปริมาณกำลัง
ผลิตติดต้ังของพลังงานลมเป็น 3 เท่า ส่วนพลังงานแสงอาทิตย ์ให้คงค่าเท่า RE Base 
Cases 

2.4.1 ใช้ข้อมูล RE ตามผลการ Forecast 
2.4.2 ใช้ข้อมูล RE โดยพิจารณา Forecast Error  

 

หลั งจากที่ ได้ ดำเนิ นการดั งตารางที่  7 .4 แล้ วนั้ นจึ งนำผลการ Unit 
Commitment มาวิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลดังต่อไปนี้ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไปในข้างต้น 

1) กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV profile) ของวันที่
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของปี พ.ศ. 2562 และ วันที่ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าต่ำที่สุดของปี พ.ศ. 2562 โดยเป็นข้อมูลผลรวมของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุกโรง รายละเอียดของข้อมูลเป็นราย  15 นาที 
หรือ ละเอียดที่สุดเท่าที่จัดหาได้  

2) กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind profile) ของวันที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของปี พ.ศ. 2562 และ วันที่ความต้องการใช้
ไฟฟ้าต่ำที่สุดของปี พ.ศ. 2562 โดยเป็นข้อมูลผลรวมของโรงไฟฟ้า
พลังงานลมทุกโรง รายละเอียดของข้อมูลเป็นราย  15 นาที  หรือ 
ละเอียดที่สุดเท่าที่จัดหาได ้

3) ค่าเฉลี่ย Forecast Error ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วจะทำให้ทราบถึงกำลังการผลิตติดตั้งวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตได้ 
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จากนั้นจึงนำปริมาณดังกล่าวไปวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งต่อไป 

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่งนั้นคณะนักวิจัยฯ จะทำการศึกษาโดยใช้โปรแกรม DIgSILENT 
โดยการคำนวณ Load Flow และพิจารณาว่าระบบส่งไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการรองรับ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวได้หรือไม่ และข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้านั้นสามารถ
รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากที่สุดประมาณเท่าใด โดยพิจารณาจากข้อจำกัดของสายส่ง 
นั่นคือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้/วงจร และ ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบส่งไฟฟ้าโดยภาพรวมของประเทศ และต้องการพิจารณา
ข้อจำกัดของระบบที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นพิจารณาเฉพาะสายส่งข้ามพ้ืนที่ (Tie line) 

 
7.2.1.3 รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 
ในประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่งในด้านเทคนิคนั้น ผลการวิเคราะห์จะทำให้
ทราบถึงกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในหน่วย MW ซึ่งคือปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบผลิตและระบบส่งสามารถ
รองรับได้ ส่วนผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนั้นเป็นผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้า
มามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่ส่งผลถึงต้นทุนในการผลิต อันจะเป็น
ภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ผลการศึกษาจะมีประโยชน์ในการใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในภาคนโยบาย เนื่องจากในการวางแผนระบบไฟฟ้า
และการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มากเกินไปด้วย 

ในส่วนของระบบส่ง รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่ เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคือการประเมิน
ความสามารถของระบบส่งในการรองรับกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยพิจารณา
ภาพรวมของระบบนั่นคือพิจารณาสายส่งข้ามพ้ืนที่ (Tie Line) เป็นหลัก และจะมีการแสดง
ความสามารถในการรองรับกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
พ้ืนที่ซึ่งได้มีการพิจารณาทั้งข้อจำกัดทางด้านปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้/วงจร 
และ ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพ 

 
7.2.2 การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี ที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ 7.1.2 ทำให้
ทราบถึงรูปแบบการคำนวณค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าทั้งที่คำนึงและไม่คำนึงถึง
ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ที่หน่วยงานใน
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ต่างประเทศใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัดในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย 1) เกณฑ์ด้านระดับแรงดันไฟฟ้า และ 2) เกณฑ์
ด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ นอกจากนี้ การศึกษาการคำนวณค่า Hosting 
Capacity ข้างต้น ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและจำนวนของระบบไฟฟ้าที่เลือกนำมาทดสอบ 
กล่าวคือ ความแตกต่างของขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ค่าพารามิเตอร์ 𝑹 และ 𝑿 ของอุปกรณ์ 
ปริมาณโหลดในช่วงเวลาที่พิจารณา รวมถึงตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า (และอาจมี
ปัจจัยอ่ืนๆ) จะนำไปสู่ค่า Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่แตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่ได้จากการศึกษาการคำนวณค่า Hosting Capacity นี้ 
จำเป็นต้องถูกเรียบเรียงและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับลักษณะเฉพาะของ
ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ ซึ่งในหัวข้อที่ 7.2.2 นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงการพิจารณารูปแบบ
การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย โดยจะแบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 4 
หัวข้อ ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

2) หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบจำหน่าย 

3) วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

4) รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

 
7.2.2.1 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติตตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือค่า 
Hosting Capacity ของระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ รวมถึง ในปี 2015 กฟน. และศูนย์
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลั ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaics) และการกำหนดมาตรการรองรับ [8] โดยส่วนหนึ่งของ
การศึกษา คือ ปริมาณขีดจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟน. ได้ ซึ่งผลการศึกษาได้พบว่า ค่า Hosting Capacity ดังกล่าว จะ
มีค่าไม่คงที่ ทั้งนี้ จะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงสร้างการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า 
2) ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ ์ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่ง/สายจำหน่าย 
3) ค่าพิกัดการทำงานของอุปกรณ์ 
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4) ความยาวสายส่ง/สายจำหน่าย 
5) ตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 
6) ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
7) ตำแหน่งติดตั้งของโหลดในระบบไฟฟ้า 
8) ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
9) ตำแหน่งติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
10) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
11) เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัดการทำงานของระบบไฟฟ้า เช่น เกณฑ์

มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า และด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้
ของอุปกรณ ์เป็นต้น 

ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่า Hosting Capacity ข้างต้น อาจมี
ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ 
เช่น ปัจจัยการส่งเสริมทางด้านตลาดการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้มในการเติบโตของ
จำนวนผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งเทียบเท่าจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และจะทำให้ตำแหน่งของผู้ผลิตไฟฟ้า มี
แนวโน้มจะอยู่ใกล้กับตำแหน่งผู้ใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายอาจเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
และอาจจะสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ่ายโหลดของตนเอง หรือผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ่ายเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงทำให้ปริมาณโหลด และปริมาณการผลิตไฟฟ้า ณ บริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งของระบบไฟฟ้าอาจสามารถทำให้เกิดความสมดุลได้ ด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบไฟฟ้ามากนัก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางด้านตลาดการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ดังกล่าว จะยังคงถูกพิจารณาได้ว่าเป็นปัจจัยที่ถูกประกอบขึ้นจาก 1 ปัจจัยหรือมากกว่าจาก
กลุ่มปัจจัยทั้ง 11 ประการข้างต้นนี้ได ้

ในการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการ
แบ่งประเภทของปัจจัยในด้านต่างๆ ออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 2) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโหลด และ 3) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบผลิตไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 7.25 ซึ่งจะมีรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละกลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทท่ี 1 กลุ่มปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่ส่งผลต่อรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะประกอบด้วย  
1) โครงสร้างการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ได้แก่ โครงสร้างการจ่ายไฟแบบโครงข่าย 
(Network) สำหรับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และแบบเรเดียล (Radial) สำหรับระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. 2) ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า (หน่วย %, kA, A) หรือ 
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กำลังไฟฟ้า (หน่วย %, MW, kW, MVA, kVA) ของอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสาย
ส่ง/สายจำหน่าย  3) ค่าพารามิเตอร์ 𝑹 และ 𝑿 (หน่วย p.u.) ของหม้อแปลงไฟฟ้า และ 
(หน่วย Ohm/km) สายส่ง/สายจำหน่าย 4) ตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 5) ค่า
ความยาวสาย (หน่วย km, m) ของสายส่ง/สายจำหน่าย และ 6) เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นตัว
ดัชนีชี้วัดการทำงานของระบบไฟฟ้า เช่น เกณฑ์ด้านแรงดันไฟฟ้า และความสามารถในการ
รองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 7.25 ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 

 
รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล จะ
สามารถคำนวณค่า Hosting Capacity (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทย เรียกว่า 
ศักยภาพของระบบไฟฟ้า) ได้ง่ายกว่าระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบโครงข่าย 
ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียลนั้น จะมีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลักในระบบไฟฟ้าเพียงแค่จุดเดียว กล่าวคือ ระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า
ที่เชื่อมต่อทางฝั่งปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งต้นทางของระบบ
ไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า ด้วยเหตุของการที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเพียงจุดเดียว จึง
ทำให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละบัสค่อนข้างมีความชัดเจน 
นั่นคือ ระดับแรงดันไฟฟ้าจะมีค่ามาก เมื่อบริเวณนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และ
ระดับแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าน้อยลง เมื่อบริเวณนั้นอยู่ห่างไกลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และเมื่อ
มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง 
จะส่งผลทำให้แนวโน้มของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้นมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแนวโน้ม
ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบไฟฟ้า จะยังคงมีแนวโน้มที่แน่นอน และสามารถคาดการณ์ได้ 

ในทางตรงกันข้าม ระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบโครงข่ายจะ
คาดการณ์ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ค่อนข้างยากกว่าระบบไฟฟ้าที่มี
โครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล เนื่องจากมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักในระบบไฟฟ้าได้
มากกว่า 1 ระบบ ดังนั้น แนวโน้มของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น อาจมีความไม่แน่นอน 
ทั้งก่อนและหลังเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวคือ จุดที่โหลดทำการ
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เชื่อมต่อ อาจยังคงเป็นจุดที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าจุดที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทำการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม ระดับแรงดันไฟฟ้าของจุดโหลดนั้น อาจไม่ได้มีค่า
ความแตกต่างจากจุดที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทำการเชื่อมต่อได้ เนื่องจากจุด
โหลดนั้น อาจอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของระบบได้ (จุดโหลดอาจอยู่ห่างไกลจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอันหนึ่ง แต่อาจอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอีกอันหนึ่งได้) ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่า รูปแบบการพิจารณาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟทั้งสองรูปแบบ อาจไม่จำเป็นต้อง
ใช้วิธีการคำนวณค่า Hosting Capacity ที่เหมือนกันได้ เช่น ระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการ
จ่ายไฟเป็นแบบโครงข่าย อาจใช้วิธีการแบบ Systematic กล่าวคือ การทดสอบการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งจะเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อ
ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่น้อยไปสู่การเชื่อมต่อด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากขึ้น เพื่อ
ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้า และจะหยุดทำการประเมินและ
วิเคราะห์ ก็ต่อเมื่อ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อด้วยปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งสูงสุดที่ไม่ก่อผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้วยวิธีนี้ อาจมีความ
ไม่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล เนื่องจากอาจทำให้เกิด
ความล่าช้าในการคำนวณค่า Hosting Capacity ดังนั้น ด้วยวิธีการที่สามารถประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถลดขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ได้ อาจเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีลักษณะการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล เป็นต้น 

ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และ
สายส่ง/สายจำหน่าย จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า เนื่องจากค่า
ขนาดพิกัดของอุปกรณ์นี้ สามารถถูกเปรียบเทียบได้กับค่าขีดจำกัดความสามารถของระบบ
ไฟฟ้าในการรองรับปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ ถ้าหาก
ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า หรือกำลังไฟฟ้า มีค่ามากกว่าขนาดพิกัดของอุปกรณ์ อาจ
ส่งผลทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นเกิดความเสียหาย และไม่สามารถทำงานได้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปริมาณกระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าจะสามารถไหลผ่าน
อุปกรณ์ได้ไม่เกินค่าขีดจำกัดของอุปกรณ์ แต่ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเพ่ือให้
สามารถรองรับปริมาณโหลดที่เกิดขึ้นตามค่าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต โดยปริมาณโหลดที่รองรับได้ต่อระบบจะถูกคำนวณผ่านค่า Load Factor และ 
Utilization Factor ซึ่งเป็นค่าอัตราส่วนของปริมาณโหลดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบเทียบกับ
ค่าโหลดสูงสุด และ อัตราส่วนโหลดสูงสุดเทียบกับค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ ตามลำดับ 
ดังนั้น โดยทั่วไป ปริมาณกระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า จะมี
ค่าไม่ถึงค่าขีดจำกัดของอุปกรณ์ แต่จะถูกจำกัดไว้ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 75% ถึง 85% ของค่า
พิกัด  (สอดคล้องกับค่ า Load Factor และ Utilization Factor) ทั้ งนี้  จะขึ้น อยู่ กั บ
ลักษณะเฉพาะของการออกแบบระบบไฟฟ้า ดังนั้น ด้วยเกณฑ์มาตรฐานด้านความสามารถ
ในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ดังกล่าว จึงทำให้ระบบไฟฟ้าที่มีค่าพิกัดของอุปกรณ์ที่
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ค่อนข้างมาก จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากตามไป
ด้วย 

อุปกรณ์ประเภทสายส่ง/สายจำหน่าย ยังมีค่าลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่ละระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล นั่นคือ ค่าความยาวสาย ซึ่งเป็น
ค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณอิมพีแดนซ์ หรือค่าความขัดวงจรทั้งหมดของสายที่เกิดขึ้นใน
ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใดที่มีค่าความยาวสายส่ง/สายจำหน่ายมาก จะส่งผลทำให้ระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งปลายสายมีค่าลดต่ำมากเม่ือเทียบกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งต้น
สาย เนื่องจาก ในระบบไฟฟ้า เกิดระดับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมบนสายส่ง/สายจำหน่ายมาก 
ดังนั้น ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งต้นทางของระบบไฟฟ้า จึงต้องถูกทำให้มีค่าสูงมากพอ
เพ่ือที่จะทำให้โหลด ณ บริเวณปลายสายได้รับค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอ และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์โหลด ณ บริเวณนั้น และเนื่องด้วยระยะห่างระหว่าง
ตำแหน่งต้นสายกับปลายสายอยู่ห่างกันมาก จึงทำให้บัสบริเวณปลายสายมีค่า Sensitivity 
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางไฟฟ้าได้มาก เช่น ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ และจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าที่มีค่าความยาวสายมาก อาจกล่าวได้ว่า 
ระบบไฟฟ้าที่มีค่าความยาวสายมากกว่า อาจรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้น้อยกว่าระบบไฟฟ้าที่มีค่าความยาวสายน้อยกว่าได้ 

อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้แตกต่างกัน คือ ตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟ้า กล่าวคือ การมีอยู่ของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า เช่น 
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) และตัวควบคุมการปลดชุดตัวเก็บประจุ 
(Capacitor Bank) ออกจากระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งถูกเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง
ในระบบไฟฟ้า จะส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่ อมต่อเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้ ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าหลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน อาจมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ และอุปกรณ์ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าจะทำหน้าที่
ในการลดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าลง อย่างไรก็ตาม ผลของการควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ควบคุมเหล่านี้ อาจจำเป็นติดตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งเชื่อมต่อของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์
ประเภทนี้ อาจจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนระบบไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง และอาจจะต้องมีการตั้ง
ค่าการทำงานของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการจ่ายไฟของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
อีกด้วย มิฉะนั้น การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (เม่ือไม่มีการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) มีค่า
น้อยเกินไปจนไม่เพียงพอต่อการทำงานของอุปกรณ์โหลดที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งจะนำมาสู่ปัญหา 
หรือผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าตกแทน 
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เนื่องด้วยเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบไฟฟ้า จะ
ส่งผลต่อการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ การพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานของระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน อาจนำไปสู่รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ได้ผลลัพธ์ ซึ่งมีค่าไม่
เท่ากันได้ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น จะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณทางไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า จะมีความเกี่ยวข้องกับ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่ถูกพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้าแล้ว แต่การเชื่อมต่อด้วย
ปริมาณดังกล่าวนั้น จะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ ต่อ
ระบบไฟฟ้าอีก ดังนั้น รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจจำเป็นต้องคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานที่นำมาใช้
เป็นตัวดัชนีชี้วัดการทำงานของระบบไฟฟ้าด้วย 

 

ประเภทท่ี 2 กลุ่มปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโหลด 

นอกจากกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่เป็นตัวกำหนดวิธีการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังมี
กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโหลดอีกด้วยที่จะเป็นตัวกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากช่วงเวลาใดก็ตามที่ในระบบไฟฟ้ามีค่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าจากโหลดมาก ณ ช่วงเวลานั้น เพ่ือให้ความสมดุลด้านพลังงาน จึงจำเป็นต้อง
มีการจัดสรรปริมาณกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ถูกจ่าย
มาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของระบบไฟฟ้า หรือปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ถูกจ่ายมาจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าก็ตาม ดังนั้น ด้วยสาเหตุของการที่
จะต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณกำลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ 
จึงส่งผลทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจ
พิจารณาได้จากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนในระบบไฟฟ้าได้ 

กลุ่มปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโหลด ประกอบด้วย 1) ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
โหลด ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังที่ได้
อธิบายไปข้างต้น และ 2) ตำแหน่งติดตั้งของโหลด โดยทั่วไป การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า จะเริ่มต้นจากการพิจารณาขนาดของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงาหมุนเวียน จากนั้น จะพิจารณาถึงตำแหน่งติดตั้ง ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีขนาดเล็ก (ระดับ kW) การเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้า จะสามารถเชื่อมต่อใกล้กับ
ตำแหน่งโหลดได้ เช่น กรณีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีขนาดใหญ่ (ระดับ MW) 
การเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้า อาจจำเป็นต้องติดตั้งให้อยู่ห่างไกลจากตำแหน่งโหลด เนื่องจาก
จำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ค่อนข้างมาก เช่น ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน เป็นต้น ซึ่งผลของการติดตั้งใกล้ หรือไกลจาก
โหลดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้  จะส่งผลต่อปริมาณทางไฟฟ้า เช่น ความ
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แตกต่างของระดับแรงดันไฟฟ้าระหว่างบัสเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
และโหลด หรือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งปริมาณ
ทางไฟฟ้าข้างต้น ในท้ายที่สุด อาจนำไปสู่การละเมิดค่าที่ถูกกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการ
ทำงานของระบบไฟฟ้าได้ 

 

ประเภทท่ี 3 กลุ่มปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้า 

กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้า จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส และ 2) กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึง
ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าทุกระบบในระบบไฟฟ้า และอาจจำเป็นต้องทราบถึง
ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณ
กำลังการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสที่ได้ทำการเชื่อมต่อและจ่ายไฟเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าแล้ว อาจเป็นตัวกำหนด หรือจำกัดการเข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ภายใต้ปริมาณโหลดใดๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ดังนั้น ระบบไฟฟ้าใดที่มีเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส หรือระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ เชื่อมต่ออยู่ ระบบไฟฟ้านั้น 
อาจรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้น้อยลง หากแต่ระบบไฟฟ้านั้น จะมีปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมเพ่ิมข้ึน 

นอกจากปัจจัยด้านปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า ยังมีปัจจัย
ด้านตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยที่จะเป็นตัวกำหนดปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ถ้าหากจุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนอยู่ ณ ตำแหน่งบัสที่มีค่า Sensitivity มาก การจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การเพ่ิมขึ้นของปริมาณทาง
ไฟฟ้าแบบที่มีค่ามากๆ ได้ เช่น การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ณ บริเวณ
ปลายสาย ที่ไม่มีโหลดเชื่อมต่ออยู่ อาจส่งผลให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้น มีค่า
เพ่ิมสูงขึ้น และถ้าหากตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น อยู่ห่างจุด
ศูนย์กลางโหลดในระบบไฟฟ้ามาก อาจส่งผลทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่า
เพ่ิมขึ้นมากกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณต้นสายได้ ซึ่ งจะนำไปสู่ปัญหาด้าน
แรงดันไฟฟ้าเกินต่อระบบไฟฟ้า ทำให้ท้ายที่สุดแล้ว ระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมได้อีก 

ปัจจัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า โหลด และระบบ
ผลิตไฟฟ้า ตามลำดับ คณะผู้วิจัยฯ จะนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน รวมถึงจะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อ
ถัดไป 
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7.2.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ในการทดสอบสำหรับการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือการศึกษาผลของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ คือ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมี
ความแม่นยำของการสร้างแบบจำลองระบบไฟฟ้า คิดเป็น 70% ถึง 80% 

2) ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1) ระบบไฟ ฟ้ าจริ งที่ ได้ รับมาจากการไฟ ฟ้ าทั้ ง  3 แห่ ง เรียกว่ า 

EGAT/MEA/PEA System 
2.2) ระบบไฟฟ้าดัดแปลงที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการจำลองระบบไฟฟ้าขึ้น

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทั่วไปของระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เรียกว่า EGAT/MEA/PEA Typical System 

3) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยฯ จะทำการทดสอบด้วยการแบ่งรูปแบบของ
ตำแหน่งติดตั้งออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
3.1) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณปลายสาย 
3.2) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณกลางสาย 
3.3) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัว ณ บริเวณต้นสาย 
3.4) รูปแบบการติดตั้งแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 
3.5) รูปแบบการติดตั้งแบบสุ่ม (ทั้งกระจุกตัว และกระจายตัว) 

4) ปริมาณโหลดที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ปริมาณโหลดสูงสุด และปริมาณโหลดต่ำสุด ซึ่งได้
จากการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (อ้างอิงโหลดปี 
2019) 

5) ตำแหน่งติดตั้งโหลดในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตำแหน่งติดตั้งโหลดจริงที่ปรากฏในระบบไฟฟ้า 
EGAT/MEA/PEA System และตำแหน่งติดตั้งโหลดจำลองในระบบไฟฟ้า 
EGAT/MEA/PEA Typical System ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดไว้สำหรับ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน โดยจะพิจารณาตามรูปแบบการติดตั้งทั้งแบบกระจุกตัว 
และกระจายตัว 
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ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนข้างต้น จะสามารถแสดงตัวอย่างรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าได้ทั้งรูปแบบจริงที่ได้รับข้อมูลจากการไฟฟ้า และรูปแบบ Typical System ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาสำหรับประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในลักษณะแบบภาพรวมของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังรูปที่ 
7.26 

จากรูปที่ 7.26 (ก) และรูปที่ 7.26 (ข) ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (Typical 
System) ทั้ งนี้  ข้อมูลระบบไฟฟ้าแบบ Typical System นี้  คณะผู้วิจัยฯ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เมื่อครั้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการร่วมกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำ
ร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ปี 2016 [9] อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการการศึกษา
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการปรึกษาหารือกับการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายเพ่ือทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2020 

 

 
รูปที่ 7.26 (ก) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (Typical System) 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ 7.26 (ข) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของ 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (Typical System) 
 

 
รูปที่ 7.26 (ค) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ 7.26 (ง) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของ กฟน. 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ 7.26 (จ) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ของ กฟภ. 

 

 
รูปที่ 7.26 (ฉ) ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าด่านขุนทดของ กฟภ. 

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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สำหรับรูปที่ 7.26 (ค) ถึงรูปที่ 7.26 (ฉ) ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าจริงของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทั้งนี้ข้อมูลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย คณะผู้วิจัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายให้สามารถนำข้อมูล
ระบบไฟฟ้านี้มาดำเนินการจัดทำเป็นตัวอย่างระบบไฟฟ้าเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ 

โดยหลักการทั่วไป ในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าจริงของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์นั้น อาจไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะมีความเหมาะสม
กับระบบไฟฟ้าจริงอ่ืนๆ ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ ดังนั้น ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยฯ จะ
ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าแบบ Typical System ก่อน เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าข้างต้นนี้ 
จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทั่วไปของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังนั้น 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์นั้น จะเป็นตัวบ่งบอกปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในลักษณะทั่วๆ ไปได้ และหลังจากที่ได้ผลลัพธ์ดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยจะ
นำปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คำนวณได้ มา
ทดสอบกับระบบไฟฟ้าจริงของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อีกครั้ง เพ่ือทำการทดสอบว่า ปริมาณที่
คำนวณได้นั้น ยังคงทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และสามารถทำให้ระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนั้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้กับโหลดในระบบไฟฟ้า 

 
7.2.2.3 วิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ในหัวข้อย่อยนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอและอธิบายวิธีการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง โดยคณะผู้วิจัยฯ จะทำการประเมินและวิเคราะห์ภายใต้การศึกษาผลกระทบด้าน
แรงดันไฟฟ้า และด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเป็น
หลัก เนื่องด้วยจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ รวมถึงผลการศึกษาของ กฟน. และศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบว่า ผลกระทบทั้งสองด้าน
นี้ สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียลนั้น จะเป็นผลกระทบทางด้าน
เทคนิคที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นลำดับต้นๆ ในระบบไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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การนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะผู้วิจัยจะเริ่มจากการประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เป็นไปตามค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า [10] - [12] เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ค่าขีดจำกัดดังกล่าวว่า
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าผลการประเมินและวิเคราะห์จะออกมาในรูปแบบที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม คณะผู้วิจัยฯ จะทำ
การคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้ งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน  เพ่ือนำมา
เปรียบเทียบกับค่าขีดจำกัดเดิมที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ฯ อย่างไรก็ตาม การคำนวณหาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดฯ จะถูกประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบภายใต้กรณีที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ณ ช่วง
บริเวณท่ีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าที่รุนแรงที่สุด เพื่อจะได้ยืนยันผลที่
เกิดขึ้นว่ามีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ ซึ่งจากผลการคำนวณนี้ คณะผู้วิจัยฯ คาดหวังว่า การไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง จะสามารถนำไปใช้ประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ สำหรับกำหนดค่าขีดจำกัดใหม่ในอนาคตได้ 

นอกจากการพิจารณาเรื่องค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจมีวิธีการอื่นๆ อีกที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิ ตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ สำหรับกรณีศึกษาของ
ประเทศเยอรมนี ได้มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงจำหน่าย
ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ OLTC ที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจาก
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอและทำการ
ทดสอบวิธีการลดผลกระทบ ในกรณีที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีความประสงค์อยากที่จะ
ทำการศึกษาว่า ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าด้วย
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากกว่าค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กน้อยแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าได้ และ คณะ
ผู้วิจัยฯ จะใช้วิธีการลดผลกระทบ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
ควบคุมระบบไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
สามารถรองรับปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยฯ ได้
ทำการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งจะมีวิธีการประเมินและวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 7.27 
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จากรูปที่ 7.27 ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยคณะผู้วิจัยฯ จะ
เริ่มต้นจากการรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสร้างแบบจำลองระบบไฟฟ้า ได้แก่ 

1) ข้อมูลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า 
2) ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนในระบบไฟฟ้า 
3) ข้อมูลปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง และตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน 
 

 
รูปที่ 7.27 แผนผังแสดงรูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในลำดับถัดไป จะเป็นการสั่งให้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory รันผลการ
คำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า (Power Flow Calculation) เพ่ือคำนวณระดับแรงดันไฟฟ้า
ทุกตำแหน่งบัสในระบบไฟฟ้า และปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า 
และสายส่ง/สายจำหน่าย รวมถึงอาจคำนวณปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
ไฟฟ้า สำหรับตรวจสอบว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสอยู่ในช่วงที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
ได้กำหนดไว้หรือไม่ และปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้านั้น มีค่ามากกว่าค่า
พิกัดกระแสของอุปกรณ์หรือไม่ และปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีก่อนเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ถ้าหากระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กำหนดไว้ และปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าไม่ละเมิด
ค่าพิกัดกระแสของอุปกรณ์ จะถือว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 
กล่าวคือ ระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย
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ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ จะทำการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งสามารถรองรับ
ได ้โดยวิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้างต้น จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.28 

 

 
รูปที่ 7.28 แผนผังแสดงวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

เมื่อคณะผู้วิจัยฯ ได้ประเมินและวิเคราะห์การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ ได้ก่อผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าก่อผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ จะทำการลดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนลง ซึ่งในเบื้องต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาที่ปริมาณ 0.01% ใน
รอบของการวิเคราะห์นั้น และ จะเริ่มรันผลการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสที่เกิดขึ้น และปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ถ้าหากระดับแรงดันไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วงที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กำหนด 
หรือปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมีค่ามากกว่าค่าพิกัดของอุปกรณ์ตัวนั้น 
คณะผู้วิจัยฯ จะทำการลดค่าด้วยปริมาณ 0.01% อีกครั้ง และทำการตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัส และปริมาณกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ด้วยการคำนวณการไหล
ของกำลังไฟฟ้า ทำผลการคำนวณในลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ด้วยปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่ถูกทำให้ลดลง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่ถูกปรับให้ลดลงนี้ จะยังคงมีค่าเพ่ิมขึ้นได้อีกเพียงเล็กน้อยในรอบที่ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกปรับลดปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง และปริมาณนี้ทำให้การเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ 
จะทำการเพ่ิมปริมาณกำลังผลิตติดตั้งด้วยปริมาณ 0.01% ของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่ถูก
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ปรับให้มีค่าลดลง และ ทำการรันผลการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง 
จนกระทั่งระดับแรงดันไฟฟ้า และปริมาณกระแสมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กำหนด 

 
7.2.2.4 รูปแบบการนำเสนอวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่

เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ในการแสดงผลการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการ
แสดงด้วยการเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณารูปแบบ
การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยจะแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา หรือจุดที่บ่งบอกถึงปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่การ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้กำหนดไว้ ซึ่งการแสดงผลดังกล่าว จะสามารถแสดงออกมาให้อยู่ใน
รูปแบบของกราฟ หรือแผนภูมิแท่ง เพ่ือแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่าง
ชัดเจน ดังแสดงตัวอย่างการแสดงผลในรูปที่ 7.29 และรูปที่ 7.30 ตามลำดับ 

วิธีการสรุปผลการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า โดยจากตัวอย่างนี้ ระบบไฟฟ้าที่ถูกนำมาพิจารณาจะเป็น
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ได้ทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่แตกต่างกัน ณ บริเวณปลายสายของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ การ
เชื่อมต่อโหลดในระบบไฟฟ้า จะถูกตั้งสมมติฐานว่า โหลดในระบบไฟฟ้า จะถูกเชื่อมต่อแบบ
กระจุกตัว ณ บริเวณต้นสายของระบบไฟฟ้า ด้วยผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลดังกล่าวจำเป็นต้องเป็น
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า และด้วยการทดสอบกรณีต่างๆ จะสามารถสรุปผลการคำนวณได้ โดยปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใดที่ไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าได้รับ
ผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งนั้นจะ
ถือว่าเป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ 

จากรูปที่ 7.29 ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมีค่ามากกว่า 17.5 kW ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จะมีค่ามากกว่า 410 V ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนก่อให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าได้ และจากรูปที่ 7.30 ได้
แสดงให้เห็นว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล จะมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อความยาวสายมี
ค่าลดลง 
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นอกจากตัวอย่างการสรุปผลข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะทำการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ถ้าหากในระบบไฟฟ้ามีการจัดรูปแบบการเชื่อมต่อโหลดให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 
จะส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น หรือ การที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้มากที่สุด ระบบไฟฟ้าจะต้องมีวิธีการจัดรูปแบบของการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันกับรูปแบบการ
เชื่อมต่อโหลดในระบบไฟฟ้าหรือไม ่

 

 
รูปที่ 7.29 ตัวอย่างการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม

ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยกราฟ [8] 
 

 
รูปที่ 7.30 ตัวอย่างการพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม

ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแผนภูมิแท่ง [8] 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

7-61 
 

 

 

7.3 การสร้างแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 

ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เพ่ือศึกษา
ผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นกับระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้
ทำการศึกษาแบบจำลองการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย และด้านความสามารถในการรองรับ
กระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับระบบส่งนั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับสายส่งสำหรับข้ามพ้ืนที่  (Tie Line) เนื่องจากการพิจารณา Tie Line จะทำให้ เห็น
ผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อระบบไฟฟ้าในภาพรวม และทำให้ทราบผลกระทบของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีนัยสำคัญ ในส่วนของระบบจำหน่าย คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของผลกระทบในแต่ละด้านต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย พบว่า การเกิดผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง อาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบ
ในอีกด้านหนึ่งได้ เช่น ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า มีผลเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบด้านกำลังไฟฟ้า
สูญเสีย เนื่องด้วยสาเหตุของการเกิดผลกระทบมาจากปริมาณการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น ด้วยลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลกระทบในแต่
ละด้าน ทำให้คณะผู้วิจัยฯ สามารถศึกษาผลกระทบในลักษณะที่เป็นกลุ่มได้ โดยในหัวข้อนี้ คณะ
ผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวคิดที่ใช้ในการจำลองผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า และด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย 
เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในหัวข้อนี้จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1) แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบระบบส่ง 

2) การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง 

3) แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

4) การใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 

ส่วนด้านระบบผลิตนั้นเป็นการคำนวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้ใช้
โปรแกรมอ่ืนในการคำนวณ เช่น โปรแกรมสำหรับ Unit Commitment ซึ่งเป็นซอฟแวร์ของ กฟผ. 
และ ซอฟแวร์ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้พัฒนาขึ้น (จากโปรแกรม Excel) 
 
7.3.1 แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง 
 

สำหรับระบบส่งนั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นไปที่สายส่งสำหรับข้ามพ้ืนที่ (Tie Line) ในการประเมินข้อจำกัด
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ของระบบส่งไฟฟ้าในการรองรับพลังงานหมุนเวียนนั้นจะพิจารณาโดยการทดสอบเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับระบบส่งไฟฟ้า โดยการทดสอบเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
กับระบบส่งไฟฟ้านั้น จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในบริเวณท่ีใกล้กับสายส่ง 
Tie Line ที่พิจารณา จากนั้นจะทำการคำนวณ Load Flow เพ่ือพิจารณาปริมาณกำลังไฟฟ้า/วงจร
ของสาย Tie Line หากปริมาณกำลังไฟฟ้า/วงจรของสาย Tie Line จากผลการคำนวณ Load Flow 
นั้นมีปริมาณมากกว่าขีดจำกัดของสายส่ง Tie Line ดังที่แสดงในตารางที่ 7.5 จะถือว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้อีก นอกจากนั้นยังได้พิจารณา
แนวโน้มของแรงดันไฟฟ้าบริเวณสายส่งดังกล่าวเมื่อทำการเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน
อีกด้วยเพ่ือพิจารณาข้อจำกัดด้านเสถียรภาพของระบบส่ง การดำเนินการเช่นนี้เพ่ือให้สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าระบบส่งในแต่ละพ้ืนที่นั้นสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ใน
ปริมาณเท่าใด 
 
ตารางท่ี 7.5 ขีดจำกัดกำลังไฟฟ้า/วงจร ของสายส่ง Tie Line 

พื้นที่ สายส่ง MW/Circuit 

ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
230 kV TTK-NBR #1, 2 429 
230 kV LS-KK4 #1, 2 429 

500 kV TTK-CYP2 #1, 2 3,734 

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 

115 kV CBD-TTK #1, 2 162 
115 kV TK2-SI 119 

230 kV NS-AT2 #1, 2 429 
230 kV TTK-AT2 #1, 2 429 

230 kV TTK-TL3 858 
230 kV TTK-TW 858 

500 KV TTK-AY4 #1, 2, 3 3,272 

ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 

230 kV AT2-SNO #1, 2 1,717 
230 kV WN-NV #1, 2, 3, 4 858 
500 kV PH2-NCO #1, 2 3,272 

500 kV WN-NCO 3,734 
500 kV PH2-SNO #1, 2 3,734 
500 kV WN-SNO #1, 2 3,734 

ภาคกลางตอนบน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
115 kV SR2-PCH #1, 2 117 
230 kV AY4-SKI3 #1, 2 858 
230 kV SR2-LTK #1, 2 760 

ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันออก 500 kV WN-PDG #1, 2 3,734 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันตก 500 kV PH2-CBG 3,734 

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 

230 kV BPK(A)-BPL #2, 3, 4 858 
230 kV BPK(B)-NCO #1, 2, 3, 4 858 

230 kV KLM-LLA #1, 2 858 
500 kV CC2-NCO #1, 2 3,734 

ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 
230 kV SA1-BN #1, 2 858 

230 kV BP2-SNO #1, 2 1,717 
500 kV CBG-SNO #1, 2, 3 3,734 

ภาคกลาง-ภาคใต้ 
230 kV BSP-CP #1, 2 ควบคุม Flow จากภาคกลางไปภาคใต้ 

ไม่เกิน 650 MW 230 kV BSP-SRT #1, 2 
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7.3.2 การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง  

 

เพ่ือการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่ เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการสร้างแบบจำลองระบบส่งจากข้อมูลที่ได้รับจาก 
กฟผ. เพ่ือใช้ในการทดสอบ จากข้อมูลที่ได้รับนั้นสามารถกล่าวโดยสรุปคือ สายส่ง Tie line ในระบบ
ส่งไฟฟ้าปัจจุบันนั้นประกอบด้วยสายส่ง 500 kV จำนวณ 20 เส้น สายส่ง 230 kV จำนวณ 38 เส้น 
และสายส่ง 115 kV จำนวณ 5 เส้น รวมทั้งหมด 63 เส้น สายส่งทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 7 
พ้ืนที่  ได้แก่ ภาคเหนือ (N) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ภาคกลางตอนบน (CN) ภาคกลาง
ตะวันออก (CE) ภาคกลางตะวันตก (CW) นครหลวง (MEA) และ ภาคใต้ (S) แสดงภาพรวมของสาย
ส่ง Tie line และการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ดังรูปที่ 7.31 และพารามิเตอร์ของสายส่ง Tie line ดัง
ตารางที ่7.6 
 

 
รูปที่ 7.31 ภาพรวมของสายส่ง Tie line และการเชื่อมต่อแต่ละพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 7.6 พารามิเตอร์ของสายส่ง Tie line 
Name In Folder Grid 

Terminal i Terminal j Length r (Sbase) x (Sbase) b (Sbase) r0 (Sbase) x0 (Sbase) b0 (Sbase) r0m (Sbase) x0m (Sbase) 
Busbar Busbar km p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. 

230_NBR_TTK_2_0 2 REGION-2 2 REGION-2 230_NBR 230_TTK 159 0.0156165 0.1193478 0.2456766 0.0727651 0.3204147 0.1598713 0.0575829 0.1814214 
230_NBR_TTK_1_0 2 REGION-2 2 REGION-2 230_NBR 230_TTK 159 0.0156439 0.1192808 0.2456898 0.0735112 0.3167061 0.1599362 0.0575829 0.1814214 
230_KK4_LS_2_2 230_KK4_LS_2_0 2 REGION-2 N1_230_KK4_LS_2 230_LS 160.3 0.0157317 0.1187712 0.2504025 0.0873961 0.3470177 0.1540864 0.072427 0.1981789 
230_KK4_LS_2_1 230_KK4_LS_2_0 2 REGION-2 230_KK4 N1_230_KK4_LS_2 2.7 6.643E-05 0.0012165 0.0069477 0.0007633 0.0045971 0.0038207 0.0007453 0.0022473 
230_KK4_LS_1_2 230_KK4_LS_1_0 2 REGION-2 N1_230_KK4_LS_1 230_LS 160.3 0.0157612 0.1187433 0.2505165 0.0888086 0.3449402 0.1546126 0.072427 0.1981789 
230_KK4_LS_1_1 230_KK4_LS_1_0 2 REGION-2 230_KK4 N1_230_KK4_LS_1 2.7 6.643E-05 0.0012165 0.0069477 0.0007633 0.0045971 0.0038207 0.0007447 0.0021277 
500_CYP2_TTK_1_1 500_CYP2_TTK_1_0 2 REGION-2 500_CYP2 N1_500_CYP2_TTK_1 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 
500_CYP2_TTK_1_2 500_CYP2_TTK_1_0 2 REGION-2 N1_500_CYP2_TTK_1 N2_500_CYP2_TTK_1 213.53 0.0011535 0.022493 2.338527 0.0161056 0.0731474 1.420909 0.0148852 0.0476874 
500_CYP2_TTK_1_3 500_CYP2_TTK_1_0 2 REGION-2 N2_500_CYP2_TTK_1 500_TTK 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 
500_CYP2_TTK_2_1 500_CYP2_TTK_2_0 2 REGION-2 500_CYP2 N1_500_CYP2_TTK_2 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 
500_CYP2_TTK_2_2 500_CYP2_TTK_2_0 2 REGION-2 N1_500_CYP2_TTK_2 N2_500_CYP2_TTK_2 213.53 0.0011411 0.0225233 2.338216 0.0159005 0.0743065 1.419949 0.0148852 0.0476874 
500_CYP2_TTK_2_3 500_CYP2_TTK_2_0 2 REGION-2 N2_500_CYP2_TTK_2 500_TTK 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 
115_CBD_TTK_1_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   115_TTK   115_CBD 90 0.0552481 0.2574238 0.03638 0.2316998 0.7966616 0.02253 0.0588 0.1796999 
115_CBD_TTK_2_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   115_TTK   115_CBD 90 0.0552992 0.257368 0.03638 0.2346091 0.7920817 0.02254 0.0588 0.1796999 
115_SI_TK2_1_0 4 REGION-4 4 REGION-4   115_TK2   115_SI 44.6 0.0452141 0.135009 0.01711 0.117744 0.4613916 0.01022 0 0 
230_AT2_NS_1_0 4 REGION-4 4 REGION-4   230_NS   230_AT2 126.89 0.01249 0.09229 0.1906002 0.0700699 0.3026003 0.1208401 0.0575699 0.1876199 
230_AT2_NS_2_0 4 REGION-4 4 REGION-4   230_NS   230_AT2 126.89 0.01249 0.09229 0.1906002 0.0700699 0.3026003 0.1208401 0.0575699 0.1876199 
230_AT2_TTK_1_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_AT2   230_TTK 159.914 0.0156159 0.1194545 0.2480207 0.0791397 0.3741109 0.1584035 0.0636029 0.2334736 
230_AT2_TTK_2_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_AT2   230_TTK 159.914 0.0156169 0.1194535 0.2480209 0.0792065 0.3739996 0.1584053 0.0636029 0.2334736 
230_TL3_TTK_1_0 4 REGION-4 4 REGION-4   230_TTK   230_TL3 136.7 0.006729 0.0727611 0.2696101 0.0675859 0.297161 0.1605999 0 0 
230_TTK_TW_1_0 4 REGION-4 4 REGION-4   230_TTK   230_TW 94.28 0.00466 0.0521099 0.1941799 0.0469899 0.1812707 0.1001198 0 0 
500_AY4_TTK_1_1 500_AY4_TTK_1_0 5 R1-NORTH   500_AY4   N1_500_AY4_TTK_1 0.913 4.94E-06 0.0000964 0.0099438 8.429E-05 0.0003345 0.0056897 7.806E-05 0.0002081 
500_AY4_TTK_1_2 500_AY4_TTK_1_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_1   N1_500_AY4_TTK_1 121.368 0.0010242 0.012956 1.33768 0.0118602 0.0440414 0.8850131 0.0107688 0.0291561 
500_AY4_TTK_1_3 500_AY4_TTK_1_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_1   500_TTK 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 
500_AY4_TTK_2_1 500_AY4_TTK_2_0 5 R1-NORTH   500_AY4   N1_500_AY4_TTK_2 0.913 4.86E-06 9.649E-05 0.0099426 0.0000816 0.0003391 0.0056858 7.806E-05 0.0002081 
500_AY4_TTK_2_2 500_AY4_TTK_2_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_2   N1_500_AY4_TTK_2 121.368 0.0010163 0.0129646 1.337587 0.0116626 0.0443731 0.8847601 0.0107688 0.0291561 
500_AY4_TTK_2_3 500_AY4_TTK_2_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_2   500_TTK 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 
500_AY4_TTK_3_1 500_AY4_TTK_3_0 5 R1-NORTH   500_AY4   N1_500_AY4_TTK_3 2.812 1.499E-05 0.0002974 0.0314077 0.0002396 0.0011329 0.0206939 0.000225 0.0007875 
500_AY4_TTK_3_2 500_AY4_TTK_3_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_3   N1_500_AY4_TTK_3 119.779 0.0009766 0.0113324 1.452142 0.0111059 0.0510031 0.7386333 0 0 
500_AY4_TTK_3_3 500_AY4_TTK_3_0 5 R1-NORTH   N2_500_AY4_TTK_3   500_TTK 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 
230_AT2_SNO_1_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_AT2   230_SNO 71 0.001788 0.03187 0.182232 0.02539 0.116579 0.098742 0.023447 0.075604 
230_AT2_SNO_2_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_AT2   230_SNO 71 0.001772 0.031916 0.182204 0.025039 0.119105 0.098651 0.023447 0.075604 
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Name In Folder Grid 
Terminal i Terminal j Length r (Sbase) x (Sbase) b (Sbase) r0 (Sbase) x0 (Sbase) b0 (Sbase) r0m (Sbase) x0m (Sbase) 

Busbar Busbar km p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. 
230_NV_WN_1_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_NV   230_WN_B 30 0.00148 0.01619 0.0629899 0.01478 0.0594301 0.0272001 0.0135 0.036 
230_NV_WN_2_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_NV   230_WN_B 30 0.00149 0.01618 0.0629999 0.01529 0.05861 0.0272201 0.0135 0.036 
230_NV_WN_3_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_NV   230_WN_B 30 0.00147 0.0162 0.0629999 0.01282 0.06172 0.0295599 0.0114 0.0383 
230_NV_WN_4_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_NV   230_WN_B 30 0.00147 0.0162 0.0629999 0.01291 0.0615601 0.0295599 0.0114 0.0383 
500_NCO_PH2_1_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   500_NCO   500_PH2_1 75.33 0.000636 0.0080225 0.8339257 0.0073115 0.0271912 0.5650905 0.0065996 0.0180988 
500_NCO_PH2_2_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   500_NCO   500_PH2_2 75.33 0.000635 0.0080245 0.8306319 0.0073235 0.0272042 0.5565241 0.0065996 0.0180988 
500_NCO_WN_1_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   500_NCO   500_WN 58 0.0003016 0.0040832 0.3804597 0.0048179 0.0232464 0.3447201 0 0 
500_PH2_SNO_1_1 500_PH2_SNO_1_0 5 R1-NORTH   500_PH2_2   N1_500_PH2_SNO_1 94.068 0.0005083 0.0099182 1.056881 0.0086396 0.0341614 0.7070221 0.0082222 0.0225055 
500_PH2_SNO_1_2 500_PH2_SNO_1_0 5 R1-NORTH   N1_500_PH2_SNO_1   500_SNO 14.09 7.638E-05 0.0014881 0.1581693 0.001306 0.0051365 0.1057532 0.0012432 0.0033875 
500_SNO_WN_1_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   500_SNO   500_WN 61.8 0.00051 0.00661 0.6573697 0.00538 0.02501 0.3523898 0.0049 0.0174 
500_SNO_WN_2_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   500_SNO   500_WN 61.8 0.00051 0.00661 0.6573697 0.00538 0.02501 0.3523898 0.0049 0.0174 
115_PCH_SR2_1_0 2 REGION-2 2 REGION-2   115_PCH   115_SR2 47.89 0.0482822 0.1447321 0.01844 0.117347 0.4986788 0.01113 0.0690999 0.3267572 
115_PCH_SR2_2_0 2 REGION-2 2 REGION-2   115_PCH   115_SR2 47.89 0.0482822 0.1447321 0.01844 0.117347 0.4986788 0.01113 0.0690999 0.3267572 
230_AY4_SKI3_1_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_AY4   230_SKI3 140 0.0069332 0.0774352 0.2921278 0.0572916 0.251746 0.1701806 0.0499958 0.1561986 
230_AY4_SKI3_2_0 5 R1-NORTH 5 R1-NORTH   230_AY4   230_SKI3 140 0.006906 0.0775015 0.2920994 0.056469 0.2559797 0.1700632 0.0499958 0.1561986 
230_LTK_SR2_1_0 2 REGION-2 2 REGION-2   230_LTK   230_SR2 63.33 0.00787 0.04884 0.0946999 0.03821 0.1340597 0.0569101 0.0299 0.0789 
230_LTK_SR2_2_0 2 REGION-2 2 REGION-2   230_LTK   230_SR2 63.33 0.00784 0.0488701 0.0945699 0.03722 0.1354999 0.0565202 0.0299 0.0789 
500_PDG_WN_2_2 500_PDG_WN_2_0 5 R1-NORTH   N1_500_PDG_WN_2   500_WN 204.25 0.00123 0.0216 2.253209 0.01895 0.07463 1.37689 0.0174952 0.0444235 
500_PDG_WN_2_1 500_PDG_WN_2_0 5 R1-NORTH   500_PDG   N1_500_PDG_WN_2 0.001 1E-08 1.1E-07 1.102E-05 9E-08 3.7E-07 7.29E-06 0 0 
500_PDG_WN_1_2 500_PDG_WN_1_0 5 R1-NORTH   N1_500_PDG_WN_1   500_WN 204.25 0.00121 0.02162 2.253031 0.01846 0.07548 1.376369 0.0174952 0.0444235 
500_PDG_WN_1_1 500_PDG_WN_1_0 5 R1-NORTH   500_PDG   N1_500_PDG_WN_1 0.001 1E-08 1.1E-07 1.102E-05 0.0000001 3.6E-07 7.29E-06 0 0 
500_CBG_PH2_1_3 500_CBG_PH2_1_0 5 R1-NORTH   N2_500_CBG_PH2_1   500_PH2_2 94.068 0.0005141 0.0099118 1.056953 0.0087857 0.033912 0.7072034 0.0082222 0.0225055 
500_CBG_PH2_1_2 500_CBG_PH2_1_0 5 R1-NORTH   N1_500_CBG_PH2_1   N2_500_CBG_PH2_1 108.554 0.0005859 0.011439 1.219991 0.009939 0.0393709 0.8162888 0.0094579 0.025928 
500_CBG_PH2_1_1 500_CBG_PH2_1_0 5 R1-NORTH   500_CBG   N1_500_CBG_PH2_1 0.001 1E-08 1.1E-07 1.124E-05 9E-08 3.6E-07 7.52E-06 0 0 
230_BPK_BPL_2_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_BPK_A   230_BPL 44.14 0.002176 0.025236 0.088522 0.024182 0.083385 0.056083 0.7283333 2.461 
230_BPK_BPL_3_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_BPL   230_BPK_A 44 0.002159 0.022281 0.10058 0.0223 0.0875068 0.05096 0 0 
230_BPK_BPL_4_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_BPL   230_BPK_A 44 0.002158 0.022282 0.10058 0.022072 0.0880241 0.05095 0 0 
230_BPK_NCO_1_1 230_BPK_NCO_1_0_1 6 R1-EAST   230_BPK_B   N1_230_BPK_NCO_1 24.553 0.0012094 0.0133384 0.051305 0.0114693 0.0510387 0.0239628 0.0098374 0.032232 
230_BPK_NCO_1_2 230_BPK_NCO_1_0_1 6 R1-EAST   N1_230_BPK_NCO_1   230_NCO 17.877 0.0008752 0.0096502 0.0383942 0.0076663 0.0368123 0.0214587 0.0072904 0.0207299 
230_BPK_NCO_2_1 230_BPK_NCO_2_0_1 6 R1-EAST   230_BPK_B   N1_230_BPK_NCO_2 24.553 0.0011979 0.0133442 0.051305 0.010636 0.0520686 0.024796 0.0098374 0.032232 
230_BPK_NCO_2_2 230_BPK_NCO_2_0_1 6 R1-EAST   N1_230_BPK_NCO_2   230_NCO 17.877 0.0008803 0.0096465 0.0383101 0.0088131 0.0354703 0.0205949 0.0080717 0.0215137 
230_BPK_NCO_3_1 230_BPK_NCO_3_0_1 6 R1-EAST   230_BPK_B   N1_230_BPK_NCO_3 4.065 0.0002018 0.002192 0.0087708 0.0020942 0.0079148 0.0052225 0.0018789 0.0053713 
230_BPK_NCO_3_2 230_BPK_NCO_3_0_1 6 R1-EAST   N1_230_BPK_NCO_3   N2_230_BPK_NCO_3 29.797 0.0014695 0.0162435 0.0636834 0.0136949 0.0643014 0.0395666 0.0122385 0.0461531 
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Name In Folder Grid 
Terminal i Terminal j Length r (Sbase) x (Sbase) b (Sbase) r0 (Sbase) x0 (Sbase) b0 (Sbase) r0m (Sbase) x0m (Sbase) 

Busbar Busbar km p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. p.u. 
230_BPK_NCO_3_3 230_BPK_NCO_3_0_1 6 R1-EAST   N2_230_BPK_NCO_3   230_NCO 17.877 0.0008853 0.009641 0.0383129 0.0091044 0.0350009 0.0206085 0.0080717 0.0215137 
230_BPK_NCO_4_1 230_BPK_NCO_4_0_1 6 R1-EAST   230_BPK_B   N1_230_BPK_NCO_4 4.065 0.0002011 0.0021927 0.0087704 0.0020619 0.0079658 0.0052208 0.0018789 0.0053713 
230_BPK_NCO_4_2 230_BPK_NCO_4_0_1 6 R1-EAST   N1_230_BPK_NCO_4   N2_230_BPK_NCO_4 29.797 0.0014695 0.0162435 0.0636834 0.0136949 0.0643014 0.0395666 0.0122385 0.0461531 
230_KLM_LLA_1_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN  - 230_LLA  - 230_KLM 53.5 0.002654 0.027617 0.116603 0.023 0.113243 0.059535 0.0207 0.0785 
230_KLM_LLA_2_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_LLA   230_KLM 53.5 0.002654 0.027617 0.116603 0.023 0.113243 0.059535 0.0207 0.0785 
500_CC2_NCO_1_0 6 R1-EAST 6 R1-EAST   500_CC2   500_NCO 72.15 0.0003856 0.0076104 0.7900636 0.0053727 0.0251076 0.479789 0.0050296 0.0161132 
500_CC2_NCO_2_0 6 R1-EAST 6 R1-EAST   500_CC2   500_NCO 72.15 0.0003897 0.0076002 0.7901688 0.005442 0.0247159 0.4801132 0.0050296 0.0161132 
230_BN_SA1_1_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_BN   230_SA1 11.7 0.0005926 0.0064496 0.02562 0.0060658 0.023193 0.01464 0.0054 0.0151 
230_BN_SA1_2_0 1 R1-MAIN 1 R1-MAIN   230_BN   230_SA1 11.7 0.0005906 0.0064518 0.02562 0.0059734 0.0233436 0.01464 0.0054 0.0151 
230_BP2_SNO_1_0 7 R1-WEST 7 R1-WEST   230_BP2   230_SNO 53.8 0.0013776 0.0268314 0.124391 0.0238259 0.0930925 0.0734117 0.0228347 0.0615024 
230_BP2_SNO_2_0 7 R1-WEST 7 R1-WEST   230_BP2   230_SNO 53.8 0.0014097 0.0267962 0.1244075 0.0245384 0.0919189 0.0734612 0.0228347 0.0615024 
500_CBG_SNO_1_1 500_CBG_SNO_1_0 1 R1-MAIN   500_CBG   N1_500_CBG_SNO_1 0.001 1E-08 1.1E-07 1.077E-05 8E-08 0.0000004 5.72E-06 0 0 
500_CBG_SNO_1_2 500_CBG_SNO_1_0 1 R1-MAIN   N1_500_CBG_SNO_1   500_SNO 103.99 0.00055 0.01098 1.120409 0.00869 0.0418601 0.5949294 0.0082 0.0292 
500_CBG_SNO_2_1 500_CBG_SNO_2_0 1 R1-MAIN   500_CBG   N1_500_CBG_SNO_2 0.001 1E-08 1.1E-07 1.077E-05 8E-08 0.0000004 5.72E-06 0 0 
500_CBG_SNO_2_2 500_CBG_SNO_2_0 1 R1-MAIN   N1_500_CBG_SNO_2   500_SNO 103.99 0.00055 0.01098 1.120409 0.00869 0.0418601 0.5949294 0.0082 0.0292 
500_CBG_SNO_3_1 500_CBG_SNO_3_0 1 R1-MAIN   500_CBG   N1_500_CBG_SNO_3 0.001 1E-08 1.1E-07 1.124E-05 9E-08 3.6E-07 7.52E-06 0 0 
500_CBG_SNO_3_2 500_CBG_SNO_3_0 1 R1-MAIN   N1_500_CBG_SNO_3   N2_500_CBG_SNO_3 108.554 0.0005927 0.0114316 1.220074 0.0101074 0.0390838 0.8164945 0.0094579 0.025928 
500_CBG_SNO_3_3 500_CBG_SNO_3_0 1 R1-MAIN   N2_500_CBG_SNO_3   500_SNO 14.09 7.725E-05 0.0014872 0.1581801 0.0013279 0.0050989 0.1057816 0.0012432 0.0033875 
230_BSP_CP_1_0 7 R1-WEST 7 R1-WEST   230_CP   230_BSP 117.29 0.00576 0.06479 0.2416602 0.05752 0.2265293 0.1242399 0.0527 0.1446999 
230_BSP_CP_2_0 7 R1-WEST 7 R1-WEST   230_CP   230_BSP 117.29 0.00579 0.06476 0.2416701 0.0586701 0.2246292 0.1242802 0.0527 0.1446999 
230_BSP_SRT_1_1 230_BSP_SRT_1_0 7 R1-WEST   230_BSP   N1_230_BSP_SRT_1 61.533 0.006078 0.0461622 0.0951174 0.035199 0.1196872 0.0617102 0.0292334 0.0656137 
230_BSP_SRT_1_2 230_BSP_SRT_1_0 7 R1-WEST   N1_230_BSP_SRT_1   N2_230_BSP_SRT_1 115.164 0.0113754 0.0863964 0.17802 0.0658778 0.2240043 0.1154956 0.0547128 0.1228013 
230_BSP_SRT_1_3 230_BSP_SRT_1_0 7 R1-WEST   N2_230_BSP_SRT_1   N3_230_BSP_SRT_1 53.878 0.0053218 0.0404194 0.0832844 0.0308201 0.1047975 0.0540331 0.0255967 0.057451 
230_BSP_SRT_1_4 230_BSP_SRT_1_0 7 R1-WEST   N3_230_BSP_SRT_1   230_SRT 57.424 0.0056721 0.0430797 0.0887658 0.0328485 0.1116948 0.0575894 0.0272813 0.0612322 
230_BSP_SRT_2_1 230_BSP_SRT_2_0 7 R1-WEST   230_BSP   N1_230_BSP_SRT_2 61.533 0.0060808 0.0461593 0.0951194 0.0353643 0.1194172 0.0616658 0.0292334 0.0656137 
230_BSP_SRT_2_2 230_BSP_SRT_2_0 7 R1-WEST   N1_230_BSP_SRT_2   N2_230_BSP_SRT_2 115.164 0.0113806 0.0863909 0.1780236 0.0661872 0.2234989 0.1154125 0.0547128 0.1228013 
230_BSP_SRT_2_3 230_BSP_SRT_2_0 7 R1-WEST   N2_230_BSP_SRT_2   N3_230_BSP_SRT_2 53.878 0.0053243 0.0404169 0.0832861 0.0309648 0.1045611 0.0539943 0.0255967 0.057451 
230_BSP_SRT_2_4(1) 230_BSP_SRT_2_0 7 R1-WEST   N3_230_BSP_SRT_2   230_SRT 57.424 0.0056747 0.0430769 0.0887676 0.0330028 0.1114428 0.0575479 0.0272813 0.0612322 
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หลังจากได้สร้างแบบจำลองระบบส่งตามข้อมูลข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการจำลอง
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามจุดเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับสาย Tie Line โดยเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับแทนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท 
Static Generator แสดงตัวอย่างการทดสอบติดตั้ง Static Generator ลงในระบบส่งดังรูปที่ 7.32 
 

 
รูปที่ 7.32 ตัวอย่างการทดสอบติดตั้ง Static Generator ลงในระบบส่ง 

 

จากรูปที่ 7.32 พบว่า ในหนึ่งจุดเชื่อมต่อจะทำการติดตั้ง Static Generator ในหลากหลาย
ขนาด MW ตั้งแต่มากไปจนน้อย ในการทดสอบแต่ละกรณีนั้นสามารถทำได้โดยการกำหนดค่าการ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่องในช่อง Out of Services การทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง 
Out of Services นั้นหมายถึงการไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องนั้นทำการจ่ายกำลังไฟฟ้า แสดงการ
กำหนดค่าการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังรูปที่ 7.33 
 

 
รูปที่ 7.33 การกำหนดค่าการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
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หลังจากทำการทดลองเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ ได้กำหนดค่าการ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับการทดสอบในแต่ละกรณีแล้วนั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้
ทำการคำนวณ Load Flow ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ดังรูปที่ 7.34 
 

 
รูปที่ 7.34 การคำนวณ Load Flow ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 

เมื่อทำการคำนวณ Load Flow เรียบร้อยแล้ว จึงตรวจสอบค่ากำลังไฟฟ้า/วงจรและ
แรงดันไฟฟ้าของสายส่ง Tie Line ดังรูปที่ 7.35 เพ่ือตรวจสอบว่าในการทดสอบกรณีนั้นๆ สายส่ง 
Tie Line สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลการคำนวณ
กำลังไฟฟ้า/วงจรของสายส่งจากการคำนวณ Load Flow กับขีดจำกัดของสายส่งดังกล่าว ดังที่แสดง
ในตารางที่ 7.5 นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาว่าแนวโน้มแรงดันไฟฟ้าของสายส่งนั้นมีการสูญเสีย
เสถียรภาพหรือไม่ 
 

 
รูปที่ 7.35 การตรวจสอบค่ากำลังไฟฟ้า/วงจรของสายส่ง Tie Line และแรงดันไฟฟ้าจากการคำนวณ 

Load Flow 
 

จากนั้นจะทำการเพ่ิมปริมาณกำลังการผลิตของ Static Generator ขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะพบ
กำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนที่ทำให้สายส่ง Tie Line ดังกล่าวมีปริมาณกำลังไฟฟ้า/วงจร
ของสาย Tie Line เกินขีดจำกัดของสายส่ง Tie Line ดังที่แสดงในตารางที่ 7.5 หรือสายส่งมีการ
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สูญเสียเสถียรภาพด้านแรงดันไฟฟ้าจึงหยุด และถือว่าปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน
นั้น คือปริมาณที่สายส่ง Tie Line ที่พิจารณาสามารถรองรับได้ นอกจากนั้นเงื่อนไขเพ่ิมเติมในการ
พิจารณาคือโรงไฟฟ้า Conventional ทีล่ดกำลังผลิตลงเพ่ือให้พลังงานหมุนเวียนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นนั้น จะต้องลดกำลังการผลิตไม่เกินข้อจำกัดการลดกำลังการผลิตไฟฟ้า
ของระบบผลิต 
 
7.3.3 แนวคิดการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าและ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสีย มีผลมาจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ ตำแหน่งบัสใดบัสหนึ่ง และ มีบางช่วงเวลา เช่น 
ช่วงเวลากลางวัน 12:00 น. เป็นต้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีการผลิตไฟฟ้าด้วยปริมาณที่
ไม่เหมาะสม หรือ มีค่ามากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโหลดโดยรวมของผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา
นั้น จึงทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งหลังจากท่ีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายไฟให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในถิ่นที่อยู่อาศัยตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งปริมาณกำลังไฟฟ้าส่วนนั้นจะสามารถไหลไปยังตำแหน่ง
บัสอื่นๆ ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนเชื่อมต่ออยู่ได้ การไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ จะส่งผลทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและตำแหน่งบัสอ่ืนๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งถ้าหากมีปริมาณการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามากเกินไป ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่ออาจมีค่ามากกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 
ณ สภาวะปกติของการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และ มีปริมาณกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไหล
ย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผลของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัส
ในระบบจะต้องไม่ทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่ามากกว่าค่าสูงสุด  (ค่าต่ำสุด) ตามที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้กำหนดไว้ หรือ ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทำให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลทำให้ระดับ
แรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่อยู่ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุดได้ ซึ่งโดยทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะ
พิจารณาการเกิดสถานการณ์ในลักษณะเช่นนี้ว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้ส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องทำการป้องกันเหตุการณ์การเกิดระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดนี้ด้วย
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับด้านระดับแรงดันไฟฟ้าโดยเร็ว (ผลของการทำงานของอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า คือ จะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกปลดวงจรออกจากระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจึงไม่สามารถจ่ายปริมาณ



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

7-70 
 

 

 

กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้) มิฉะนั้น จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ที่
กำลังรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีค่ามากเกินไปนี้ เกิดความเสียหายได ้

เนื่องด้วยการเกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณ
ที่มากเกินไป จนกระทั่งทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนนั้นมีค่าอยู่นอกช่วงค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุด ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงส่งผลทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถ
จ่ายไฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ดังนั้น เพ่ือที่จะทำ
ให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้โดยไม่มีการปลด
วงจรออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเชื่อมต่อที่ตำแหน่งบัสใดบัสหนึ่งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ 
สภาวะที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อยังคงมีค่าอยู่ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุด ตามที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายไดก้ำหนดไว้ หรือ คณะผู้วิจัยฯ จะต้องวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ภายใต้เงื่อนไขของการเกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า 

ตัวอย่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่คณะผู้วิจัยฯ ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสใดๆ ใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า คือ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (230/400 V) ที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ตำแหน่งบัสปลายสายสุด และ มีตำแหน่งผู้ใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อแบบกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอตลอดทุกช่วงบริเวณในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที ่7.36 
 

 
รูปที่ 7.36 ตัวอย่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า 
 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
คำนวณระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละตำแหน่งบัสด้วย “วิธีการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า” 
ซึ่งระดับแรงดันไฟฟ้า ณ ตำแหน่งบัสใดๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้จะเปลี่ยนแปลงไป ก็ต่อเมื่อ 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเปลี่ยนแปลง (ในกรณีวิเคราะห์นี้ 
คณะผู้วิจัยฯ กำหนดให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละตำแหน่งบัสในระบบ
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จำหน่ายไฟฟ้ามีปริมาณคงที่ เท่ากับ 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในปริมาณดังกล่าว จะสามารถแสดงไดดั้งรูปที่ 7.37 
 

 
รูปที่ 7.37 แรงดันไฟฟ้าที่บัสใดๆ กับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

หมายเหตุ : 1) หมายเลข 1 ถึง 10 บนแกนนอน ที่แสดงในรูปที่ 7.37 เป็นหมายเลขตำแหน่งบัสที่
เรียงจากซ้ายไปขวาในระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 7.37 2) ปริมาณโดยรวมของค่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ มีค่าเท่ากับ 22.5 
kW (คิดเป็น 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า 150 kVA ปริมาณ 15% นี้มา
จากผลการศึกษาวิเคราะห์โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งได้แสดงถึง
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ย ) และ มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า เท่ากับ 0.85 
ตามหลัง 
 

จากรูปที่ 7.37 ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ แนวโน้ม
ของระดับแรงดันไฟฟ้า จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ ตามระยะที่ออกห่างจากตำแหน่งบัสฝั่งปฐมภูมิของหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งใดๆ เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
พิจารณาที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 3 ค่า ได้แก่ 10 30 และ 50 kW) จะพบว่า แนวโน้มของ
ระดับแรงดันไฟฟ้าทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
แรงดันไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มากเกินไป เช่น 50 kW ดังที่แสดงในรูปที่ 
7.37 จะเห็นว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ตำแหน่งบัสที่ 7 เป็นต้นไปจนถึงตำแหน่งบัสปลายสาย
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะมีค่ามากกว่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้กำหนด
ไว้ กล่าวคือ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง 50 kW จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จึงส่งผลทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง

ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ าสุด เท่ากับ  . 275 p.u.

ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด เท่ากับ 1. 25  p.u.
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ดังกล่าวนี้ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่สมควรที่จะนำมาเป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนภายใต้เงื่อนไขท่ีใช้ในการพิจารณาคือระดับแรงดันไฟฟ้าที่ทุกตำแหน่งบัสจะต้องอยู่
ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุด ตามท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย กำหนด 

ปริมาณกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าในปริมาณที่มากเกินไป ไม่ได้ส่งผลทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจนมีค่าไม่อยู่ในช่วงค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังจะทำให้ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายป้อน และ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น เกิดการสูญเสียใน
รูปของความร้อนเพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย กล่าวคือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายป้อน และ 
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ ตำแหน่งบัสต้นทางของระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีแนวโน้มที่มากกว่าปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าหลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
หนึ่งๆ เนื่องด้วยระยะทางของการไหลของกำลังไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าลดลง 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าที่ช่วยให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มี
ค่าลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลังทำการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถมีค่ามากกว่าปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่จะทำให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก สาเหตุไม่ได้มาจากการที่ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางของการไหลของกำลังไฟฟ้า แต่เกิดขึ้นมาจาก
ปริมาณการไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
ไหลในอุปกรณ์ไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องไปยังปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น การ
วิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลังทำ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการจำลองผลการศึกษา
วิเคราะห์โดยเริ่มต้นกำหนดช่วงของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่  0 ถึง 50 kW และทำการคำนวณ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในสายป้อนและหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้ ด้วยระบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดียวกันกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าที่คณะผู้วิจัยฯ 
กล่าวไว้ก่อนหน้า คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า กับ ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ 
ดังแสดงในรูปที ่7.38 
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รูปที่ 7.38 ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น กับ ปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

จากรูปที่ 7.38 ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
หลังทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่มีค่าไม่เกิน 11 
kW (โดยประมาณ) แนวโน้มจะมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พิจารณาจากรูปที่ 7.38 
ที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 0 kW) นอกจากนี้ การลดลงของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าลดลงได้ต่ำที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.1754 kW โดยคิดเป็น 43.13% ของ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.4067 kW ดังนั้น ถ้าหากพิจารณาในมุมมองของการช่วยลด
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะถือได้ว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะมีผลประโยชน์ต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อย่างไรก็ตาม 
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
มากกว่า 11 kW ได้ โดยที่แนวโน้มของปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ยังคงมีค่าลดลง ซึ่งจะสามารถติดตั้งได้ไม่เกิน 23 kW (โดยประมาณ) (23 kW เป็นปริมาณที่ใกล้เคียง
กับปริมาณโดยรวมของค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีค่า
เท่ากับ 22.5 kW) เนื่องด้วยถ้าหากทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งที่มากกว่า 23 kW จะทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
มีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนทำการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได ้

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย การพิจารณาว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสียต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หรือไม่นั้น ในเบื้องต้น 
คณะผู้วิจัยฯ อาจไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างแน่ชัด เนื่องด้วยในทางปฏิบัติการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ปริมาณก าลังไฟฟ้าสู เสียท่ีเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
ก่อนท าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเ ลลแ์สงอาทิตย์ 

เท่ากับ 0.4067 kW ปริมาณก าลังไฟฟ้าสู เสียต่ าสุด
ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เท่ากับ 0.1754 kW
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ปริมาณก าลังผลิตติดต้ังของระบบผลิตไฟฟ้าเ ลล์แสงอาทิตย์



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

7-74 
 

 

 

ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ อีกทั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ไม่ได้ออกข้อกำหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นตัวชี้วัดว่าปริมาณกำลังไฟฟ้า
สูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เกิดขึ้นได้เท่าใด ดังนั้น ในผลการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย คณะผู้วิจัยฯ จะสรุปได้เพียงว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งใดๆ เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะทำให้ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมีค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน และ สำหรับในเรื่องของความเหมาะสมของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งนั้น คณะผู้วิจัยฯ 
แนะนำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทำการพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
7.3.4 การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับการประเมินและวิเคราะห์

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

 

ในหัวข้อนี้  คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอวิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม  DIgSILENT 
PowerFactory สำหรับใช้วิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในด้านต่างๆ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้านี้สามารถทำได้ด้วยการคำนวณปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ที่สามารถบ่งชี้ผลกระทบจากการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เช่น 
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสีย เป็นต้น โดยคณะผู้วิจัยฯ จะมีการแบ่ง
หัวข้อตามฟังก์ชันการคำนวณในโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ซึ่งมีลักษณะ หรือหน้าที่
สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ ดังนี้ 

ฟังก์ชัน หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเบื้องต้น คือ 
เครื่องมือการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า (Power Flow Analysis) เครื่องมือนี้ได้ถูกจัดให้เป็น
หนึ่งในฟังก์ชันของการทำงานของโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สำหรับใช้ในการคำนวณ
การไหลของกำลังไฟฟ้า โดยได้แบ่งรูปแบบของชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) รูปแบบการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ 2) รูปแบบการ
วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 

ฟังก์ชันการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกพิจารณา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้คณะผู้วิจัยฯ ได้ทราบค่าของปริมาณทางไฟฟ้า ได้แก่ 1) ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริง 2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 3) ขนาดของระดับแรงดันไฟฟ้า และ 4) มุมของ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ทั้ง 4 ปริมาณข้างต้น โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory สามารถวิเคราะห์
และทำการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำงานของฟังก์ชันหรือกล่องเครื่องมือที่เรียกว่า  
“Calculate Load Flow” ดังแสดงในรูปที ่7.39 
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รูปที่ 7.39 กล่องเครื่องมือ “Calculate Load Flow” บนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 

หมายเหตุ : โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ได้กำหนดให้ ปุ่ม F10 บนคีย์บอร์ด เป็นคีย์ลัดสำหรับเรียกใช้
ฟังก์ชันการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า และ ปุ่ม Ctrl+F10 บนคีย์บอร์ด เป็นคีย์ลัดในการเข้าสู่หน้าการตั้งค่า
การทำงานของฟังก์ชันการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า 
 

จากรูปที่ 7.39 ได้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของเครื่องมือ “Calculate Load Flow” บน
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ซึ่งหลังจากที่ได้กดปุ่มเครื่องมือนี้แล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่หน้า
การตั้งค่าการทำงานของการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ซึ่งในหน้าการตั้งค่านี้ จะประกอบด้วย
ตัวเลือกต่างๆ ในช่อง “Calculation Method” ทั้งหมด 3 ตัวเลือก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์การไหล
ของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสสมดุล (ลำดับบวก) 2) การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสไม่
สมดุล (เฟส ABC) และ 3) การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรง (เชิงเส้น) 

ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอด้วยวิธีการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าตามตัวเลือกที่  1 
คือ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสสมดุล (ลำดับบวก) เท่านั้น เนื่องด้วยรูปแบบของ
การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการพิจารณาผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งด้านแรงดันไฟฟ้าและด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย และง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปผล
สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังนั้น จากหน้าการตั้งค่าการ
ทำงานของการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ จะแสดงและอธิบายการใช้งานตาม
ตัวเลือกที่ 1 ของช่อง “Calculation Method” สำหรับวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
สมดุล ซึ่งหลังจากที่ได้เลือกตัวเลือกที่ 1 นี้แล้ว ให้กดปุ่ม “Execute” เป็นลำดับถัดไป ดังแสดงในรูป
ที ่7.40 

จากรูปที่  7.40 ได้แสดงให้เห็นหน้าการตั้งค่าการทำงานของการวิเคราะห์การไหลของ
กำลังไฟฟ้าบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory และ กดปุ่ม “Execute” หลังจากที่ได้เลือก
ตัวเลือกที่ 1 คือ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟสสมดุล (ลำดับบวก) แล้ว โปรแกรม
จะทำการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าและแสดงผลบนกล่องผลลัพธ์  (Result Box) ในแต่ละ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังแสดงตัวอย่างระดับแรงดันไฟฟ้าในกล่องผลลัพธ์ของ
ตำแหน่งบัส 800 และ ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในกล่องผลลัพธ์ของสาย
จำหน่ายที่เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่งบัส 800 กับ 802 ดังแสดงในรูปที่ 7.41 
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รูปที่ 7.40 หน้าการตั้งค่าการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าบน 

โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 
 

 
รูปที่ 7.41 การแสดงผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าที่กล่องผลลัพธ์ในแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

จากรูปที่ 7.41 ได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าในกล่อง
ผลลัพธ์ของบัสและสายจำหน่าย ซึ่งจะเห็นว่า ที่กล่องผลลัพธ์ของตำแหน่งบัส 800 ได้แสดงขนาดของ
ระดับแรงดันไฟฟ้าทั้งหน่วย kV และ per unit (p.u.) และ มุมของระดับแรงดันไฟฟ้าในหน่วยองศา 
(Degree) โดยระดับแรงดันไฟฟ้าฐาน (Based Voltage) ที่โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ใช้
อ้างอิง จะใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ (Nominal Voltage) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งในที่นี้คือ 
ระดับแรงดันไฟฟ้า 24.9 kV นอกจากนี้ ที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายที่เชื่อมต่อระหว่างตำแหน่ง
บัส 800 กับ 802 ได้แสดงปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ไหลในสายจำหน่ายใน
หน่วย kW และ kVAr ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ถ้าหากมีความประสงค์ที่จะแสดงผลลัพธ์ของปริมาณทางไฟฟ้าตัวอ่ืนๆ เช่น ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ เกิดขึ้นในสายจำหน่าย  เป็นต้น โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory จะ
สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายและเลือก “Edit Format for Edge 
Elements” ดังแสดงในรูปที่ 7.42 
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รูปที่ 7.42 วิธีการเปลี่ยนตัวแปรที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่ายในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 
จากรูปที่ 7.42 ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการในการแสดงปริมาณทางไฟฟ้าตัวอ่ืนๆ ที่กล่องผลลัพธ์

ของสายจำหน่ายโดยการคลิกขวาที่กล่องผลลัพธ์และเลือก “Edit Format for Edge Elements” 
หลังจากนั้น โปรแกรมจะปรากฏหน้าแสดงปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่กำลังแสดงอยู่ที่กล่องผลลัพธ์  
(ในรูปที่ 7.42 ปรากฏเพียง 2 ปริมาณ คือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ) ซึ่งวิธีการ
ในการแสดงปริมาณทางไฟฟ้าตัวอ่ืนๆ ที่กล่องผลลัพธ์ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การเพ่ิมปริมาณ
ทางไฟฟ้าตัวใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ และ 2) การแทนที่ปริมาณทางไฟฟ้าตัวที่มีอยู่แต่เดิมด้วยปริมาณทาง
ไฟฟ้าตัวใหม่ โดยในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะแสดงวิธีการที่หนึ่ง เนื่องด้วยคณะผู้วิจัยฯ มีความประสงค์ที่
จะคงปริมาณทางไฟฟ้าที่แสดงที่กล่องผลลัพธ์ไว้แต่เดิม และประสงค์ที่จะแสดงปริมาณทางไฟฟ้าตัว
ใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่แสดงที่กล่องผลลัพธ์ของ
สายจำหน่าย ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ มีความประสงค์ที่จะให้กล่องผลลัพธ์แสดงปริมาณทางไฟฟ้า ดังนี้ 1) 
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และ 3) ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดข้ึนใน
สายจำหน่าย ซึ่งการเพ่ิมให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายจำหน่ายมาปรากฏที่กล่องผลลัพธ์  
สามารถทำได้โดยการคลิกขวาบนตัวแปรในช่อง “Variable” และเลือก “Insert Row(s)” ดังแสดง
ในรูปที่ 7.43 

จากรูปที ่7.43 ได้แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมบรรทัดที่ช่องแสดงผลลัพธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า ซึ่ง
หลังจากที่ได้กดปุ่ม “Insert Row(s)” โปรแกรมจะปรากฏบรรทัดว่างมาให้หนึ่งบรรทัด ให้ทำการ
คลิกขวาบนช่องบรรทัดว่างนั้นและเลือก “Edit” โปรแกรมจะปรากฏหน้าปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องในสายจำหน่ายที่ฟังก์ชัน Load Flow จะสามารถคำนวณได้ โดยปริมาณทางไฟฟ้าที่
คณะผู้วิจัยฯ จะเลือกให้มาแสดงที่กล่องผลลัพธ์คือ ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดข้ึนในสายจำหน่าย 
ดังแสดงในรูปที ่7.44 
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รูปที่ 7.43 (ก) หน้าแสดงปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่กำลังแสดงอยู่ที่กล่องผลลัพธ์ 

 
 

 
รูปที่ 7.43 (ข) การเพ่ิมปริมาณทางไฟฟ้าตัวใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ด้วยการกด Insert Row(s) 
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รูปที่ 7.44 (ก) โปรแกรมแสดงบรรทัดใหม่หนึ่งบรรทัดหลังกด Insert Row(s) 

 
 

 
รูปที่ 7.44 (ข) การเพ่ิมปริมาณทางไฟฟ้าในช่องทัดใหม่ที่กล่องผลลัพธ์ 
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รูปที่ 7.44 (ค) การเลือกปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียเป็นตัวแปรแสดงที่กล่องผลลัพธ์ 

 

จากรูปที่ 7.44 ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเลือกปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียเป็นตัวแปรที่นำไป
ป รากฏ ที่ ก ล่ อ งผลลั พ ธ์ ขอ งส ายจำห น่ าย  ด้ วย วิ ธี ก าร ใส่ เค รื่ อ งห มายถู กห น้ าตั วแป ร 
“Plossld:_LOCALBUS” แล้วตัวแปรนั้นจะไปปรากฏที่ช่อง “Selected Variables” หลังจากนั้นกด
ปุ่ม “OK” จะเป็นการเสร็จสิ้นในการเพ่ิมปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายจำหน่ายเป็นตัว
แปรที่ปรากฏที่กล่องผลลัพธ์ ดังแสดงในรูปที ่7.45 

 
 

 
รูปที่ 7.45 ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียปรากฏที่กล่องผลลัพธ์ของสายจำหน่าย 
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7.4 การนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะถูกกล่าวถึงในบทที่ 8 ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ วิธีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมวิธีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
7.4.1 แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตและระบบส่ง 
 

ดังที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ 7.2.1 ขีดความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบผลิตนั้นจะพิจารณาจากปริมาณ Operating Reserve ที่ระบบไฟฟ้าสามารถจัดหา
ได้  โดยปริมาณดังกล่าวนั้นสามารถคำนวณได้จากผลการ Unit Commitment สำหรับการ
ดำเนินการดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟผ. ในการดำเนินการ Unit 
Commitment ในกรณีทดสอบซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไฟฟ้าในกรณีปกติ 
(Base Case) กับ กรณีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไฟฟ้าโดยพิจารณาให้ระบบไฟฟ้ามีการจัดหา 
Operating Reserve มากที่สุด (Maximum Operating Reserve Case) โดยในกรณีทดสอบทั้งสอง
นั้น ได้มีการแบ่งเป็นกรณีทดสอบย่อย ได้แก่กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 
(Peak Load Case) และ กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด (Light Load Case) 
ในการดำเนินการ Unit Commitment นั้น มีข้อมูลประกอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า แสดงดังตาราง
ที่ 7.7 และ สมติฐานที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการ Unit Commitment แสดงดังตารางที่ 7.8 
 

ตารางท่ี 7.7 ข้อมูลประกอบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับการ Unit Commitment 
หัวข้อ ข้อมูล เชื้อเพลิง 

System Total Load ความต้องการไฟฟา้ในประเทศไทย และ ส่งต่างประเทศ  

F-SPP 
SPP Firm ที่มีภาระผูกพันธ์ทางสัญญา ต้องรับซื้อ 100% ในช่วง Peak และ

ต้องรับซื้อรวมทั้งปี ไม่น้อยกวา่ 80% 
 

NF-SPP SPP Non-Firm ที่มภีาระผกูพันธ์ทางสัญญา ต้องรับซื้อ 100% ตลอดเวลา  

Total Cost 
ต้นทุนเชื้อเพลิงไม่รวม การซ้ือไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำต่างประเทศ 

และ SPP 
 

BB-H 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ ที่ต้องระบายนำ้ตามปริมาณทีก่รม
ชลประทานแจ้ง 

 

SK-H  

SNR-H  

TN-H  

VRK-H  

BLG-H   

RPB-H   
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หัวข้อ ข้อมูล เชื้อเพลิง 
LTK-H Pump Storage  

HHO-H 

มีภาระผูกพันธ์ทางสัญญา ต้องรับซื้อ 95 - 100% ของปริมาณที่ โรงไฟฟ้า
แจ้งขายไฟฟา้ 

 

NNG2-H  

NNP1-H  

NTN2-H  

THB-H  

XPXN-H  

XYB-H  

BLCP-T ในวัน Light ต้องเดินเครื่องอย่างน้อย 1 unit เพื่อรักษาแรงดัน  

GOC-T   

HSA-T ในวัน Light ต้องเดินเครื่องอย่างน้อย 2 unit เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T1 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T8 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T9 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T10 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T11 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T12 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

MM-T13 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาแรงดัน  

CHN-C1 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง 1 Unit เพื่อรักษา Flow Tie Line ภาคกลาง-

ภาคใต้ ให้รองรับมาตรฐาน N-1 
J Gas 

CHN-S2 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง 1 Unit เพื่อรักษา Flow Tie Line ภาคกลาง-

ภาคใต้ ให้รองรับมาตรฐาน N-1 
J Gas 

KN-S2 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง 1 Unit เพื่อรักษา Flow Tie Line ภาคกลาง-

ภาคใต้ ให้รองรับมาตรฐาน N-1 
K Gas 

NPO-C1 มีภาระผูกพันธ์ทางสัญญาเช้ือเพลิง ต้องรับก๊าซฯ อยา่งน้อย 33 MMscfd ทำ
ให้ต้องเดินเครื่อง Half Block เป็นอย่างน้อย 

N Gas 
NPO-C2 N Gas 
BPK-C5  East Gas 
GNS-C1  East Gas 
GNS-C2  East Gas 
GPS-C1  East Gas 
GUT-C1  East Gas 
GUT-C2  East Gas 
WN-C4 ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง Full Block เพื่อรักษาแรงดัน East Gas 

NB-C1  East+West Gas 
(Ratio 10:90) 

NB-S2  East+West Gas 
(Ratio 10:90) 

SB-C3  East+West Gas 
(Ratio 10:90) 

SB-S41 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงไฟฟ้า 

เขตนครหลวง 
East+West Gas 
(Ratio 10:90) 

SB-S42 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงไฟฟ้า 

เขตนครหลวง 
East+West Gas 
(Ratio 10:90) 

RB-C1 
ในวัน Light ต้องเดินเครื่องอย่างน้อย Half Block 

เพื่อรักษาแรงดัน 
West Gas 

RB-C2  West Gas 
RB-C3  West Gas 
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ตารางท่ี 7.8 สมมติฐานที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการ Unit Commitment 
สมมติฐานที่ใช้เตรียมข้อมูล Light Load Case Peak Load Case หมายเหต ุ

ปริมาณน้ำในประเทศ ใช้วัน Light ปี 2562 ใช้วัน Peak ปี 2562  

การเดินเครื่องรฟ.น้ำต่างประเทศ ปี 
2562 

ใช้วัน Light ปี 2562 ใช้วัน Peak ป ี2562 
รฟ.เดิม ปี 2562 : 

HHO,THB,NTN2,NNG2 
การเดินเครื่องรฟ.น้ำต่างประเทศที่ 

COD หลังปี 2562 
ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563 

รฟ.ใหม่ COD ปลายปี 2562 : 
XPXN,NNP1,XYB 

ความสามารถในการจ่ายกา๊ซฯ และ 
Minimum take 

ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563 
Min. Take วัน Light และ Peak ไม่

เท่ากันตามสภาพโหลด 
เครื่องที่ COD แล้ว ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563 เพื่อให้ Unit ใกล้เคียงปัจจุบัน 

F-SPP ใช้วัน Light ปี 2562 ใช้วัน Peak ป ี2562  

NF-SPP วันที่ 1 ม.ค.64 วันที่ 22 เม.ย.63 
รวม SPP wind/solar แล้ว โดย - 
SPP solar 436 MW, Wind 1421 

MW 

ความต้องการใช้ไฟฟ้า วันที่ 1 ม.ค.2562 วันที่ 2 พ.ค.2562 

- ใช้ข้อมูลป ีพ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
สภาพระบบไฟฟ้าโดยไม่มีปัจจยั
เกี่ยวกบั COVID 19  
- พิจารณาความต้องการไฟฟ้าเฉพาะ
ของ EGAT (พิจารณาว่า VSPP หกัลบ
โหลดทั้งประเทศแล้ว) 

 

ส่วนข้อมูลประกอบการดำเนินการ Unit commitment ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าจัดหา 
Operating Reserve มากที่สุด (Maximum Operating Reserve Case) ได้แก่ 

1) สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า, ปริมาณน้ำต่างประเทศและน้ำในประเทศ, SPP, EDL , 
TNB จะพิจารณาให้เหมือนกรณี Base Case 

2) การทำ Maximum Operating Reserve Case เป็นการทดลองขนานเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเพ่ิมเข้าไปในระบบตามลำดับ Merit Order จนกระทั่งเริ่มมี Output ที่ Hydro 
plant มีการระบายน้ำโดยไม่ผ่านเครื่อง(ทิ้งพลังงานไฟฟ้า) เล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็น 
Minimum take ที่ต้องควบคุม 

3) การทำ Maximum Operating Reserve Case กรณีวัน Peak เป็นการขนานเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดที่มีในระบบ ยกเว้นการขนานเครื่องที่ใช้น้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล 
ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานความสามารถในการจ่าย East Gas ไม่มีข้อจำกัด 

การดำเนินการ Unit Commitment กรณี Base Case กับกรณี  Maximum Operating 
Reserve Case จะทำให้คณะผู้วิจัยฯ ทราบรายชื่อของโรงไฟฟ้าในชุดที่สามารถจัดหาบริการ 
Operating Reserve ได้มากที่สุด แสดงดังตารางที่ 7.9 นอกจากนั้นยังทราบปริมาณ Operating 
Reserve ทีโ่รงไฟฟ้าชุดดังกล่าวสามารถจัดหาได้ รวมถึงต้นทุนของระบบที่ใช้ในการเดินเครื่องในกรณี
ดังกล่าวด้วย แสดงดังตารางที่ 7.10 และตารางที่ 7.11 ตามลำดับ และเมื่อทำการวิเคราะห์ผลตามวิธี
ที่ได้เสนอในหัวข้อที่ 7.2.1 นั้นจะทำให้ทราบปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบผลิตที่เหมาะสม แสดงดังตารางที ่7.12 และตารางที่ 7.13 แสดงการจำแนกบริการ 
Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้าดังรูปที่ 7.46 และรูปที่ 7.47 
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ตารางท่ี 7.  รายชื่อโรงไฟฟ้าที่ได้รับการสั่งการให้เดินเครื่องในกรณีต่างๆ 
Base Case Maximum Operating Reserve Case 

Light Load Case Peak Load Case Light Load Case Peak Load Case 
BB-H SB-S41 BB-H MM-T12 BB-H MM-T12 BB-H CHN-S2 
BB-H8 SB-S42 BB-H8 MM-T13 BB-H8 MM-T13 BB-H8 KN-S2 
BLG-H RB-C1 BLG-H CHN-C1 BLG-H CHN-C1 BLG-H NPO-C1 
LTK-H WN-C4 LTK-H CHN-S2 LTK-H CHN-S2 LTK-H NPO-C2 
RPB-H  RPB-H KN-S2 RPB-H KN-S2 RPB-H BPK-C5 
SK-H  SK-H NPO-C1 SK-H NPO-C1 SK-H BPK-T 

SNR-H1-3  SNR-H1-3 NPO-C2 SNR-H1-3 NPO-C2 SNR-H1-3 GLOW-S 
SNR-H4-5  SNR-H4-5 BPK-C5 SNR-H4-5 WN-C4 SNR-H4-5 GNS-C1 

TN-H  TN-H GNS-C1 TN-H SB-S41 TN-H GNS-C2 
VRK-H  VRK-H GNS-C2 VRK-H SB-S42 VRK-H GPG-C1 

NTN2-H  HHO-H GPS-C1 NTN2-H RB-C1 HHO-H GPG-C2 
THB-H  NNG2-H GUT-C1 THB-H  NNG2-H GPS-C1 

XPXN-H  NNP1-H GUT-C2 XPXN-H  NNP1-H GUT-C1 
XYB-H  NTN2-H WN-C4 XYB-H  NTN2-H GUT-C2 
BLCP-T  THB-H NB-C1 BLCP-T  THB-H SB-C2 
HSA-T  XPXN-H NB-S2 GOC-T  XPXN-H WN-C3 
MM-T1  XYB-H SB-C3 HSA-T  XYB-H WN-C4 
MM-T8  BLCP-T SB-S41 MM-T1  BLCP-T NB-C1 
MM-T9  GOC-T SB-S42 MM-T8  GOC-T NB-S2 
MM-T10  HSA-T RB-C1 MM-T9  HSA-T SB-C3 
MM-T11  MM-T1 RB-C2 MM-T10  MM-T1 SB-S41 
MM-T12  MM-T8 RB-C3 MM-T11  MM-T8 SB-S42 
MM-T13  MM-T9  BB-H  MM-T9 RB-C1 
CHN-C1  MM-T10  BB-H8  MM-T10 RB-C2 
CHN-S2  MM-T11  BLG-H  MM-T11 RB-C3 
KN-S2      MM-T12 CHN-C1 

NPO-C1      MM-T13  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

7-85 
 

 

 

ตารางท่ี 7.1  ปริมาณ Operating Reserve ที่โรงไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ รวมถึงต้นทุนของระบบที่ใช้ในการเดินเครื่อง กรณี Base Case 

Time 
Unit Commitment ในกรณี Base Case 

Light Load Case Peak Load Case 
System Total Load Operating Reserve Total Cost System Total Load Operating Reserve Total Cost 

0:00 12,498 2,441 2.646 22,499 2,600 7.769 
1:00 11,899 2,514 2.580 21,350 3,033 7.546 
2:00 11,382 2,572 2.528 20,784 3,215 7.525 
3:00 11,180 2,611 2.506 20,221 3,116 7.470 
4:00 11,412 2,350 2.613 20,229 3,294 7.396 
5:00 12,102 2,494 2.589 20,670 3,269 7.469 
6:00 11,783 2,554 2.571 20,275 2,940 7.498 
7:00 10,983 2,609 2.482 23,005 2,874 7.598 
8:00 10,878 2,592 2.440 25,787 2,120 9.396 
9:00 10,849 2,606 2.454 26,916 1,516 8.451 
10:00 10,750 2,277 2.593 27,694 1,371 8.714 
11:00 10,524 2,188 2.627 26,431 2,444 8.529 
12:00 10,541 2,494 2.485 27,179 2,026 9.002 
13:00 10,943 2,474 2.494 29,558 1,783 9.376 
14:00 11,183 2,479 2.502 29,811 1,720 9.381 
14:30 11,487 2,541 2.515 29,847 1,754 9.372 
15:00 12,069 2,457 2.585 29,719 1,485 9.513 
16:00 12,858 2,291 2.709 27,218 2,415 9.265 
17:00 14,927 1,652 3.031 26,104 3,592 8.815 
18:00 16,636 1,490 3.175 28,958 1,625 9.634 
19:00 16,303 1,459 3.135 29,600 1,530 9.754 
20:00 15,689 1,554 3.083 30,235 1,687 9.770 
21:00 14,352 1,510 3.107 29,888 1,473 9.840 
22:00 13,377 1,886 2.903 29,819 1,496 9.812 
23:00 12,274 2,484 2.627 28,039 1,508 9.859 
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ตารางท่ี 7.11 ปริมาณ Operating Reserve ที่โรงไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ รวมถึงต้นทุนของระบบที่ใช้ในการเดินเครื่อง กรณี Maximum Operating Reserve Case 

Time 
Unit Commitment ในกรณี Maximum Operating Reserve 

Light Load Case Peak Load Case 
System Total Load Operating Reserve Total Cost System Total Load Operating Reserve Total Cost 

0:00 12,498 4,245 2.831 22,499 9,357 9.444 
1:00 11,899 4,300 2.825 21,350 9,350 9.445 
2:00 11,382 4,364 2.788 20,784 9,864 9.320 
3:00 11,180 4,403 2.775 20,221 9,738 9.343 
4:00 11,412 4,382 2.814 20,229 10,156 9.320 
5:00 12,102 4,299 2.839 20,670 10,235 9.274 
6:00 11,783 4,263 2.815 20,275 9,905 9.325 
7:00 10,983 4,294 2.772 23,005 9,920 9.317 
8:00 10,878 4,454 2.730 25,787 8,900 9.647 
9:00 10,849 4,355 2.761 26,916 8,493 9.768 
10:00 10,750 4,304 2.796 27,694 8,042 9.988 
11:00 10,524 4,320 2.793 26,431 8,745 9.713 
12:00 10,541 4,332 2.780 27,179 8,062 9.984 
13:00 10,943 4,582 2.710 29,558 7,214 10.404 
14:00 11,183 4,531 2.728 29,811 7,082 10.447 
14:30 11,487 4,333 2.798 29,847 7,048 10.463 
15:00 12,069 4,323 2.866 29,719 7,072 10.457 
16:00 12,858 4,160 2.870 27,218 8,011 10.005 
17:00 14,927 3,947 3.011 26,104 8,750 9.701 
18:00 16,636 3,793 3.133 28,958 7,118 10.433 
19:00 16,303 4,004 3.019 29,600 7,033 10.474 
20:00 15,689 3,965 3.025 30,235 7,207 10.387 
21:00 14,352 3,850 3.021 29,888 7,176 10.403 
22:00 13,377 4,104 2.935 29,819 7,284 10.347 
23:00 12,274 4,011 2.917 28,039 7,265 10.357 
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ตารางท่ี 7.12 กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตที่เหมาะสม Light Load Case 

Time 
Balancing 
Capability 

Pmin 
Residual 

Load 
Load Forecast 

Error 
RE Forecast 

Error 

 RE Power 
เต็มความสามารถของ

ระบบ. 

RE Power 
พิจารณาความต้องการใช้

ไฟฟ้า 

RE Cap. 
เต็มความสามารถของ

ระบบ. 

RE Cap. 
พิจารณาความต้องการใช้

ไฟฟ้า 
0.00  3,445.00   7,989.97   7,159.96   0.03   0.12  2,448.20  (936.34) 3,886.02  -    
1:00  3,500.00   7,989.97   6,550.51   0.03   0.12  2,520.39  (1,465.45) 4,000.62  -    
2:00  3,564.00   7,243.63   6,125.25   0.03   0.12  2,598.32  (1,167.72) 4,124.32  -    
3:00  3,603.00   7,243.63   5,986.10   0.03   0.11  2,653.91  (1,293.36) 4,212.56  -    
4:00  3,582.00   7,243.63   6,244.68   0.03   0.10  2,654.70  (1,074.45) 4,213.81  -    
5:00  3,499.00   8,590.67   6,823.24   0.03   0.11  2,531.76  (1,776.43) 4,018.67  -    
6:00  3,463.00   8,606.67   6,545.20   0.03   0.10  2,548.74  (2,048.26) 4,045.61  -    
7:00  3,494.00   6,866.44   5,689.69   0.03   0.13  2,514.02  (1,195.59) 3,990.51  -    
8:00  3,654.00   7,226.44   5,512.74   0.03   0.17  2,464.14  (1,600.15) 3,911.34  -    
9:00  3,555.00   7,226.44   5,165.95   0.03   0.20  2,321.96  (1,848.11) 3,685.66  -    
10:00  3,504.00   6,866.44   5,097.51   0.03   0.19  2,310.39  (1,612.12) 3,667.28  -    
11:00  3,520.00   6,866.44   4,846.50   0.03   0.23  2,224.46  (1,766.41) 3,530.89  -    
12:00  3,532.00   6,866.44   4,841.38   0.03   0.22  2,250.57  (1,778.71) 3,572.34  -    
13:00  3,782.00   6,866.44   5,386.38   0.03   0.23  2,353.09  (1,329.32) 3,735.06  -    
14:00  3,731.00   7,294.63   6,031.05   0.03   0.19  2,446.58  (1,215.36) 3,883.47  -    
15:00  3,533.00   7,876.33   6,756.09   0.03   0.21  2,205.44  (1,094.16) 3,500.69  -    
16:00  3,523.00   8,400.97   7,600.05   0.03   0.18  2,268.48  (874.93) 3,600.77  -    
17:00  3,360.00   9,360.48   8,876.48   0.03   0.18  2,068.40  (633.98) 3,283.18  -    
18:00  3,147.00   9,540.48   10,322.24   0.03   0.13  2,012.49  418.52  3,194.43  664.33  
19:00  2,993.00   9,540.48   9,729.72   0.03   0.11  1,990.20  (92.88) 3,159.04  -    
20:00  3,204.00   9,540.48   9,305.39   0.03   0.11  2,166.58  (463.06) 3,439.02  -    
21:00  3,165.00   9,189.48   9,031.57   0.03   0.12  2,101.70  (381.53) 3,336.03  -    
22:00  3,050.00   8,820.48   8,273.20   0.03   0.12  2,075.43  (713.31) 3,294.33  -    
23:00  3,304.00   7,843.78   7,284.00   0.03   0.12  2,323.53  (696.82) 3,688.15  -    
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ตารางท่ี 7.13 กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตที่เหมาะสม Peak Load Case 

Time 
Balancing 
Capability 

Pmin 
Residual 

Load  

Load 
Forecast 

Error 

RE Forecast 
Error 

RE Power 
เต็มความสามารถของ

ระบบ. 

RE Power 
พิจารณาความต้องการใช้

ไฟฟ้า 

RE Cap. 
เต็มความสามารถของ

ระบบ. 

RE Cap. 
พิจารณาความต้องการใช้

ไฟฟ้า 
0.00  8,557.00   15,953.14   17,069.93   0.03   0.12   6,115.86   541.92   9,707.71   860.19  
1:00  8,550.00   15,902.14   15,772.71   0.03   0.12   6,168.11   (539.79)  9,790.65   -    
2:00  9,064.00   15,937.14   15,187.53   0.03   0.12   6,627.11   (1,080.82)  10,519.22   -    
3:00  8,938.00   15,886.14   14,546.83   0.03   0.11   6,598.45   (1,598.09)  10,473.73   -    
4:00  9,356.00   15,886.14   14,640.35   0.03   0.10   7,016.89   (1,526.15)  11,137.93   -    
5:00  9,435.00   15,886.14   15,136.40   0.03   0.11   6,987.25   (1,084.36)  11,090.88   -    
6:00  9,105.00   15,886.14   14,727.33   0.03   0.10   6,824.79   (1,452.06)  10,833.00   -    
7:00  9,120.00   15,886.14   16,401.59   0.03   0.13   6,487.90   20.77   10,298.25   32.97  
8:00  8,100.00   16,830.13   18,085.57   0.03   0.17   5,201.45   607.06   8,256.26   963.58  
9:00  7,693.00   16,830.13   19,065.27   0.03   0.20   4,686.14   1,387.41   7,438.32   2,202.24  
10:00  7,242.00   17,190.13   19,817.91   0.03   0.19   4,372.71   1,705.57   6,940.81   2,707.25  
11:00  7,945.00   16,470.13   18,615.22   0.03   0.23   4,703.57   1,294.32   7,465.98   2,054.48  
12:00  7,262.00   16,650.13   19,531.52   0.03   0.22   4,228.34   1,881.28   6,711.66   2,986.15  
13:00  6,414.00   18,460.47   22,053.01   0.03   0.23   3,463.37   2,373.33   5,497.41   3,767.19  
14:00  6,282.00   18,460.47   22,219.87   0.03   0.19   3,593.70   2,602.19   5,704.29   4,130.46  
15:00  6,248.00   18,330.13   22,087.56   0.03   0.21   3,471.25   2,559.65   5,509.92   4,062.94  
16:00  6,272.00   17,010.13   19,784.35   0.03   0.18   3,761.04   1,854.33   5,969.91   2,943.38  
17:00  7,211.00   16,470.13   18,636.93   0.03   0.18   4,457.20   1,358.45   7,074.92   2,156.27  
18:00  7,950.00   17,970.13   21,530.84   0.03   0.13   5,301.12   2,584.05   8,414.47   4,101.66  
19:00  6,318.00   18,460.47   22,005.00   0.03   0.11   4,128.48   2,609.66   6,553.14   4,142.31  
20:00  6,233.00   18,460.47   22,617.61   0.03   0.11   3,992.98   3,132.29   6,338.06   4,971.89  
21:00  6,407.00   18,460.47   22,800.39   0.03   0.12   4,037.36   3,252.46   6,408.51   5,162.63  
22:00  6,376.00   18,460.47   22,946.52   0.03   0.12   4,063.07   3,405.36   6,449.32   5,405.33  
23:00  6,484.00   18,460.47   22,444.38   0.03   0.12   4,163.57   2,963.97   6,608.83   4,704.71  
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รูปที่ 7.46 การจำแนกบริการ Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้า กรณี Light load day 

 

 
รูปที่ 7.47 การจำแนกบริการ Operating Reserve ในระบบผลิตไฟฟ้า กรณี Peak load day 

 

เดิมระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,736 MW และ
พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP) จากผลการทดสอบและการวิเคราะห์ที่แสดงในตารางที่ 
7.12 และตารางที่ 7.13 นั้น พบว่ากรณี Light Load Day ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้อีก 4,213.81 MW ส่วนในกรณี Peak Load 
Day นั้น ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนได้
อีก 11,317 MW อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาร่วมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว พบว่าระบบผลิตไฟฟ้า
ในปัจจุบันสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้สูงสุดเท่ากับ 
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5,405.33 MW ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าปริมาณดังกล่าวจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้ากับระบบได้อย่าง
เต็มที่ในวัน Peak Day ส่วนในวันอ่ืนๆ อาจจะต้องมีการลดกำลังการผลิต (Curtailment) ของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลา 
เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น ระบบจะสามารถรองรับการติดตั้งระบบผลิตฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น แต่จะไม่สามารถรับได้มากกว่า 11,317 MW จนกว่าจะมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบไฟฟ้า เช่น ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าให้มีความยืนหยุ่นมากขึ้น พัฒนาความสามารถ
ในการพยากรณ์กำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อย่างดีมากขึ้น บริหารจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้สามารถลดความผันผวนของกำลังการผลิตให้น้อยลงได้ เป็นต้น 

การพิจารณากำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวไปข้างต้นเป็น
การพิจารณาทางด้านเทคนิคเท่านั้น ในด้านของต้นทุน การดำเนินการ Unit commitment นั้น ทำ
ให้ทราบได้ถึงต้นทุนในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพ่ือจัดหา Operating Reserve ให้กับระบบไฟฟ้า 
แสดงดังตารางที่ 7.14 โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นเพียงต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนทางเทคนิค เช่น 
Startup cost ของโรงไฟฟ้าแบบดังเดิมเท่านั้น ยังไม่ได้รวมต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ำต่างประเทศ และ SPP 
 

ตารางท่ี 7.14 ต้นทุนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพ่ือจัดหา Operating Reserve ให้กับระบบไฟฟ้า 
Base Case Maximum Operating Reserve 

Light Load Peak Load Light Load Peak Load 
0.43 บาท/kWh 0.67 บาท/kWh 0.46 บาท/kWh 0.76 บาท/kWh 

 

จากตารางที่  7.14 จะเห็นว่าระบบไฟฟ้ามีต้นทุนส่วนเพ่ิมเมื่อต้องเดินเครื่องในกรณี  
Maximum Operating Reserve ประมาณ 0.03 บาท/kWh ในกรณี Ligh Load Day และ 0.09 
บาท/kWh ในกรณี Peak Load Day นอกจากต้นทุนดังกล่าวแล้ว ระบบผลิตไฟฟ้ายังมีต้นทุนส่วน
เพ่ิมในการใช้งาน Operating Reserve ที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (เกิด Forecast 
Error) โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการดำเนินการ Unit commitment เพ่ือหาต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้า
เมื่อพิจารณา Forecast Error ดังที่เสนอในหัวข้อที่ 7.2.1 ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเมื่อพิจารณา 
Forecast Error (Balancing Cost) ในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า กรณีที่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่ากับแผน PDP และ ในกรณีที่เพ่ิมกำลังการผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 7.15 และตารางที่ 7.16 โดย
ต้นทุนนี้ได้รวมต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำต่างประเทศและต้นทุน Operation Cost ของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว  

FE+ หมายถึงระบบต้องการกำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมมากกว่าที
คาดการณ์ไว้ อันเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบมากกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ และ กำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ FE- หมายถึง
ระบบต้องการกำลังการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมน้อยกว่าทีคาดการณ์ไว้ อัน
เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ และ กำลั งการผลิตไฟฟ้าของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
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ตารางท่ี 7.15 ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเมื่อพิจารณา Forecast Error กรณี Light Load Day 

กรณี 
PV 

(MW) 
Wind 
(MW) 

Generation Cost Light Load Day (THB/kWh) 
Plan FE+ FE- Balancing Cost 

ไม่มี RE - - 1.08 0.00 0.00 0.00 
RE ตาม PDP 3,084.34 1,503.07 1.02 1.09 1.08 0.07 
เพิ่ม PV 3 เท่า 9,253.03 1,503.07 1.00 1.15 1.12 0.15 

เพิ่ม Wind 3 เท่า 3,084.34 4,509.20 0.98 1.13 1.11 0.15 
 
ตารางท่ี 7.16 ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเมื่อพิจารณา Forecast Error กรณี Peak Load Day 

กรณี 
PV 

(MW) 
Wind 
(MW) 

Generation Cost Peak Load Day (THB/kWh)  
Plan FE+ FE- Balancing Cost 

ไม่มี RE - - 1.18 0.00 0.00 0.00 
RE ตาม PDP 3,084.34 1,503.07 1.14 1.20 1.19 0.06 
เพิ่ม PV 3 เท่า 9,253.03 1,503.07 1.11 1.22 1.20 0.11 

เพิ่ม Wind 3 เท่า 3,084.34 4,509.20 1.11 1.24 1.22 0.13 
 

จากการทดสอบพบว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนของกำลัง
การผลิตสูงนั้นจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีต้นทุนเพ่ิมขึ้นในการบริหารจัดการประมาณ 0.07-0.15 บาท/
kWh กล่าวโดยสรุปคือเมื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบนั้น จะทำให้ระบบ
ไฟฟ้ามีต้นทุนเพ่ิมขึ้นทั้งจากการจัดหา Operating Reserve และ การบริหารจัดการความผันผวน
ของระบบไฟฟ้าประมาณ 0.10 - 0.24 บาท/kWh ในงานวิจัยต่างประเทศตามที่ได้ศึกษาในหัวข้อที่ 
7.1.1 นั้นพบว่าต้นทุนนี้จะเพ่ิมข้ึนตามกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามทั้งการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคและด้านการเงินเป็นแนวทางการ
ประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ผลการประเมินดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมติฐานและความละเอียดของข้อมูลที่
นำมาพิจารณาด้วย 

สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้พิจารณาระบบไฟฟ้าในวัน Peak Load Day เนื่องจาก
วันดังกล่าวจะเป็นวันที่มีการใช้งานระบบส่งไฟฟ้าสูงที่สุด โดยจะใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ตรงกับ
ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณความสามารถในการรองรับ RE ของระบบผลิต แสดงขีดจำกัดในการรองรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบส่งกรณีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดัง
ตารางที ่7.17 
 
 

ตารางท่ี 7.17 ขีดจำกัดในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบส่ง 

พ้ืนที่ 
กำลังผลิตติดต้ังของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน (MW) 
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,300 

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 8,300 
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 10,300 
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พ้ืนที่ 
กำลังผลิตติดต้ังของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน (MW) 
ภาคกลางตอนบน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,150 

ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวนัออก 10,150 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวนัตก 11,150 

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 10,580 
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 10,300 

ภาคกลาง-ภาคใต ้ 3,900 
 

ผลการทำสอบดังตารางที่ 7.17 คือปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่สายส่ง Tie Line แต่ละบริเวณสามารถรองรับได้ จากการทดสอบพบว่าพลังงาน
หมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อกับระบบส่งได้มากที่สุดในบริเวณภาคกลางและนครหลวง และสามารถ
เชื่อมต่อได้น้อยที่สุดบริเวณภาคใต้ อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงาน
หมุนเวียนอาจจะมากหรือน้อยกว่าผลการทดสอบนี้ได้ ขึ้นอยู่กับสมติฐาน แนวคิด และ ความละเอียด
ในการพิจารณา นอกจากนั้นจะไม่สามารถคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่สายส่งทั้งประเทศรองรับได้จากตารางที่ 7.17 เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนที่ทั้งที่เชื่อมต่อแล้วใน
ปัจจุบันและกำลังจะเชื่อมต่อในอนาคต ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางด้านข้อมูลอย่างหนึ่ง  ในรายงานนี้ คณะ
ผู้วิจัยฯ ได้ทำการทดสอบภายใต้ข้อมูลที่มี ดังนั้นการคำนวณและผลวิจัยตามแนวทางที่เสนอใน
รายงานฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเข้าใน
ระบบจริงอาจจะต้องมีการทดสอบระบบอย่างละเอียดเพ่ิมเติม 
 
7.4.2 แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะได้กล่าวถึงแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อที่จะเสนอแนวทางในการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
สามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได้ โดยไม่ทำให้เกิดผล
กระทบด้านลบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

ผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
อาจประกอบไปด้วย ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของ
อุปกรณ์ ด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ด้านกระแสลัดวงจร ด้านการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
ด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น ฮาร์มอนิก หรือแรงดันกระเพื่อม เป็นต้น รวมถึงด้านความเชื่อถือได้ อย่างไรก็
ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ โดยส่วนใหญ่ ผลกระทบที่มีผลต่อการทำงานของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก่อนนั้น จะมอียู่เพียง 2 ด้านหลัก ได้แก่ ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า และด้าน
ความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ การเสนอแนว
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ทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ตีกรอบแนวทางการศึกษาการประเมินและวิเคราะห์ภายใต้การเกิด
ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า และด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าเท่านั้น 

การเกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า และด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของ
อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ อาจเกิดขึ้นมาจากสาเหตุของความที่ไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้ามีค่ามากกว่าปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า จึงทำให้เกิดปริมาณการไหลย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ที่ตำแหน่งต้นทางของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ ด้วยปริมาณการไหลย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้านี้ จะส่งผลทำให้ปริมาณ
ทางไฟฟ้าต่างๆ มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่ตำแหน่งบัสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตำแหน่งบัสที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่ออยู่ หรือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
สาย จนส่งผลทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นบนสายต่างๆ มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึง
ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทั้ง กฟน. และ กฟภ. จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ออกข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายให้มีปริมาณกำลังไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีค่าไม่เกิน 
15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีจุดประสงค์
เพ่ือลดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ใกล้เคียงนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวการณ์ที่ประเทศไทยในอนาคตได้รณรงค์ให้มีการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้พลังงานสะอาดสำหรับผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าได้ โดยยังคงไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในด้านแรงดันไฟฟ้า และ
ด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์  ดังนั้น แนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ
ในหัวข้อนี้ อาจเป็นประโยชน์ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
เพ่ือออกแบบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสำหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตได้ 

สำหรับเรื่องการพิจารณาปัจจัยที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถ
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้นั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้พิจารณาปัจจัยจากมุมมองที่จะสามารถ
กล่าวถึงภาพรวมของระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เช่น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น 
โดยส่วนใหญ่มีลักษณะของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือสายจำหน่าย เป็น
อย่างไร ใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเท่าใดบ้าง หรือหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้านั้น รอง
รับสายจำหน่ายด้วยจำนวนกี่เส้น และมีปริมาณโหลดต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขี้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คิดเป็นขนาดเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง
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ไฟฟ้า รวมถึงค่าความยาวของสายจำหน่ายในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น มีความยาว
ประมาณเท่าใด เป็นต้น 

นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ ยังได้
นำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ออกแบบไว้ในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้เลือก
พิจารณาเกณฑ์ทางด้านช่วงของค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุดของระดับแรงดันไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้
ให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือเกณฑ์ทางด้านกระแสไฟฟ้าที่จะต้องมีค่าไม่เกินค่ากระแส
พิกัดต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับได้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยหลายอย่างที่
คณะผู้วิจัยฯ จำเป็นต้องสร้างสมมติฐานขึ้นมา เพ่ือที่จะทำการศึกษาแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์นี้ เช่น การกระจายตัวของโหลดหรือผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือการพิจารณาผล
การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าทีละระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยขอบเขตของการศึกษานี้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจำเป็นต้องพินิจพิจารณาการนำผลการศึกษานี้ไปใช้อย่างมีขอบเขต อาจไม่
สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามา
เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อย่างแน่ชัดได ้

สำหรับเนื้อหาที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาเสนอในหัวข้อนี้ จะประกอบด้วย 1) ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ เกณฑ์ด้านขีดจำกัดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายจำหน่าย เป็น
ต้น และ 2) รูปแบบของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่งได้กำหนด
ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 7.18 สำหรับ กฟน. และตารางท่ี 7.19 สำหรับ กฟภ. ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 7.18 เกณฑ์มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กฟน.) 
ระดับแรงดันไฟฟ้า 

(kV) 
ระดับแรงดันไฟฟ้า (kV) ระดับแรงดันไฟฟ้า (p.u.) 

ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 
115 118 113 1.02609 0.98261 
69 71 67 1.02899 0.97101 
24 23.6 21.8 0.98333 0.90833 
12 11.8 10.9 0.98333 0.90833 

0.400 0.410 0.371 1.02500 0.92750 
0.230 0.237 0.214 1.03043 0.93043 

 
ตารางท่ี 7.1  เกณฑ์มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กฟภ.) 

ระดับแรงดันไฟฟ้า 
(kV) 

ระดับแรงดันไฟฟ้า (kV) ระดับแรงดันไฟฟ้า (p.u.) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

115 120.7 109.2 1.04957 0.94957 
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ระดับแรงดันไฟฟ้า 
(kV) 

ระดับแรงดันไฟฟ้า (kV) ระดับแรงดันไฟฟ้า (p.u.) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

69 N/A N/A N/A N/A 
33 34.7 31.3 1.05152 0.94848 
22 23.1 20.9 1.05000 0.95000 

0.380 0.418 0.342 1.10000 0.90000 
0.220 0.240 0.200 1.09091 0.90909 

 

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณโหลดที่
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษาปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลากลางวันที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะมีค่าประมาณ 15% 
ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ดังนั้น เพ่ือป้องกัน หรือลด
โอกาสการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน (Reverse Power Flow: RPF) จากระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจึงได้มีการกำหนดให้ค่า
ขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้าลูกเดียวกันมีค่าไม่เกิน 15% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การป้องกัน 
หรือการลดโอกาสการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนดังกล่าว จะส่งผลทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้า และ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าลดลง หรือมีค่าเพ่ิมขึ้นไม่สูงมากนัก ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อการจัดการหรือการดำเนินการของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้อง
ทำการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม ค่าขีดจำกัด 15% ข้างต้นนี้  อาจไม่ได้ เป็นปริมาณที่สะท้อนให้ เห็นถึง
ความสามารถ หรือค่าขีดจำกัดของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องด้วยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายใช้เกณฑ์ด้าน
ปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ยเท่านั้นสำหรับวิเคราะห์และประเมินปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
นอกจากนี้ การป้องกัน หรือการลดโอกาสการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนดังกล่าว โดยแท้จริง
แล้ว ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอาจเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ทุกเวลา ถ้าหากในช่วงเวลานั้น ปริมาณโหลดต่ำสุดที่เกิดขึ้นจริงในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่าปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ย สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกติดตั้งโดยรวม คิดเป็น 15% ของค่า
พิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า จะเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า แต่ระบบจำหน่ายไฟฟ้ายังคงสามารถ
ทำงานได้ กล่าวคือ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ส่งผลเสียต่อการทำงานของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาจมีความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้มากกว่าปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ยที่ เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าอาจจะรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่า 15% ของค่าพิกัดหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
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ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายได้อนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดย
ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถตั้งค่าการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ได้ และหนึ่งในสองวิธีที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย คือ การตั้งค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบคงที่ (Fixed Power Factor) ซึ่งการตั้งค่ารูปแบบ
นี้ จะทำให้ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ แปรผันโดยตรงกับปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ และอีกหนึ่งวิธีที่ได้ถูกระบุเอาไว้สำหรับการรับ /จ่ายปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ คือ การใช้ฟังก์ชันควบคุมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้
อินเวอร์เตอร์ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ คือ การตั้งค่าการทำงานการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่
ขึ้นกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากจุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เรียกว่า 
ฟังก์ชัน Q(U) อย่างไรก็ตาม ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ฉบับปัจจุบัน ได้ระบุ
วิธีการนี้ลงในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเฉพาะของ กฟภ. เท่านั้น และไม่ได้มีการ
กล่าวถึงอย่างชัดเจนอีกด้วยว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าควรจะต้องตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) นี้อย่างไร 

การรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะทำให้
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าลดลง/เพ่ิมขึ้นได้ ตามลำดับ ซึ่งถ้าหากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้น 
ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพ่ือทำการลดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ผลลัพธ์จากการรับปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟนี้ จะส่งผลดีต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งข้ึน 

ด้วยสองประเด็นหลักที่ได้นำเสนอไปในข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และเพ่ือทำการศึกษาวิธีการที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น โดยในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอกรณีศึกษาแนวทางดังกล่าว โดย
เริ่มต้นจากกรณีฐาน (Base Case) ที่อ้างอิงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ 15% สำหรับระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ หรือปริมาณ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และ/หรือ
ปริมาณอ่ืนๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
เช่น ค่าพิกัดสายจำหน่าย หรือปริมาณโหลดโดยรวมที่สายจำหน่ายสามารถรองรับได้ เป็นต้น ใน
ลำดับถัดไป คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอรูปแบบการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อผ่านการ
ทำงานของฟังก์ชันควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยคณะผู้วิจัยฯ จะ
นำเสนอคุณลักษณะเฉพาะ และการตั้งค่าของฟังก์ชันควบคุมนี้ และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการศึกษา
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน Q(U) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ กฟภ. ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ในการช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่เกิดจากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน
เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบการตั้ง
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ค่าการทำงานฟังก์ชัน Q(U) เพ่ือทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เกิดผลกระทบ 

สมมติฐานเบื้องต้นที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ใช้ในการจำลองผลการศึกษาดังกล่าว เพ่ือเสนอแนว
ทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้ งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะประกอบด้วย 

1) ปริมาณโหลดโดยรวมที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะพิจารณาที่ระดับ 15% ของค่า
พิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ 20% ของค่าพิกัด
หม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เนื่องด้วยเป็นปริมาณ
โหลดต่ำสุดเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ถูกนำมาจำลองในรายงานฉบับนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะถูกพิจารณาเฉพาะระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลางเท่านั้น เนื่อง
ด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่ จะเชื่อมต่อ เข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสองระดับแรงดันไฟฟ้านี้ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) จะเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และในอนาคต ตามนโยบาย
สนับสนุนจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน อาจทำให้เกิด VSPP รายใหม่ที่จะทำการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ในบริบทนี้ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์) บนหลังคา ซึ่งจะมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ On Grid เข้ากับระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

นอกจากนี้ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว จะถูกพิจารณาจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่
สามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ ดัง
แสดงในรูปที่  7.48 และรูปที่  7.49 เนื่องด้วยการศึกษาแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงภาพกว้างของการนำเสนอแนวทางในการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายจำหน่าย 
เป็นต้น จะถูกพิจารณาจากการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น ถูกนำมาใช้โดยทั่วไป หรือการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้นำมาใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากที่สุด  และ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบทั่วไปนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 7.20 ถึงตารางที่ 7.23 
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รูปที่ 7.48 โครงสร้างของตัวแทนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

 

 
รูปที่ 7.49 โครงสร้างของตัวแทนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

 
 

ตารางท่ี 7.2  ค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

ค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า (Typical Data) 

ค่าพิกัดกำลัง 
(kVA) 

ค่าพิกัดแรงดัน 
(kV) 

R 
(p.u.) 

X 
(p.u.) 

กฟน. 150 24/0.400 0.00667 0.03944 

กฟภ. 100 22/0.400 0.00100 0.04999 
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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ตารางท่ี 7.21 ค่าพารามิเตอร์ของสายแรงต่ำในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

ค่าพารามิเตอร์ของสายแรงต่ำ (Typical Data) 

ค่าพิกัดกระแส 
(A) 

ค่าพิกัดแรงดัน 
(V) 

R 
(ohm/km) 

X 
(ohm/km) 

ค่าความยาวสาย 
(m) 

กฟน. 110 400 0.54140 0.27380 500 

กฟภ. 100 400 0.77096 0.34966 1,050 

 
ตารางท่ี 7.22 ค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

ค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า (Typical Data) 

ค่าพิกัดกำลัง 
(MVA) 

ค่าพิกัดแรงดัน 
(kV) 

R 
(p.u.) 

X 
(p.u.) 

กฟน. 60 112/24.0 0.00393 0.20000 

กฟภ. 50 115/23.1 0.00300 0.14997 

 
ตารางท่ี 7.23 ค่าพารามิเตอร์ของสายป้อนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

ค่าพารามิเตอร์ของสายป้อน (Typical Data) 

ค่าพิกัดกระแส 
(kA) 

ค่าพิกัดแรงดัน 
(kV) 

R 
(ohm/km) 

X 
(ohm/km) 

ค่าความยาวสาย 
(km) 

กฟน. 0.390 24 0.20000 0.29500 8.06 

กฟภ. 0.429 22 0.21066 0.41441 43.83 
 

3) เนื่องจากความเป็นไปได้ของตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าที่ตำแหน่งบัสใดก็ได้ ดังนั้น ในการศึกษา
นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะพิจารณาตำแหน่งติดตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะถูก
พิจารณาทีละตำแหน่ง หรือทีละบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะช่วย
ตอบคำถามว่า ถ้าหากในระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนแบบเฉพาะที่ หรือแบบกระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งแล้ว ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น จะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดย
รวมอยู่ในช่วงใดได้บ้าง และ 2) ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
ถูกพิจารณาพร้อมกันทุกตำแหน่งบัสในระบบจำหน่ายไฟฟ้า การศึกษานี้ จะช่วยตอบ
คำถามได้ว่า ถ้าหากในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีการกระจายตัวครบทุกตำแหน่งบัสในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแล้ว บริเวณใดบ้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งได้มาก และ
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บริเวณใดบ้างที่ติดตั้งได้น้อย และสัดส่วนที่ควรจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนที่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าควรจะมีค่าเป็นเท่าใด 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริงใดๆ ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
แบบเฉพาะเจาะจงในสองรูปแบบที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีการข้างต้น 
คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถยืนยันได้ว่าปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีตำแหน่งติดตั้งตามสถานการณ์จริงนั้น จะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมที่คำนวณได้จากสองรูปแบบของตำแหน่งติดตั้งข้างต้นนี้  
ดังนั้น ด้วยวิธีการตั้งสมมติฐานในประเด็นนี้ จะสามารถกล่าวได้ว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยภาพรวมแล้ว จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ และปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่คำนวณได้จะมี
ค่าอยู่ในช่วงปริมาณเท่าใด 

ด้วยสมมติฐานข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำไปใช้เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดย
คณะผู้วิจัยฯ ได้แบ่งกรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีศึกษาเมื่อไม่มีการควบคุมการทำงาน
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายใช้ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า และ 2) กรณีศึกษาเมื่อมีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท
ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ กล่าวคือ คณะผู้วิจัยฯ จะนำฟังก์ชัน Q(U) มาใช้เพ่ือศึกษาความสามารถที่เพ่ิมขึ้น
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้  โดยผ่านการพิจารณา
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่ลดลงจากการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า 

สำหรับเรื่องรูปแบบหรือวิธีการจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงผล
การศึกษาเรื่องการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะทำการจำลองการศึกษาโดยกำหนดตำแหน่งติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งรูปแบบกระจุกตัว และกระจายตัว โดยมีเงื่อนไขว่า ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าโดยรวมที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ จะมีค่าไม่เกินปริมาณโหลด
โดยรวมในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปริมาณโหลดโดยรวมจะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 15% ของค่า
พิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ 20% ของค่าพิกัดหม้อแปลง
กำลังไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง นอกจากนี้ รูปโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งสองรูปแบบ จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.50 และรูปที่ 7.51 สำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และแรงดันปานกลาง ตามลำดับ 
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(ก) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 10 

 
(ข) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 9 
 

 
(ค) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 8 

 
(ง) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 7 
 

 
(จ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 6 

 
(ฉ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 5 
 

 
(ช) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 4 

 
(ซ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 3 
 

 
(ฌ) การเชื่อมต่อแบบกระจายตัวตลอดตั้งแต่ตำแหน่งบัส 3 ถึงตำแหน่งบัส 10 

รูปที่ 7.50 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 
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(ก) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 

ที่ตำแหน่งบัส 10, 18, 26, 34 และ 42 

 
(ข) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 9, 17, 25, 33 และ 41 

 

 
(ค) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 8, 16, 24, 32 และ 40 

 
(ง) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 7, 15, 23, 31 และ 39 
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7-103 
 

 

 

 
(จ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 6, 14, 22, 30 และ 38 

 
(ฉ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 5, 13, 21, 29 และ 37 

 

 
(ช) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 4, 12, 20, 28 และ 36 

 
(ซ) การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัว 
ที่ตำแหน่งบัส 3, 11, 19, 27 และ 35 
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(ฌ) การเชื่อมต่อแบบกระจายตัวตลอดตั้งแต่ตำแหน่งบัส 3 ถึงตำแหน่งบัส 42 

รูปที่ 7.51 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

 

ในขณะที่การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำถูกพิจารณาได้อย่างโดยง่าย เนื่องด้วยหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านี้ ถูกเชื่อมต่อกับสายจำหน่ายเป็นจำนวนทั้งหมด 1 วงจร แต่รูปแบบการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง คณะผู้วิจัยฯ ได้จำลอง
สถานการณ์ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัว โดยกำหนดให้
โอกาสที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละสายจำหน่าย หรือสายป้อน (Feeder) มีโอกาสใน
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เท่าๆ กัน เนื่องด้วยโครงสร้างของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง สำหรับหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยทั่วไป จะรองรับ 5 สายป้อน และ ในสถานการณ์จริงนั้น ไม่อาจทราบได้อย่างชัดเจนว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะเข้ามาเชื่อมต่อ ณ ตำแหน่งบัสใดในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากว่า ในแต่ละสายป้อน มีโอกาสที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้เท่าๆ กันนั่นเอง 

สำหรับเรื่องเกณฑ์มาตรฐานที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาใช้ร่วมพิจารณาในการเสนอแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คือ 
เกณฑ์มาตรฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย ซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องปริมาณโหลดต่ำสุดเฉลี่ย หากแต่จะมุ่งไปที่เรื่องขีดจำกัดของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแทน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือสายจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น 
ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือแรงดันไฟฟ้าตก ผลกระทบด้านความสามารถในการรองรับ
กระแสได้ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จนนำไปสู่การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่มีค่า
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มากกว่าปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียก่อนการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าได้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรองรับค่าโหลดได้ของสายป้อนในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่มีการเชื่อมต่อกับสายป้อนข้างเคียงผ่านระบบ Tie-Line หรือการทำ 
Switching ซึ่งเกี่ยวโยงกับปริมาณที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่ง กฟน. ได้กำหนดปริมาณสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถเชื่อมต่อบนสายป้อนเดียวได้สูงสุด 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 24 kV และ 4 MW/วงจร 
สำหรับระบบ 12 kV ตามลำดับ สำหรับ กฟภ. ได้กำหนดไว้ที่ 10 MW/วงจร สำหรับระบบ 33 kV 
และ 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 22 kV ตามลำดับ ซึ่งถ้าหากเกณฑ์มาตรฐานด้านนี้ถูกละเมิด อาจจะ
ส่งผลต่อด้านความมั่นคง หรือความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จะมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายไม่
สามารถได้รับฟังจากการที่สายป้อนไม่สามารถรองรับปริมาณโหลดได้อย่างเพียงพอจากการทำ 
Switching สองสายป้อนที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน 
 

7.4.2.1 กรณีศึกษาเม่ือไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 
ในกรณีศึกษาที่หนึ่ง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาเพ่ือนำเสนอแนวทางการ

ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. และ กฟภ. โดย
ไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่อย่างใด กล่าวคือ 
ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ จะถูกจ่ายให้กับโหลดที่อยู่ใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นๆ ทั้งหมด และปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จะถูกกำหนดผ่านปริมาณ
ขีดจำกัดต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย โดยคณะผู้วิจัยฯ จะพิจารณาปริมาณขีดจำกัดดังกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณขีดจำกัด 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งของ กฟน. 
และ กฟภ. และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ทั้งของ 
กฟน. และ กฟภ. ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ตั้งสมมติฐานว่า ปริมาณ
กำลังไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยของโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำมีค่าเท่ากับ 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยของโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันปานกลางเท่ากับ 20% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ซึ่ง ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. มีค่าใกล้เคียงกัน การศึกษานี้ คณะผู้วิจัย
ฯ จะใช้เป็นการศึกษากรณีฐานเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

2) ปริมาณขีดจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ คิดเป็น 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งของ กฟน. 
และ กฟภ. และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ 
กฟน. และ 75% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟภ. 
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การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงแนวทางว่า การกำหนดปริมาณ
ขีดจำกัดเป็นปริมาณ % ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น จะเป็นการบอกเป็นนัยได้ว่า ปริมาณกำลังไฟฟ้า
โดยรวมที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้นั้น สามารถไหล
ย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าได้สูงสุด 15% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ต่ำ และ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. และ 
75% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟภ. ในกรณีที่โหลด
รวมที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เวลานั้น มีค่าเท่ากับศูนย์  (หรืออาจ
มองได้ว่า บ้านทุกหลัง อาคารทุกหลัง หรือผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายในพ้ืนที่ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้ยึดมาตรการ Self-Consumption ครบถ้วน 100% 
กล่าวคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประพฤติตนเหมือนเป็น IPS หรือเหมือนเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าทีจ่ำเป็นต้องทำการติดตั้ง
อุปกรณ์ Zero Export ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

3) ปริมาณขีดจำกัดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ไม่จำกัด หรือ เต็มค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะ
สามารถทนได้ การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยฯ จะชี้ให้เห็นแนวทางที่ว่า ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้า
ไหลย้อนที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ไม่จำกัด จะ
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น และอาจจะ
ทำให้มองให้เห็นได้อีกด้วยว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยแท้จริงแล้ว จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากน้อยเพียงใด 

จากการกำหนดรูปแบบการศึกษาทั้งสามรูปแบบข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการ
จำลองสถานการณ์เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ
แรงดันปานกลางของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผ่านการคำนวณ Optimal Power Flow ที่
สามารถวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ โดยไม่ละเมิดเกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่ง ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ 
ได้เลือกพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านขีดจำกัดของ
สายป้อน/สายแรงต่ำ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความการรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างสองสายป้อนใดๆ ผ่านระบบ Tie-Line ใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และผลการคำนวณดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถ
สรุปผลได้ดังตารางที่ 7.24 สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และตารางที่ 7.26 สำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
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ตารางที่ 7.24 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหนา่ยไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 
(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 
ได้ “15%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 

ได้ “100%” 
(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 
 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 
(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 
ได้ “15%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน 

ได้ “100%” 
(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 

15.26% 
(กระจุกตัวบริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

30.71% 
 

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
65.85% 

 
(กระจุกตัวบริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
15.54% 

(กระจุกตัวบริเวณต้นสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
31.36% 

 
(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
84.86% 

 
(กระจุกตัวบริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

15.09% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
22.84% 

 
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
22.84% 

 
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
15.16% 

(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
20.84% 

 
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
20.84% 

 
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

หมายเหตุ : การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ 
ได้ทำการพิจารณาค่าโหลด ค่าพิกัดหม้อแปลง ตำแหน่งแท็บของหม้อแปลง ค่าความยาวสาย ค่าพิกัดกระแสของ
สาย ค่าช่วงของระดับแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ และค่าอื่นๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Typical ดังนั้น 
ปริมาณ % ที่ถูกคำนวณได้ อาจมีค่าแตกต่างจากนี้ข้ึนอยู่กับค่าของปริมาณที่ถูกนำมาพิจารณา 

 

จากตารางที่ 7.24 ได้แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้ งของ กฟน. และ กฟภ. ในแต่ละกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
ทำการศึกษาภายใต้เงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาวิเคราะห์ร่วม
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ด้วย ซึ่งจากกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ตั้งสมมติฐานว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะไม่อนุญาตให้
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ต่ำ ผลการคำนวณที่ได้ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะพบว่า ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าอยู่ระหว่าง 15.09% กับ 
15.26% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่า จะมีค่ามากกว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยรวมที่เกิดขึ้น 15% อยู่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่
เกิดขึ้นในอุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องได้รับการจ่ายมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำนั่นเอง นอกจากนี้ ผลการคำนวณยังแสดงให้เห็น
อีกว่า ในกรณีที่ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อ
แบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากกว่า (และมีค่ามาก
ที่สุด) การเชื่อมต่อแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด และในกรณีนี้ ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมี
รูปแบบการติดตั้งอย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ จะสามารถใช้อธิบายผลการคำนวณในกรณีของ กฟภ. ได้
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผลของการคำนวณที่แตกต่างกันได้ เนื่องด้วยค่า
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มีความแตกต่างจาก
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้าม
หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ 15% จากตารางที่ 7.24 จะพบว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะมีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า
นั้น จะอยู่ในรูปแบบการติดตั้งแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสาย ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณปลาย
สายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมี
การจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ ในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัว
ในบริเวณอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บริเวณปลายสาย จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าก็ตาม แต่จะสามารถส่งผลต่อปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า โดยแนวโน้มของการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียนี้ จะมีค่าน้อยลงถ้าหากทำ
การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวในบริเวณต้นสาย และจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อมีการเชื่อมต่อใน
รูปแบบกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณกลางสาย จะเป็นรูปแบบการ
ติดตั้งที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมต่อได้มากที่สุด เนื่องด้วย
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่บริเวณนี้ จะมีแนวโน้มทำให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียมีค่ามากท่ีสุด สุดท้ายนี้ จากตารางที่ 7.24 จะสังเกตเห็นได้ว่า ปริมาณมาก
ที่สุดที่คำนวณได้นี้ จะมีค่ามากกว่า 30% เพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปริมาณ 
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15% แรก เป็นปริมาณที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่ายไฟให้กับ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง ณ ที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ กำหนดไว้ที่ 15% ใน
ลำดับต่อมา จะเป็นปริมาณ 15% ในลำดับที่สอง ซึ่งจะมาจากปริมาณที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ และ
ปริมาณส่วนที่เหลือ จะเป็นปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีหน้าที่ในการจ่ายไฟส่วนนี้ให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั่นเอง 

ในกรณีศึกษาที่สามจากตารางที่ 7.24 คือ การที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อนุญาต
ให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือคิดเป็น
ปริมาณเทียบเท่า 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะสะท้อน
ให้เห็นว่า การอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้
อย่างไม่จำกัดนั้น หรือจนกว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้นั้น 
จะทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และ กฟภ. 
ซึ่งจากตารางที่ 7.24 จะแสดงให้เห็นว่า การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้า ครบ 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไป
ไม่ได้ หรือมีความเป็นไปได้ แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
คณะผู้วิจัยฯ ประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น มีค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ไม่ถึง 100% 
ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้านั่นเอง เนื่องด้วยเกิดผลกระทบด้านอื่นๆ 
ต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า กล่าวคือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะทำให้สายแรงต่ำ
นั้นมีแนวโน้มว่าจะรองรับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่ามากกว่าค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า
ของสายแรงต่ำที่ถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณต้นสาย และเนื่องด้วยจากผลการศึกษาในกรณีที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ 15% นั้น ทำให้ทราบว่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัว
บริเวณปลายสายนั้น จะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแล้ว การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสายนั้น จะยังคงส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และทำให้คณะผู้วิจัยฯ สรุปเป็นตัวเลขโดยประมาณได้ว่า 
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกรณีนี้ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟน. 
จะสามารถเชื่อมต่อได้ 22.84% ถึง 65.38% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่าย
ไฟฟ้า ในขณะที่สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จะสามารถเชื่อมต่อได้ 20.84% ถึง 
84.56% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
กรณีนี้แล้ว แนวโน้มของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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หมุนเวียน จะมีค่าโดยประมาณมากกว่า 115% เพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดจาก 15% จากปริมาณ
โหลดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 100% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ และปริมาณ % อีกเพียงเล็กน้อยที่เกิด
จากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จะต้องทำการจ่ายไฟให้กับปริมาณส่วนนี้ 

นอกจากประเด็นหรือปัจจัยที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาพิจารณาในบทการศึกษานี้ จะ
มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่า ปริมาณโหลดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยทั่วไป 
อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าสูงสุด 
ดังที่จะได้เห็นจากรูปที่ 7.52 นอกจากนี้ อาจจะยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ อีกท่ีจะส่งผลทำให้ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าอาจสามารถรองรับการเชื่อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณโหลดที่เกิดขึ้นโดยแท้จริงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือรูปแบบการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น การควบคุมปริมาณตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ (คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอในหัวข้อที่ 7.4.2.2) เป็นต้น 
ซึ่งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าใดๆ จะมีผลโดยตรง
กับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูก
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนเนื่องมาจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่จะเป็นปริมาณขีดจำกัดในการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 7.52 ความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดที่เกิดขึ้นในระบบ

จำหน่ายไฟฟ้ากับปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้สูงสุด 
 

กรณีตัวอย่างสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเมื่อโหลดในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน จะสามารถถูกแสดงได้ดังตารางท่ี 7.25 
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ตารางที่ 7.25 ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณโหลดต่ำสุดมีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 15% เป็น 30% 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้นได้ “100%” 
(Light Load เท่ากับ 15%) 

 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้นได้ “100%” 
(Light Load เท่ากับ 30%) 

65.85% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
78.40% 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

22.84% 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
36.11% 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
ตารางที่ 7.26 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีการ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“20%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

ไม่เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“75%” 

(รูปแบบการติดตั้ง) 
(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

 
เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 

ได ้“100%” 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 

20.06% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

40.35% 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
66.67% 

 
(ไม่ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง) 

(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 
 

20.32% 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 
 

80.00% 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 

 
80.00% 

 
(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 

20.02% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
40.08% 

 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
66.67% 

 
(ไม่ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง) 

(เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง) 
 

20.08% 
(กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ) 
(ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ) 

 
38.65% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
38.65% 

 
(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 
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หมายเหตุ: การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ ได้ทำการพิจารณา
ค่าโหลด ค่าพิกัดหม้อแปลง ตำแหน่งแท็บของหม้อแปลง ค่าความยาวสาย ค่าพิกัดกระแสของสาย ค่าช่วงของระดับแรงดันไฟฟ้าที่
ยอมรับได้ และค่าอื่นๆ ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคำนวณได้ อาจมีค่าแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับ
ค่าของปริมาณที่ถูกนำมาพิจารณา 
 

จากตารางที่ 7.26 ได้แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ทั้งของ กฟน. และ กฟภ. และเช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในแต่ละกรณีที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาภายใต้เงื่อนไข
ของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งจากกรณีท่ีคณะผู้วิจัย
ฯ ได้ตั้งสมมติฐานว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน
ข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ผลการคำนวณที่ได้ 
สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะพบว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าอยู่ระหว่าง 20.02% กับ 20.06% ของค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมนี้ จะสังเกตเห็น
ได้ว่า จะมีค่ามากกว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่เกิดขึ้น 20% อยู่
เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์นั้น จำเป็นต้อง
ได้รับการจ่ายมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันปานกลางนั่นเอง นอกจากนี้ ผลการคำนวณยังแสดงให้เห็นอีกว่า ในกรณีที่ไม่เกิด
ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวบริเวณต้น
สาย จะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากกว่า (และมีค่ามากที่สุด) การเชื่อมต่อแบบ
กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่า
ต่ำสุด และในกรณีนี้ ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีรูปแบบการติดตั้งอย่างไรก็
ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวนี้ จะสามารถใช้อธิบายผลการคำนวณในกรณีของ กฟภ. ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม  อาจจะมี ผลของการคำนวณ ที่ แตกต่ างกัน ได้  เนื่ อ งด้ วยค่ าลั กษณ ะเฉพาะ 
(Characteristic) ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มีความแตกต่างจากระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของ กฟน. และในกรณีของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. นั้น จะสามารถรองรับ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยประมาณ ตั้งแต่ 
20.08% ถึง 20.32% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่อยู่ในสถานีไฟฟ้า
ย่อย (Substation) 

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้าม
หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ 20% สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ 75% สำหรับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จากตารางที่ 7.26 จะพบว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ไม่ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ 
กฟน. ในรูปแบบการติดตั้งแบบใดก็ตาม ซึ่งปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ สามารถประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น จะมีค่ามากกว่า 
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40% เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ปริมาณดังกล่าว สามารถถูกวิเคราะห์ได้ว่า อาจจะเกิดมาจาก
ปริมาณโหลดต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20% ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่ายไฟ 
ณ เวลานั้น อีก 20% ที่ เกิดจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้ เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้ และอีกปริมาณอีกเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นมา
จากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่าย อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
อาจไม่เป็นจริงสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอยู่ในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสาย จะส่งทำให้เกิดผลกระทบทางด้าน
แรงดันไฟฟ้าได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณปลายสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
ของ กฟภ. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีการจ่ายไฟจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าบริเวณอ่ืนๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (การกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้
หมายความว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. ไม่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
บริเวณปลายสาย หากแต่ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ กฟน. ได้อนุญาตนั้น มีค่าน้อยกว่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ กฟภ. ได้อนุญาต จึงทำให้คณะผู้วิจัยฯ ได้เห็นผลที่แตกต่างกัน
ระหว่างสองระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. และ กฟภ.) อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวในบริเวณอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
บริเวณปลายสาย จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็ตาม 
แต่จะสามารถส่งผลต่อปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดย
แนวโน้มของการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียนี้ จะมีค่าน้อยลงถ้าหากทำการเชื่อมต่อแบบ
กระจุกตัวในบริเวณต้นสาย และจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อมีการเชื่อมต่อในรูปแบบกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอ แต่ถึงแม้ว่าผลของการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบดังกล่าว จะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลางมีค่าแตกต่างกัน แต่ด้วยขีดจำกัดทางด้านสายป้อนที่จะต้องเผื่อเอาไว้สำหรับการ
รองรับปริมาณโหลดจากสายป้อนข้างเคียงผ่านระบบ Tie-Line จึงทำให้ผลของการเกิด
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียไม่ได้เป็นปัจจัยในการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
หากแต่เป็นเรื่องผลกระทบทางด้านความมั่นคงที่ กฟภ. ได้กำหนดไว้ในข้อหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางว่าจะต้องมีค่าไม่เกิน 8 MW/วงจร สำหรับระบบ 22 
kV ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณต้นสาย จะเป็นรูปแบบการติดตั้งที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมต่อได้มากที่สุด สุดท้ายนี้ จากตารางที่ 7.26 จะสังเกตเห็น
ได้ว่า ปริมาณมากที่สุดที่คำนวณได้นี้ จะมีค่าน้อยกว่า 95% (20% จากปริมาณโหลดต่ำสุด
โดยเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 75% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนที่ 
กฟภ. อนุญาต และปริมาณ % เพียงอีกเล็กน้อยที่เกิดจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง) สิ่งนี้ คณะผู้วิจัยฯ อธิบายได้ว่า การเกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าเป็นปริมาณ 75% ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
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แรงดันปานกลางนี้ อาจจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจเป็นไปได้ แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากนัก 
เพราะนั้นจะหมายความว่า ในแต่ละสายป้อนนั้น ได้รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่าที่ กฟภ. ได้กำหนดไว้ 

ในกรณีศึกษาที่สามจากตารางที่ 7.26 คือ การที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อนุญาต
ให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือคิดเป็น
ปริมาณเทียบเท่า 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า ทั้งนี้ การศึกษานี้ จะสะท้อนให้
เห็นว่า การอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้อย่างไม่
จำกัดนั้น หรือจนกว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้นั้น จะทำให้
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านใดต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งจาก
ตารางที่  7.26 จะแสดงให้เห็นว่า การเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลง
กำลังไฟฟ้า ครบ 100% ของค่าพิกัดหม้อแปลงกำลังไฟฟ้านั้น มีแนวโน้มที่จะเป็นไปไม่ได้ 
หรือมีความเป็นไปได้ แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
คณะผู้วิจัยฯ ประเมินและวิเคราะห์ได้นั้น มีค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ไม่ถึง 100% 
ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้านั่นเอง เนื่องด้วยเกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ 
ต่อการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า กล่าวคือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะทำให้สายป้อนนั้นมีแนวโน้มว่าจะรองรับปริมาณ
กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่ามากกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเนื่องด้วยจากผลการศึกษาในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ 75% สำหรับกรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ 
กฟภ. นั้น ทำให้ทราบว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสายนั้น จะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อการ
ทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้  จึงทำให้เมื่อ  กฟภ. อนุญาตให้เกิดปริมาณ
กำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแล้ว การเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสายนั้น จะยังคงส่งผลกระทบด้าน
แรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และทำให้คณะผู้วิจัยฯ สรุปเป็นตัวเลข
โดยประมาณได้ว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในกรณีนี้ สำหรับระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า กฟน. จะสามารถเชื่อมต่อได้ 66.67% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลง
กำลังไฟฟ้า และไม่ข้ึนกับรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะ
ที่สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จะสามารถเชื่อมต่อได้ 38.65% ถึง 80.00% ของค่า
พิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า ซึ่งผลลัพธ์นี้จะเป็นผลลัพธ์ที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่ 
กฟภ. อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าได้ 75% และถ้า
หากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในกรณีนี้แล้ว แนวโน้มของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าโดยประมาณมากกว่า 120% เพียงเล็กน้อย ซึ่ง
เกิดจาก 20% จากปริมาณโหลดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 100% จากปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
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ย้อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ และปริมาณ % อีก
เพียงเล็กน้อยที่เกิดจากปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะต้องทำการจ่ายไฟให้กับปริมาณส่วนนี้ 

บทการวิเคราะห์เพ่ิมเติมสำหรับกรณีการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปาน
กลาง นอกจากกรณีศึกษาที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไปข้างต้นนี้ จะยังมีรูปแบบการศึกษา
อ่ืนๆ อีก ที่อาจจะจำเป็นต้องนำไปวิเคราะห์ร่วมด้วยได้ เพ่ือที่จะได้ทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันปานกลางนั้น จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาเสนอในที่นี้ 
จะประกอบด้วย การปรับแท็บของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่อยู่ในสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
และเกณฑ์ขีดจำกัดด้านความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีผลต่อการถ่ายโอนโหลด
ระหว่างวงจร การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอาจจะสามารถผ่อนปรนได้ 

การปรับแท็บของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่อยู่ในสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติจะเป็นอีก
หนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมมีค่าเพ่ิมขึ้นได้ เนื่องด้วยการปรับแท็บ
ของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้านั้น จะช่วยทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง มีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่
ผลิตไฟฟ้า อาจจะส่งผลทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลง และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านแรงดันไฟฟ้าตกต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ 

เกณฑ์ขีดจำกัดด้านความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีผลต่อการถ่ายโอน
โหลดระหว่างวงจร การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอาจจะสามารถผ่อนปรนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลมอยู่ในวงจรเดียวกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เนื่องด้วยพฤติกรรม
การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเหล่านี้ มีความไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ในขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม จะผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เช่นนั้นแล้ว ปริมาณเกณฑ์ขีดจำกัดด้านความ
มั่นคงดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในอนาคต อาจจะพิจารณาเรื่องของช่วงเวลาของการ
ผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมเข้าไปกับเกณฑ์ขีดจำกัดนี้ ซึ่งไม่ได้
พิจารณาเฉพาะการถ่ายโอนโหลดผ่าน Tie-Line ระหว่างสองวงจรใดๆ เท่านั้น หรือ ในกรณี
ที่สายป้อนใดในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ไม่มีระบบการถ่ายโอนโหลดผ่าน  Tie-
Line ระหว่างสองวงจรใดๆ แล้ว (ถ้ามี) เกณฑ์ขีดจำกัดด้านความมั่นคงนี้ การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย อาจจะไม่นำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า คือ พฤติกรรมการ
ผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ดังแสดงในรูปที่ 7.53 
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รูปที่ 7.53 พฤติกรรมการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม* 

 

หมายเหตุ: *อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลการพยากรณ์ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564 ของระบบ Non-Firm VRE-SPP 
 

จากรูปที่ 7.53 ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างพฤติกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ทั้งสองประเภทนั้น มีพฤติกรรมการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยในขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ลม จะสามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนได้ ดังนั้น พฤติกรรมการผลิตไฟฟ้าของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทนี้ ในความเป็นจริง จะส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

 
7.4.2.2 กรณีศึกษาเม่ือมีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ประเภทท่ีใช้อินเวอร์เตอร์ 
 

ในกรณีศึกษาท่ีคณะผู้วิจัยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะชี้ให้เห็นถึง
แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งแรงดันต่ำและแรงดันปานกลางในกรณีที่ไม่มี
การควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะพบว่า ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายจะสามารถรองรับได้นั้น จะขึ้นอยู่กับการอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตำแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
รูปแบบการเชื่อมต่อที่มีทั้งลักษณะของการกระจุกตัวและการกระจายตัว ซึ่งในทางปฏิบัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ผ่านจากการพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวนี้ แต่
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อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมที่ได้จากแนวทางที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอไปนั้น ยังคงสามารถทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้ ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนถูกควบคุมด้วยฟังก์ชันควบคุมการทำงานที่เหมาะสม และหนึ่งในฟังก์ชันควบคุม
ดังกล่าว คือ ฟังก์ชันควบคุมการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ 
โดยในรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอฟังก์ชัน Q(U) เป็นกรณีศึกษาในหัวข้อนี้ 
เนื่องจากในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ทำการระบุไว้ในหัวข้อ
การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อและค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้
อินเวอร์เตอร์นี้ กฟภ. ได้อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งมากกว่า 500 kW ขึ้นไป ซึ่งจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
และแรงดันสูงเป็นหลัก และจะสามารถควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ในช่วงตั้งแต่ 
0.90 ตามหลัง ถึง 0.90 นำหน้า หรือดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม กฟภ. ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการตั้งค่า
ฟังก์ชันควบคุมดังกล่าวในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ จะ
นำเสนอทั้งแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และวิธีการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน
ควบคุม Q(U) เพ่ือทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

สำหรับการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) นั้น อินเวอร์เตอร์ที่อยู่ภายใต้การทำงานของ
ฟังก์ชัน Q(U) จะทำการตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ เพ่ือทำการประมวลผลว่า อินเวอร์เตอร์จะต้องทำหน้าที่
รับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ณ ขณะนั้น ตามรูปแบบการตั้งค่าของฟังก์ชัน Q(U) 
ด้วยปริมาณเท่าใด เพ่ือที่จะทำการปรับค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ หรือจุดที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงให้มีค่าไม่สูง หรือต่ำจนเกินไป ซึ่งหนึ่งในตัวแทนกราฟที่แสดงถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของฟังก์ชัน Q(U) ดังที่กล่าวมานั้น จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7.54 

 

 
รูปที่ 7.54 คุณลักษณะเฉพาะของฟังก์ชัน Q(U) 
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จากรูปที่  7.54 จะเห็นได้ว่า การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) จะถูกแบ่งออกได้
ทั้ งหมด 5 ช่วงการทำงาน โดยแต่ละช่วงของการทำงานนั้น จะถูกแบ่งหน้าที่ ตาม
วัตถุประสงค์ท้ังหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ 2) เพ่ือรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่ามากกว่าค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ และ 3) เพ่ือไม่รับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก/เข้า
สู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าอยู่ระหว่างค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ 

ด้วยลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ข้างต้นนี้ จึงจำเป็นต้องทำการตั้งค่าจุด
ทำงานทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 

1) จุดทำงาน V1 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพ่ือทำ
การเพ่ิมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อก่อนทำการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้านั้น มีค่าน้อยกว่าค่า V1 

2) จุดทำงาน V2 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือทำการเพ่ิม
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดยปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ถูก
จ่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความ
แตกต่างของระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อกับค่า V2 เมื่อค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ณ ขณะนั้น มีค่าน้อยกว่า V2 แต่มากกว่าค่า V1 

3) จุดทำงาน V3 เมื่อไรก็ตามที่ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าอยู่
ระหว่างค่า V2 และค่า V3 อินเวอร์เตอร์จะไม่จำเป็นต้องทำการรับ/จ่าย
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก/เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องด้วยระดับ
แรงดันไฟฟ้า ณ ขณะนั้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้
กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือไม่มีความ
จำเป็นจริงๆ ที่จะต้องทำการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

4) จุดทำงาน V4 เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
สูงสุดที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถรับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ เพ่ือทำการ
ลดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ เมื่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ
ก่อนทำการรับปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น มี
ค่ามากกว่าค่า V4 หรือ เป็นจุดทำงานที่บ่งบอกถึงการรับปริมาณกำลังไฟฟ้า
รีแอกทีฟที่อินเวอร์เตอร์จะสามารถรับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือทำการ
ลดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ โดยปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ถูก
รับจากระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความ
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แตกต่างของระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อกับค่า V3 เมื่อค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ณ ขณะนั้น มีค่าน้อยกว่า V4 แต่มากกว่าค่า V3 

จากลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษา
แนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ภายใต้การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) โดยได้ทำการตั้งค่า
การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ทั้ง 4 จุดการทำงานดังกล่าว เพ่ือนำไปทดสอบกับกรณีศึกษาที่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อ
แปลงไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด หรือไม่ทำให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดความ
เสียหาย โดยในการศึกษานี้ จะใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นตัวแทนของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เนื่องด้วยการใช้ฟังก์ชัน Q(U) นั้น จะมีความ
เหมาะสมต่อรูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงดันไฟฟ้า และเพ่ือที่จะชี้ให้เห็นถึงแนว
ทางการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ภายใต้
การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ จะสามารถแสดงได้เห็นได้ดังตาราง
ที่ 7.27 

 
ตารางที่ 7.27 ผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเมื่อมีการใช้ฟังก์ชัน Q(U) ในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

กฟน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฟภ. 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(ไม่มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) 
 

เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลยอ้น 
ได ้“100%” 

(มีการใช้ฟังก์ชัน Q(U)) 
(รูปแบบการติดตั้ง) 

65.85% 
 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
65.85% 

 
(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
84.86% 

 
 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านกระแส) 

 
84.86% 

 
(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

(กระจุกตวับริเวณต้นสาย) 

22.84% 
 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
30.02% 

 
(เพิ่มขึ้น) 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
20.84% 

 
 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
(เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 

 
26.78% 

 
(เพิ่มขึ้น) 

(กระจุกตวับริเวณปลายสาย) 
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การไฟฟ้า 
ฝ่ายจำหน่าย 

กรณีศึกษา 
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม 

(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสดุ 

(ผลกระทบต่อระบบจำหนา่ยไฟฟา้) (เกิดผลกระทบด้านกระแส) (เกิดผลกระทบด้านแรงดัน) 
 

จากผลการศึกษาที่ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 7.27 นั้น การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) 
จะให้ผลกระทบด้านบวกกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ถ้าผลจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ในทางตรงกันข้าม ยิ่งขึ้น ถ้าผลจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้มี
แนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า การทำงานของ
ฟังก์ชัน Q(U) จะไม่สามารถทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งในกรณีศึกษานี้ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบด้านความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้น ได้แก่ สายแรงต่ำ 
นั่นเอง 

ด้วยผลที่ได้จากการศึกษา อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การทำงานของฟังก์ชัน 
Q(U) สามารถทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้ ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อในช่วง
บริเวณปลายสาย เนื่องด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงบริเวณนี้ 
จะมีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำมากท่ีสุด 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อในช่วงบริเวณต้น
สายจนถึงกลางสาย การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) จะไม่ได้ส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำ รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ เพ่ิมขึ้น 
เนื่องด้วยในช่วงบริเวณเหล่านี้ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ส่งผล
กระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ด้วยเหตุนี้ การตั้งค่าการทำงาน
ของฟังก์ชัน Q(U) จึงไม่เหมาะที่จะนำไปพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง เนื่องด้วยผลจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่
นั้น ไม่ได้มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง
นั่นเอง 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) โดยกำหนดให้ค่าที่จุด
ทำงานทั้ง 4 จุดทำงาน เป็นค่าดังต่อไปนี้ V1 = 0.90 p.u., V2 = 0.98 p.u., V3 = 1.02 p.u. 
และ V4 = 1.10 p.u. นอกจากนี้  ในการศึกษานี้  คณะผู้วิจัยฯ ได้ พิจารณาขนาดของ
อินเวอร์เตอร์ให้มีช่วงในการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ โดยคิดเป็นช่วงของค่าตัว
ประกอบกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 0.95 นำหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง ซึ่งถ้าหากนำมาคิดเป็นขนาดของ
อินเวอร์เตอร์แล้ว จะมีขนาดมากกว่าค่ากำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สามารถผลิตได้สูงสุด โดยประมาณ 5% อย่างไรก็ตาม การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) ดังกล่าว 
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สามารถถูกตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม เพ่ือทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสามารถ
รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ในปริมาณสูงสุด 
หรือในปริมาณท่ีเหมาะสมมากขึ้น 

จากผลการศึกษาที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไปในข้างต้นนี้ เป็นเพียงผลการศึกษา
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมที่คณะผู้วิจัยฯ 
คำนวณได้และนำเสนอในแต่ละกรณีนั้น หรือการกำหนดหรือการตั้งสมมติฐานในแต่ละ
กรณีศึกษา เป็นเพียงปริมาณที่คำนวณได้หรือการกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือจะชี้ให้เห็นว่า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายจำหน่าย
สามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้นได้ 
ถ้าหากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้มีการอนุญาตให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงเวลา
ต่างๆ ในอนาคต และอนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบหรือควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อด้วยวิธีการรับ/จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้า
รีแอกทีฟตามรูปแบบการทำงานของฟังก์ชัน Q(U) หรือการทำงานของฟังก์ชันควบคุมอ่ืนๆ ที่
มีความเหมาะสมต่อการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อเพ่ือทำให้ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

หมายเหตุ: ผลการศึกษานี้ ไม่ได้ครอบคลุมทุกปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
สามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวคือ ถ้าหากระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างออกไปจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาใช้ใน
การทดสอบ ผลการประเมินและวิเคราะห์อาจส่งผลทำให้ความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ยกตัวอย่างเช่น ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ใช้ใน
การทดสอบนี้ ซึ่งเป็นระบบที่อยู่ในรูปแบบทั่วไป (Typical System) มีความยาวของสายจำหน่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
500 m หรือ 1 km ดังนั้น ถ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายใดมีค่าความยาวสายสั้นกว่า 
หรือยาวกว่าความยาวของสายจำหน่ายโดยเฉลี่ยดังกล่าว ผลของการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ หรือแม้กระทั่งค่าพารามิเตอร์ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ค่าพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า หรือค่าพิกัดของสายจำหน่าย หรือสายป้อน เป็นต้น ถ้าหาก
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีค่าพารามิเตอร์เหล่านี้แตกต่างไปจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่
คณะผู้วิจัยฯ ใช้ในการทดสอบแล้ว ผลของการคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะได้ค่าแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นั้น จะยังคงนำมาใช้ในการ
พิจารณาได้ เนื่องจากผลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้น การเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะยังคงส่งผลต่อ
ปัจจัยเหล่านั้นเช่นเดิม 
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7.4.2.3 การประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในลักษณะที่เป็นภาพรวมที่มีความ
เป็นไปได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได้ โดยรายละเอียดของหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะอ้างอิงข้อมูล
จากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ฉบับที่ถูกนำมาใช้ใน
ปัจจุบันเป็นหลัก กล่าวคือ ฉบับ ปี 2558 สำหรับ กฟน. และปี 2559 สำหรับ กฟภ. ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการส่งเสริมให้มี
การใช้พลังงานหมุนเวียนมาเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ 
กฟน. และ กฟภ. ในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน
ปานกลาง และแรงดันต่ำ ที่ กฟน. และ กฟภ. ได้มีเกณฑ์การกำหนดปริมาณที่สามารถเข้ามา
ได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในลักษณะที่เป็นตัวเลข % เทียบกับค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หรือค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า 
จะสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เป็น
ปริมาณเท่าใด ซึ่งบทการวิเคราะห์เพ่ิมเติมสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการ
รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะมีสิ่งที่
คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างแบบจำลองระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบภาพรวม โดยเริ่มต้นจากระบบ
ส่งไฟฟ้าขนาด 230 kV จนกระทั่งถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (ระบบ 
400/230 V) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังแสดงในรูปที่ 7.55 

 

 
รูปที่ 7.55 ภาพรวมของแบบจำลองระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

2) คณะผู้วิจัยฯ จะทำการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งสูงสุด
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพ่ือประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ว่า 
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะสามารถรองรับปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยประมาณด้วย
ปริมาณเท่าใด และจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าใดได้มากกว่ากัน 
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นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การกำหนดด้านปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
คณะผู้วิจัยฯ จะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแบบภาพรวม
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้านปริมาณของผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่เข้ามาทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้าน
ข้อมูลการวางแผนที่มีความเกี่ยวข้องกับค่า Coincidence Factor ของปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจริงที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  และค่า 
Utilization Factor ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และสาย
จำหน่าย ทั้งนี้  ข้อมูล Coincidence Factor และข้อมูล Utilization Factor ในเบื้องต้น 
คณะผู้วิจัยฯ จะกำหนดเป็นตัวเลขโดยประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่า ตัวเลขหรือ
ปริมาณโดยประมาณที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 
และแรงดันต่ำ ของ กฟน. และ กฟภ. มีค่าเป็นเท่าใด และในส่วนสุดท้าย คณะผู้วิจัยฯ จะ
วิเคราะห์ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาทางด้านการเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามฝั่ง
ปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า 

สำหรับการศึกษาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. 
คณะผู้วิจัยฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

1) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ปี 2563 (อ้างอิงจาก: ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้
ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563) 

2) ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ กฟน. ได้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ตาม
รายงานประจำปี 2563 

3) ข้อมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ERC 

4) คณะผู้ วิจั ยฯ สมมติ ให้ ค่ า Coincidence Factor สำหรับการวางแผน 
โดยประมาณ คิดเป็น 0.94 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้ง
คำนวณปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละลูก ได้ดังรูปที่ 7.56 

 

 
รูปที่ 7.56 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 

 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่า Utilization Factor (อ้างอิงจาก: โครงการ
ศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ปี 2560) ของอุปกรณ์ จะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง MV/LV และสายแรงต่ำ ที่ใช้ใน
การศึกษานี ้มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 60% 

2) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง HV/MV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
75% และสายป้อน มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

3) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง EHV/HV มีค่าโดยประมาณ
เท่ากับ 80% และสายส่ง มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ได้ดังรูปที่ 7.57 

 

 
รูปที่ 7.57 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูกเชื่อมต่อใน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 
             ***คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดหม้อแปลง (TR) โดยรวมจาก 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑅 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 ≈
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑇𝑅
 

 

****คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากขนาดหม้อแปลงใน 
*** คูณด้วย ค่า % ในข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. 
 

จากการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟน. จะ
พบว่า ถ้าหากมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ เดิมหรือฉบับปัจจุบันของ กฟน. แล้ว ถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียงอย่างเดียว หรือแรงดันปานกลาง
เพียงอย่างเดียว จะไม่ทำให้เกิดการไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันที่สูง
กว่า หรือถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  ทั้งระดับแรงดันปานกลาง และ
แรงดันต่ำพร้อมกัน อาจมีโอกาสจะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน เข้าสู่ระบบแรงดัน



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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สูงของ กฟน. ได้ เนื่องจากปริมาณ 20% นี้เป็นปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ย
ที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันปานกลางที่ได้รวมปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่
เกิดขึ้นในระบบแรงดันต่ำแล้ว ดังนั้น การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย
จำนวนอีก 15% ในระบบแรงดันต่ำนั้น จึงทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนนั่นเอง ดัง
แสดงในรูปที่ 7.58 

 

 
รูปที่ 7.58 ภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนในระบบของ กฟน.  

 

สำหรับการศึกษาปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟภ. 
คณะผู้วิจัยฯ จะใช้ข้อมูลดังนี้ 

1) ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระดับแรงดันไฟฟ้า ปี 2563 (อ้างอิงจาก: ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563) 

2) ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ กฟภ. ได้ซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ตาม
รายงานประจำปี 2563 

3) ข้อมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ERC 

4) คณะผู้ วิจั ยฯ สมมติ ให้ค่ า  Coincidence Factor สำหรับการวางแผน 
โดยประมาณ คิดเป็น 0.93 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้ง
คำนวณปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหลข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละลูก ได้ดังรูปที่ 7.59 
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รูปที่ 7.59 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 

 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 
 

สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่า Utilization Factor (อ้างอิงจาก: โครงการ
ศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ปี 2560) ของอุปกรณ์ จะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง MV/LV และสายแรงต่ำ ที่ใช้ใน
การศึกษานี ้มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 60% 

2) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง HV/MV มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 
75% และสายป้อน มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

3) ข้อมูล Utilization Factor ของหม้อแปลง EHV/HV มีค่าโดยประมาณ
เท่ากับ 80% และสายส่ง มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 50% 

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ดังรูปที่ 7.60 

 

 
รูปที่ 7.60 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถถูกเชื่อมต่อใน

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 
 

หมายเหตุ: **ข้อมูลปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยรวมอ้างอิงจากรายงานประจำปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 
***คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดหม้อแปลงโดยรวมจากสูตรเดียวกับท่ีนำเสนอในกรณีของ กฟน. 
****คณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์ผลการคำนวณขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากขนาดหม้อแปลงใน 
*** คูณด้วย ค่า % ในข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 
 

จากการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำของ กฟภ. จะ
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พบว่า ถ้าหากมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ เดิมหรือฉบับปัจจุบันของ กฟภ. แล้ว ถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียงอย่างเดียว จะไม่ทำให้เกิดการ
ไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง หรือถ้าเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพียงอย่างเดียว หรือเชื่อมต่อทั้งระดับ
แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำพร้อมกัน อาจมีโอกาสจะทำให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อน เข้าสู่ระบบแรงดันสูงของ กฟภ. ได ้เนื่องจากปริมาณ 75% นี้เป็นปริมาณที่มีค่ามากกว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันปานกลางที่ได้รวมปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในระบบแรงดันต่ำแล้วนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 
7.61 

 

 
รูปที่ 7.61 ภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนในระบบของ กฟภ.  

 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 
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บทที่ 8 
การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด 

การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า จะต้องทำให้ระบบไฟฟ้า
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับการทำงานของระบบไฟฟ้าก่อนที่จะมีการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพ่ือรับประกันให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าได้  
รวมถึงเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าเกิดความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้า ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรับทราบถึงหลักเกณฑ์
พ้ืนฐานในการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้กำหนดไว้ก่อนทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่งข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ที่ได้
ประกาศใช้ในปัจจุบัน จะประกอบด้วย 1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 [1] 2) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 [2] และ 3) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า
ด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 [3] 

ด้วยการประกาศข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ทั้ง 3 ฉบับ
ข้างต้น จึงทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทุกรายที่จะขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มิฉะนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้า จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเกณฑ์มาตรฐานบางประการ ถึงแม้ว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าจะทำการออกแบบ และติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแล้ว แต่อาจมี
ผู้ผลิตไฟฟ้าบางรายที่ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ 
ดังตัวอย่างเช่น ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้มีการกำหนด
เกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำไว้ไม่เกิน 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า (หน่วย kVA) ของหม้อแปลง
จำหน่ายไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งต้นสายของระบบไฟฟ้า ซึ่งด้วยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
ลักษณะเช่นนี้ อาจส่งผลทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายเข้ามาก่อน อาจได้รับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้อย่างโดยง่าย เนื่องจาก
ระบบไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้นจะขอทำการเชื่อมต่อยังไม่ได้มีการรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลักษณะเช่นนี้  
อาจส่งผลทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
เข้ามาทีหลัง อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าได้ เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้น
จะขอทำการเชื่อมต่อได้รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว
มากกว่า 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
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การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว โดยยอมให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้
มากกว่า 15% ถ้าหากผู้ผลิตไฟฟ้ารายที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในช่วงหลังที่ระบบ
ไฟฟ้าได้รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วตั้งแต่ 15% ขึ้นไป 
จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนของกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย มิฉะนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ 

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานบางประการที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตได้  ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นนี้ จึงเป็นที่มาของบทการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ จะดำเนินการวิเคราะห์และ
จัดทำข้อเสนอแนะโดยแบ่งหัวข้อออกเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 

2) การวิเคราะห์และจัดทำร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

3) การจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ในอนาคต  

 
8.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ 
 

เนื่องด้วย ในปัจจุบัน การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทั้งใน
และต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานสี
เขียวที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ  เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น จึงได้ออกประกาศข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะทำการยื่นเรื่องขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 
โดยรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ของข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะมีความแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการทำงานของระบบไฟฟ้าในประเทศนั้นๆ โดยในหัวข้อ
นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะแบ่งหัวข้อการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 

1) การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
2) การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
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8.1.1 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

จ าก บ ท ค ว าม  Review of Advanced Grid Requirements for the Integration of 
Large Scale Photovoltaic Power Plants in the Transmission System ปี 2016 [4] ได้มีการ
รวบรวม ศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ
ต่างประเทศท่ีใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า ประเด็นสำคัญที่บทความนี้ได้เลือก
พิจารณา จะประกอบด้วย 

1) การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through 
2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า 
3) การควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
4) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

 

8.1.1.1 การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through 
 

การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประเด็นต่างๆ ข้างต้นนี้  บทความนี้ได้เลือกพิจารณา 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต้ และ
โรมาเนีย โดยประเด็นที่หนึ่งที่บทความนี้ได้กล่าวถึง คือ Fault Ride Through โดยจะแบ่งประเภท
ของ Fault ออกเป็น 2 ประเภท คือ Symmetrical Fault และ Asymmetrical Fault ซึ่งสำหรับ
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน Puerto Rico Electric Power Authority 
(PREPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน National Energy Administration (NEA) ประเทศจีน 
หน่วยงาน National Energy Regulator of South Africa (NERSA) ประเทศแอฟริกาใต้ และ
หน่วยงาน The National Authority for Energy Regulations (ANRE) ประเทศโรมาเนีย ได้ระบุ
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้กับ Symmetrical Fault และ Asymmetrical Fault อย่างไรก็ตาม 
สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงานGerman Association of Energy and 
Water Industries (BDEW) ประเทศเยอรมนี  จะระบุ เฉพาะเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้กับ 
Symmetrical Fault เท่านั้น สำหรับกราฟ Fault Ride Through พ้ืนฐาน จะสามารถแสดงได้ดัง
รูปที ่8.1 

จากรูปที่ 8.1 ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปของกราฟ Fault Ride Through 
ซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องกระทำบนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เมื่อมีการเกิด 
Fault ขึ้นในระบบไฟฟ้า จากกราฟ ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ (Point of Common 
Coupling: PCC) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตกอยู่ใน Zone A ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะยังคงสามารถเชื่อมต่อและทำการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ตามปกติ  
หรือ ถ้าหากระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อตกอยู่ใน Zone B ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนต้องถูกเชื่อมต่อเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องมาจากถ้าหากยอมให้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าในช่วงเวลานี้  อาจส่งผลทำให้ระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่าลดลงได้  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อตกอยู่ใน Zone C ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอาจจำเป็นต้องถูกปลดออก
จากระบบไฟฟ้า 
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รูปที่ 8.1 ลักษณะทั่วไปของกราฟ Fault Ride Through [4] 

 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศโรมาเนีย ในประเด็น Fault Ride 
Through ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทนต่อสถานการณ์ที่ระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าลดลงในช่วงระหว่างเกิด Fault ขึ้นในระบบไฟฟ้าได้สูงสุด 
85% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนเกิด Fault (ตัวแปร Vn ในกราฟ Fault Ride Through) 
และจะต้องทนได้เป็นระยะเวลา 0.625 วินาที นั่นคือค่า V0 ในกราฟ Fault Ride Through 
จะมีค่าเท่ากับ 15% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนเกิด Fault และค่า t1 จะมีเท่ากับ 0.625 
วินาที 

ในกรณีทั่วไป การเกิด Fault ขึ้นในระบบไฟฟ้า จะทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้าที่จุดเกิด Fault หรือบริเวณใกล้เคียง สามารถมีค่าลดลงได้ถึง 0 V ดังนั้น สำหรับ
ประเด็น Fault Ride Through ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในบางประเทศ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และแอฟริกาใต้ จะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ว่า ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทนต่อสถานการณ์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่า
ลดลงในช่วงระหว่างเกิด Fault ขึ้นในระบบไฟฟ้าได้สูงสุด 100% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
ก่อนเกิด Fault และจะต้องทนได้เป็นระยะเวลา 0.15 วินาที ยกเว้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะต้องทนได้เป็นระยะเวลา 0.6 วินาที 

หลังจากที่ได้มีการกำจัด Fault ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแล้ว โดยทั่วไป ระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า จะมีค่าค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนมีค่าเข้าใกล้ค่าความปลอดภัย
ของระดับแรงดันไฟฟ้า โดยจะใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในการฟ้ืนฟูค่าระดับแรงดันไฟฟ้านี้  
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี  
และจีน ได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม โดยได้กำหนดไว้ว่า หลังจากเวลาที่ 0.15 
วินาที ผ่านไป ระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจะถูกยกตัวสูงขึ้นให้มีค่ามาอยู่ที่ระดับ 30% 
และ 20% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนเกิด Fault ตามลำดับ ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะต้องทนต่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าตามเกณฑ์มาตรฐานนี้  ให้ได้อีก
เป็นระยะเวลาประมาณ 0.5 วินาที ดังแสดงในรูปที่  8.2 (Borderline 2) และรูปที่  8.3 
ตามลำดับ 
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รูปที่ 8.2 กราฟ Fault Ride Through ของประเทศเยอรมนี [5] 

 

 
รูปที่ 8.3 กราฟ Fault Ride Through ของประเทศจีน [6] 

 

หลังจากที่ได้มีการกำจัด Fault ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแล้ว ระดับแรงดันไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้าจะมีค่าเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งถึงค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่แสดงให้ถึงการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย นั่นคือ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า V1 ภายในช่วงระยะเวลา t2 
ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศ (ซึ่งขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน) ดังแสดงการเปรียบเทียบค่าที่ถูกกำหนดไว้ในกราฟ Fault Ride Through ใน
ตารางที่ 8.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน่วยงาน BDEW ประเทศเยอรมนี ได้กำหนดการตั้งค่าให้
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องกลับเข้ามาสู่โหมดการทำงานในสภาวะปกติ
หลังจากกำจัด Fault ที่ เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าแล้ว โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1.5 วินาที 
(ประเทศเยอรมนีกำหนดการตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through โดยใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through 
ของประเทศอ่ืนๆ) 
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ตารางท่ี 8.1 การกำหนดการตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through ในต่างประเทศ 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 

ระบบไฟฟ้า 
ช่วงระหว่างการเกิด Fault ช่วงหลังการเกิด Fault 
V0 (p.u.) t1 (s) V1 (p.u.) t2 (s) 

หน่วยงาน PREPA 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 
หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
หน่วยงาน NERSA 

(ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

0.15 
 

 
0.6 

 
 

0.15 
 
 

0.15 
 
 

0.15 
 
 

0.625 
 

 
0.85 

 
 

0.9 
 
 

0.9 
 
 

0.85 
 
 

0.9 
 

 
3 
 
 

1.5 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 

 

นอกจากข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกราฟ Fault Ride 
Through ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเกิด Fault ขึ้นในระบบ
ไฟฟ้าแล้ว ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ Overvoltage ที่เมื่อไรก็ตาม เกิดปัญหา Overvoltage ขึ้นในระบบไฟฟ้า ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องยังคงเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โดยจะต้องปฏิบัติตามการตั้งค่า
ของกราฟท่ีเรียกว่า High Voltage Ride Through 

หน่วยงาน PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงาน NERSA ประเทศ
แอฟริกาใต้ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน High Voltage Ride Through สำหรับการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 8.4 และรูปที่ 8.5 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน BDEW ประเทศเยอรมนี หน่วยงาน NEA ประเทศจีน 
และ หน่วยงาน ANRE ประเทศโรมาเนีย ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้ไว้  แต่จะ
กำหนดช่วงที่ยอมรับได้ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติแทน 
รายละเอียดการตั้งค่ากราฟ High Voltage Ride Through ของหน่วยงาน PREPA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และหน่วยงาน NERSA ประเทศแอฟริกาใต้ จะสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 
8.2 
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รูปที่ 8.4 กราฟ High Voltage Ride Through ของประเทศสหรัฐอเมริกา (สีฟ้า) [7] 

 
 

 
รูปที่ 8.5 กราฟ High Voltage Ride Through ของประเทศแอฟริกาใต้ [8] 

 
ตารางท่ี 8.2 การกำหนดการตั้งค่ากราฟ High Voltage Ride Through ในต่างประเทศ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ช่วงระหว่างการเกิด Overvoltage 
ระดับแรงดันไฟฟ้า 

(p.u.) 
ช่วงระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

จะต้องทนได้ (s) 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 
 

หน่วยงาน NERSA 
(ประเทศแอฟริกาใต้) 

1.4 
1.25 
1.15 

 
1.2 
1.1 

1 
2 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
2 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

จากตารางที่ 8.2 ได้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกราฟ High Voltage Ride Through สำหรับการ
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เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีความเข้มงวดในการออกแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะต้องทนระดับแรงดันเกินที่  1.4 p.u. ได้ในช่วงระยะเวลา 1 
วินาที กล่าวคือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับ
แรงดันไฟฟ้าทีม่ีค่าสูงมากกว่าปกติได้ 40% 

การเพ่ิม/ลดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า สามารถทำได้ด้วยวิธีการจ่าย/
รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟระหว่างบัสใดๆ (Reactive Power: Q) ในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเยอรมนี แอฟริกาใต้ และจีน ได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การแลกเปลี่ยนปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ดังแสดงในรูปที่ 8.6 ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย/รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในประเทศเยอรมนี ได้
กำหนดไว้ว่า เมื่อไรก็ตามที่ระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ามีปริมาณลดลงต่ำกว่า 10% (-
10%) หรือมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10% (+10%) ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ (ในช่วง
ระหว่าง -10% ถึง 10% จะไม่มีการจ่าย/รับปริมาณกระแสไฟฟ้ารีแอกทีฟ) ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จะต้องมีการจ่าย/รับปริมาณกระแสไฟฟ้ารีแอกทีฟ คิดเป็น 2% ของค่า
กระแสไฟฟ้าปกติ (ความชันของกราฟ เท่ากับ 2%) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากระดับแรงดันไฟฟ้า
มีค่าลดลงต่ำกว่า 50% (-50%) ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ การจ่ายปริมาณกระแสไฟฟ้า
รีแอกทีฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น  จะต้องจ่ายในปริมาณ 100% (หรือ
มากกว่า) ของค่ากระแสไฟฟ้าปกติได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ของอุปกรณ์) ในลักษณะเดียวกันนี้ หน่วยงาน PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา จะกำหนดให้
การจ่าย/รับปริมาณกระแสไฟฟ้ารีแอกทีฟ คิดเป็นตั้งแต่ 0% ถึง 10% ของค่ากระแสไฟฟ้า
ปกติ (สามารถปรับเปลี่ยนค่าความชันได้) และช่วงที่ไม่มีการจ่าย/รับปริมาณกระแสไฟฟ้ารี
แอกทีฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าอยู่ระหว่าง -15% ถึง 15% 

 

 
รูปที่ 8.6 การจ่าย/รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของประเทศเยอรมนี แอฟริกาใต้ และจีน [4] 
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8.1.1.2 ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า 
 

ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้มีกล่าวถึงเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า ซึ่งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องบนช่วงของการควบคุมนี้ 
ประเทศเยอรมนี แอฟริกาใต้ จีน และโรมาเนีย ได้กำหนดช่วงของการควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้มีค่าตั้งแต่  90% ถึง 110% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติ  ด้วยเกณฑ์
มาตรฐานนี้ สำหรับประเทศโรมาเนีย จะสามารถนำไปใช้ได้ทุกจุดเชื่อมต่อของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้า ไม่ว่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้าที่มีการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมีค่าเท่าไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม สำหรับ
ประเทศจีน ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 90% ถึง 110% นี้ จะถูกนำไปใช้กับ
ระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
ปกติของระบบไฟฟ้าสูงกว่า 35 kV เท่านั้น ถ้าหากระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้ามี
ค่าต่ำกว่า 20 kV แล้ว ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเป็น 
93% ถึง 107% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกต ิ

สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้า จะข้ึนอยู่ผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  (System Operator: SO) 
ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงาน PREPA ได้กำหนดช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไว้ที่  85% ถึง 115% ของค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าปกต ิ

ช่วงของการควบคุมระดับความถี่ไฟฟ้าในสภาวะปกติ สำหรับประเทศจีน จะอยู่
ในช่วงระหว่าง 49.5 Hz ถึง 50.2 Hz อย่างไรก็ตาม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จะต้องทนต่อสถานการณ์ที่ระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปในช่วง
ตั้งแต่ 48 Hz ถึง 49.5 Hz ในช่วงระยะเวลา 10 นาที ได้ ในกรณีที่ระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่า 48 Hz ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะ
ใช้ช่วงระยะเวลาในการทนต่อค่าระดับความถ่ีไฟฟ้านี้ได้ จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการเชื่อมต่อ ในทางตรงข้ามกัน ถ้าระดับความถี่ไฟฟ้ามีค่าสูงกว่า 50.2 Hz ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในช่วงระยะเวลา 2 นาที 
หลังจากนั้น ถ้าหากระดับความถี่ไฟฟ้าไม่สามารถถูกทำให้อยู่ในช่วงการทำงานปกติได้ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้า 

นอกจากเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมระดับความถี่ไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้าในประเทศจีนตามที่ ได้กล่าวไปข้างต้นนี้  ยังมีเกณฑ์มาตรฐานในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และโรมาเนีย ที่ได้ระบุ
ถึงการสั่งปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยทันที ถ้าหากระดับความถี่
ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่ามากเกินไป หรือน้อยเกินไปตามช่วงของการควบคุมที่กำหนด ส่วน
เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้  จะไม่ได้มีการ
กำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยทันที  
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หากแต่จะกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องสามารถทนต่อค่าระดับความถ่ี
ไฟฟ้าที่มากกว่า 52 Hz ได้ เป็นช่วงระยะเวลา 4 วินาที ดังแสดงการสรุปช่วงของการควบคุม
ระดับความถ่ีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในต่างประเทศในตารางที ่8.3 

 

ตารางท่ี 8.3 ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าในต่างประเทศ 

ข้อกำหนด 
การเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้า 

ความถี่ 
ไฟฟ้าปกติ 

(Hz) 

ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 

ความถี่ไฟฟ้า 
(Hz) 

ช่วงระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียน 
จะต้องทนได้ (s) 

หน่วยงาน PREPA 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 
 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
 

หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
 
 

หน่วยงาน NERSA 
(ประเทศแอฟริกาใต้) 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

 

60 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

f > 62.5 
61.5 < f < 62.5 
57.5 < f < 61.5 
56.5 < f < 57.5 

f < 56.5 
 

f > 51.5 
47.5 < f < 51.5 

f < 47.5 
 

f > 50.2 
49.5 < f < 50.2 
48.0 < f < 49.5 

f < 48.0 
 

f > 52.0 
51.0 < f < 52.0 
49.0 < f < 51.0 
48.0 < f < 49.0 
47.0 < f < 48.0 

f < 47.0 
 

f > 52.0 
47.5 < f < 52.0 

f < 47.5 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
30 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
10 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
 

ปลดการเช่ือมต่อทันที 
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 

 
120 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
600 

ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของอุปกรณ ์
 
4 
60 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
60 
10 
0.2 

 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ปลดการเช่ือมต่อทันที 

 

จากตารางที่ 8.3 ได้แสดงให้เห็นถึงช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจะมี
ค่าแตกต่างจากระดับความถ่ีไฟฟ้าปกติ โดยช่วงของการควบคุมสูงสุดจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ -3.5 
Hz ถึง +2.5 Hz ซึ่งเป็นค่าที่ถูกกำหนดในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน 
PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ของระบบไฟฟ้าที่แยกตัวจากระบบไฟฟ้า
หลัก (เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าในข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน PREPA นี้ จะมีช่วงของการควบคุมที่ค่อนข้างกว้าง
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เช่นเดียวกัน) และช่วงของการควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าที่มีการพิจารณาถึงเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า จะมีเฉพาะ
ประเทศจีนเท่านั้นที่ได้คำนึงถึงประเด็นนี้ 

 

8.1.1.3 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ไม่ได้มีเพียงแต่เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
เท่านั้น แต่จะต้องเชื่อมโยงกับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแหล่งผลิตไฟฟ้านั้นๆ เช่น 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์จะผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวัน เป็นต้น การควบคุม
ค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ
ประเทศแอฟริกาใต้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Absolute Production 2) 
Delta Production และ 3) Power Gradient ดังแสดงในรูปที่ 8.7 รูปแบบที่หนึ่งของการ
ควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง คือ การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่เป็นไปตาม
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องผลิตไฟฟ้าได้ตามรูปแบบการ
ควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงนี้  สำหรับรูปแบบที่สองของการควบคุมค่าปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริง จะเป็นการกำหนดค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าสำรอง ซึ่งจะคิดเป็น % ของปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงที่ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้กำหนดไว้ ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะต้องจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้าสำรองนี้ได้ในสภาวะการทำงานปกติ  รูปแบบการควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงแบบ Delta Production จะเป็นรูปแบบการควบคุมที่มีประโยชน์ต่อ
การควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เมื่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้า หรือความถี่ไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไป ในรูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงลำดับ
สุดท้าย จะเป็นรูปแบบสำหรับจำกัดปริมาณที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องทำ
การเพ่ิม/ลดปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (หน่วย MW ต่อนาที) เรียกว่า 
Ramp Rate (คำเรียกนี้ จะถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และโรมาเนีย) ด้วย
รูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงทั้ง  3 รูปแบบนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานนี้  ถึงแม้ว่าระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะติดปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มแสง  และ
อุณหภูมิแวดล้อมก็ตาม 
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รูปที่ 8.7 ตัวอย่างการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน [4] 

 

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในต่างประเทศที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะสามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 8.4 

 
ตารางท่ี 8.4 รูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า Curtailment Reserve Ramp Rate 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
หน่วยงาน NERSA 

(ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
 

 

จากตารางที่ 8.4 จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต้ 
และโรมาเนีย ได้มีการออกเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
กับการลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง (Active Power Curtailment) ของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด
ปริมาณการลดทอนดังกล่าว 
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ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้ ได้ระบุถึงความจำเป็น
ของการที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ ด้วยรูปแบบการ
ควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงทั้ง 3 รูปแบบ จะช่วยทำให้การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ ข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้ ยังได้ระบุถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง
จุดทำงานใหม่ของการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีค่าน้อยกว่า 30 วินาที 

การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง จะเชื่อมโยงกับการควบคุมค่าระดับความถี่
ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี  จีน 
แอฟริกาใต ้และโรมาเนีย ได้ระบุไว้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องมีระบบการ
ควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าขั้นต้น (Primary Frequency Control) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับ 
Governor ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ทั้งนี้ การกำหนดการตั้งค่าการทำงานของ
ระบบการควบคุมนี้ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงาน 
PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดการตั้งค่าการทำงานของระบบการควบคุมค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง ให้ทำงานเมื่อค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า ±0.3 Hz จากค่าระดับความถี่ไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า (50 Hz) ในสถานการณ์
เช่นนี้ ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง จะต้องถูกลดทอนลงให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด คิดเป็น 10% ของ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงสูงสุดในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 10 นาที ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากค่า
ระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่า ±0.3 Hz จากค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าปกติของ
ระบบไฟฟ้า ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถจ่ายเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าได้ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 10% ถึง 100% ของปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงสูงสุด ดังแสดง
ในรูปที่ 8.8 อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
จีน ได้ระบุเฉพาะสถานการณ์ที่ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่ามากกว่าค่าระดับ
ความถี่ไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้าเท่านั้น กล่าวคือ ช่วงค่าระดับความถี่ไฟฟ้าตั้งแต่ 50.2 Hz 
ถึง 50.5 Hz ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องทนต่อค่าระดับความถี่ไฟฟ้าเกินนี้
ให้ได้เป็นระยะเวลา 2 นาที และหลังจากนั้นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  อาจ
จำเป็นต้องถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้า ในกรณีที่ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้ามีค่ามากกว่า 50.5 Hz การปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ออกจากระบบเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยทันที 
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รูปที่ 8.8 กราฟการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง VS ค่าระดับความถี่ไฟฟ้า [8] 

 

สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเยอรมนีที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงเพ่ือควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบ
ไฟฟ้า ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ได้ระบุว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มี
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 100 MW ขึ้นไป ที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
เยอรมนี จะต้องมีระบบการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าขั้นต้น  สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 100 MW จะสามารถมีส่วนร่วมช่วย
ระบบไฟฟ้าในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าขั้นต้นได้ จะต้องให้ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าทำการ
สั่งการทำงานเท่านั้น ทั้งนี้ การควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 8.9 และ เมื่อเกิดปัญหาด้านความถี่ไฟฟ้าเกินในระบบ
ไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี การเปลี่ยนแปลงปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง จะสามารถคำนวณได้
ตามสมการที่ (1) 

 

 𝚫𝐏 = 𝟐𝟎 × 𝐏𝐦 ×
𝟓𝟎. 𝟐 − 𝐟𝐧𝐞𝐭

𝟓𝟎
 ; 𝟓𝟎. 𝟐 ≤ 𝐟𝐧𝐞𝐭 ≤ 𝟓𝟏. 𝟓 (1) 

 

โดยที่ 
 

 𝚫𝐏 คือ ค่าปริมาณที่เปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าจริง (MW) 
 𝐏𝐦 คือ ค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้ (MW) 
 𝐟𝐧𝐞𝐭 คือ ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (Hz) 

 

 
รูปที่ 8.9 การเปลี่ยนแปลงของค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง เมื่อเกิดปัญหาด้านความถี่ไฟฟ้าเกิน [5] 
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8.1.1.4 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
 

ในระบบไฟฟ้า โดยทั่วไป การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าจะทำ
ได้โดยการทำงานของฟังก์ชันควบคุมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ในการจ่าย/รับค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้า นอกจากนี้  ช่วงของการควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไป จะถูกกำหนดไว้ในช่วง ±10% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของ
ระบบไฟฟ้า เนื่องด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ถูกออกแบบมาให้มีการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นหลัก ดังนั้น การพิจารณาฟังก์ชันใหม่สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพ่ือควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ อาจไม่มีความจำเป็นมาก
นัก ทั้งนี้ เนื่องมาจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น บริษัทผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ ABB หรือ SMA เป็นต้น 
ได้ทำการพัฒนาอินเวอร์เตอร์ให้มีความสามารถในการรองรับฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าด้วยการจ่าย/รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ ดังนั้น การเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จะต้องมีฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า โดยมีหน้าที่หลักอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อให้อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และ 2) กราฟที่แสดงถึงความสามารถในการจ่าย/รับค่าปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพ่ือควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเป็นฟังก์ชันของค่าปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ 

ฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จะสามารถทำได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การควบคุมค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าโดยตรง (Voltage Control) 2) การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการ
ควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor Control) และ 3) การควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power Control) 
ในรูปแบบที่หนึ่ง การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าโดยตรง จะทำหน้าที่ควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าผ่านการทำงานของฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็น Droop หรือ Slope ในการทำงาน
ของฟังก์ชันนี้ การตั้งค่า Droop ของฟังก์ชัน จะขึ้นอยู่กับปริมาณการเปลี่ยนแปลงค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบไฟฟ้า 
ในรูปแบบที่สอง การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 
จะทำหน้าที่ควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ขึ้นอยู่กับปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิต
ได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  และรูปแบบที่สาม การควบคุมค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะทำหน้าที่ควบคุมค่าปริมาณ
กำลังไฟฟ้าแอกทีฟโดยตรงที่จุดเชื่อมต่อ ด้วยฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 
รูปแบบนี้ จะสามารถทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานใน
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและ
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในต่างประเทศ ไม่ได้อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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หมุนเวียนมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ครบทั้ง  3 
รูปแบบ ดังแสดงในตารางที ่8.5 

 
ตารางท่ี 8.5 รูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
รูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

Voltage Power Factor Reactive Power 
หน่วยงาน PREPA 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

หน่วยงาน BDEW 
(ประเทศเยอรมนี) 

 
หน่วยงาน NEA 
(ประเทศจีน) 

 
หน่วยงาน NERSA 

(ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

หน่วยงาน ANRE 
(ประเทศโรมาเนีย) 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
- 
 

 

จากตารางที่ 8.5 ได้แสดงให้เห็นถึง เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ซึ่งบางประเทศ อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความสามารถในการควบคุม
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ เช่น ประเทศเยอรมนี และ
แอฟริกาใต้ และในทางตรงกันข้าม บางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และ
โรมาเนีย จะอนุญาตฟังก์ชันการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีความสามารถในการควบคุมเป็นบางฟังก์ชันเท่านั้น  ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีของเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่หน่วยงาน PREPA 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ จะอนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมี
ความสามารถในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมในรูปแบบที่หนึ่งเท่านั้น 
โดยรูปแบบการควบคุมของฟังก์ชันนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องสามารถปรับ
การตั้งค่า Droop ได้ตั้งแต่ 0% ถึง 10% และมีช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมนี้เท่ากับ 1 
วินาที เพ่ือที่จะทำการจ่าย/รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟโดยรวมจากระบบไฟฟ้าคิดเป็น 
95% ในขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
เยอรมนี และแอฟริกาใต้ จะกำหนดช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
เท่ากับ 30 วินาที 
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นอกจากรูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อทั้ง 3 รูปแบบ
ข้างต้นนี้ ยังมีรูปแบบการควบคุมอ่ืนๆ อีกที่หน่วยงานในต่างประเทศได้มีการกำหนดไว้ในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เช่น หน่วยงาน PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
กำหนดการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อผ่านการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารี
แอกทีฟ ซึ่งถูกนิยามภายใต้การทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งในสภาวะอยู่ตัว และสภาวะพลวัต 
ในการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะอยู่ตัว ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องมี
ความสามารถในการควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 0.85 ตามหลัง ถึง 0.85 
นำหน้า ส่วนการทำงานของระบบไฟฟ้าในสภาวะพลวัต ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 0.95 ตามหลัง 
ถึง 0.95 นำหน้า 

นอกจากการกำหนดรูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของหน่วยงาน 
PREPA ประเทศสหรัฐอเมริกาข้างต้น หน่วยงาน NERSA ประเทศแอฟริกาใต้ ยังได้มีการ
กำหนดรูปแบบการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ถ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งในช่วงตั้งแต่ 1 MVA ถึง 20 MVA ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่สามารถจ่าย/รับ
จากระบบไฟฟ้าได้จะถูกควบคุมด้วยค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตั้งแต่  0.975 ตามหลัง ถึง 
0.975 นำหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
มากกว่า 20 MVA ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่สามารถจ่าย/รับจากระบบไฟฟ้าได้จะถูก
ควบคุมด้วยค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 0.95 ตามหลัง ถึง 0.95 นำหน้า กล่าวคือ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า จะมีช่วงของการจ่าย/รับค่า
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบไฟฟ้าได้มากกว่า ดังแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าผ่านการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ในรูปที่ 8.10 

 

 
รูปที่ 8.10 การเปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในต่างประเทศ [4] 
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น อกจ าก บ ท ค วาม  Review of Advanced Grid Requirements for the 
Integration of Large Scale Photovoltaic Power Plants in the Transmission 
System ปี 2016 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศตามประเด็นที่ได้นำเสนอไปใน
ข้างต้นนี้  ยังมีบทความ Overview of Technical Specifications for Grid-Connected 
Photovoltaic Systems ปี 2017 [9] ที่ได้มีการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าที่บทความนี้ได้ทำการศึกษา และทบทวน คือ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน IEEE 1547 ดังจะมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE 1547 ได้กำหนดเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ไว้สำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเข้าสู่
ระบบไฟฟ้า โดยทั่วไป มาตรฐาน IEEE 1547 นี้ จะสามารถนำไปใช้กับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 MW และโดยวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐาน IEEE 1547 จะมุ่งเน้นไปในด้านการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคและการ
ทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า 

โดยปกติ การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการ
จ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล มักจะควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า อาจทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
ที่จุดเชื่อมต่อมีค่ามากกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าได้  รวมถึงอาจทำให้ค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่เป็นไปตามค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้กำหนดไว้
สำหรับบริการทางไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ดังนั้น ตามมาตรฐาน IEEE 1547 จึงมี
การกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะต้อง
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อให้อยู่ในช่วงที่กำหนดตามมาตรฐาน ANSI C84.1-
1995 (Range A) ดังแสดงในตารางที ่8.6 

 
ตารางที่ 8.6 ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน ANSI C84.1-1995 (ค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าฐาน: 120 V) 

ช่วงมาตรฐาน 
ระดับแรงดันไฟฟ้าบริการ (V) 

(Service Voltage) 
ระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V) 

(Utilization Voltage) 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

Range A 126 (+5%) 114 (-5%) 125 (+4.2%) 110 (-8.3%) 
Range B 127 (+5.8%) 110 (-8.3%) 127 (+5.8%) 106 (-11.7%) 

 

ระบบไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล ได้ถูกออกแบบให้มีการไหล
ของกำลังไฟฟ้าแบบทิศทางเดียว ซึ่งทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าจะเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้า
ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน อาจส่งผลต่อทิศทางการของกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ จากเดิมที่มีการ
ไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทิศทางเดียว จะเปลี่ยนเป็นการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง 
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ซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าได้  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้า จะทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาจาก
สถานีไฟฟ้ามีค่าลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ไปตกคร่อมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
ณ บริเวณใกล้ๆ กับสถานีไฟฟ้ามีค่าน้อยลง ดังนั้น โหลดในระบบไฟฟ้า จะได้รับการจ่ายไฟ
โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และอาจได้รับผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าในที่สุด 
นอกจากนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ยังถือได้ว่า เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถทำให้
เกิดการจ่าย/รับค่าปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย และด้วยสถานการณ์
เหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อมาตรฐาน IEEE 1547 เพ่ือทำให้
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า และใน
มาตรฐาน IEEE 1547 ได้ระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย อย่างไรก็ตาม ใน
รายงานฉบับนี้ จะมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้า เนื่องด้วย
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถก่อผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้าได้เป็นลำดับต้นๆ 

 

1) เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า 
 

ในมาตรฐาน IEEE 1547 ได้ระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่า  เมื่อ
ระบบไฟฟ้าสามารถตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงที่ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ไม่
ปกติ กล่าวคือ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ามีค่าต่ำกว่า 88% หรือสูงกว่า 110% 
ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 8.7 ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จะยังสามารถทำการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ภายในช่วงระยะเวลาที่
กำหนดเท่านั้น หลังจากนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องถูกปลดการเชื่อมต่อ
ออกจากระบบไฟฟ้าโดยทันที 

 
ตารางที่ 8.7 ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

ช่วงระดับแรงดันไฟฟ้า 
(% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าฐาน) 

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อ 
(s) 

V < 50 
50 < V < 88 
88 < V < 110 
110 < V < 120 

V > 120 

0.16 
2.00 

ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
1.00 
0.16 

 

2) เกณฑ์มาตรฐานด้านความถี่ไฟฟ้า 
 

เมื่อค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าอยู่ในช่วงที่กำหนด  ดังตารางที่ 
8.8 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องทำการปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้า
ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะยังไม่ได้รับอนุญาต
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ให้เชื่อมต่อกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ ถ้าหากระบบไฟฟ้ายังคงอยู่ในสภาวะการทำงานที่ไม่ปกติ 
กล่าวคือ ค่าระดับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ยังไม่ได้มีค่ากลับเข้ามาอยู่
ในช่วง ANSI C84.1-1995 (Range B) และช่วงตั้งแต่ 59.3 Hz ถึง 60.5 Hz ตามลำดับ และ 
อาจจำเป็นต้องมีการหน่วงช่วงระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
กลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้า แต่จะไม่เกินช่วงระยะเวลา 5 นาที ทั้งนี้ เพ่ือทำให้มั่นใจว่า การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าใหม่อีกครั้งนั้น  จะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 8.8 ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้า 

ปริมาณกำลังผลิตติดต้ัง 
(kW) 

ช่วงระดับความถี่ไฟฟ้า 
(Hz) 

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปลดการเชื่อมต่อ 
(s) 

⩽ 30 
 
 

> 30 

f > 60.5 
f < 59.3 

 
f > 60.5 

f < 57.0 ถึง 59.8 
(สามารถเลือกค่าได้) 

f < 57.0 

0.16 
2.00 

 
0.16 

0.16 ถึง 300 
(สามารถเลือกค่าได้) 

0.16 
 

 
8.1.2 การเปรียบเทียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง 
ได้แก่ ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยเกณฑ์มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น จะ
เป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) และ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) จะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือจะส่งผล 
หรือไม่ทำให้เกิดผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อระบบไฟฟ้า ทั้งในด้านความถี่
ไฟฟ้า และด้านแรงดันไฟฟ้า โดยรายละเอียดของแต่ละข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะ
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้า 
3) ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
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8.1.2.1 ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

เนื่องด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะขอเชื่อมต่อในระบบส่งไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้า SPP ประเภท Firm กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า
ด้วยปริมาณกำลังไฟฟ้าแบบคงที่ในช่วงเวลาหนึ่ง ตามสัญญากับ กฟผ. ดังนั้น ในข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบัน กฟผ. จะใช้
วิธีการตรวจสอบปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  ผ่านค่า
ความสามารถในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งไฟฟ้าแทนว่า สาย
ส่งที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  จะสามารถรองรับปริมาณ
กำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าได้หรือไม่  ถ้าสายส่ง
เส้นนั้นมีปริมาณกำลังไฟฟ้าที่รองรับใกล้ค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า (หน่วย MVA) ของสายส่งแล้ว 
กฟผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้นทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า 

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภท Non–Firm โดยส่วนใหญ่จะ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่งที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้  ได้ออกข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งแยกตามระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ดังนี้ 

 

1) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (115 kV หรือ 69 kV) 
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง กฟน. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนให้มีค่าเท่ากับ 180 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 115 kV 
และ 90 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 69 kV สำหรับ กฟภ. ได้ออกข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีค่าเท่ากับ 120 MW ต่อวงจรเดี่ยว (Single Conductor) และ 
230 MW ต่อวงจรคู่ (Double Conductor) สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 115 kV (ใน
ปัจจุบัน กฟภ. ไม่อนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 69 kV) 

 

2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (24 kV หรือ 12 kV สำหรับ 
กฟน. และ 33 kV หรือ 22 kV สำหรับ กฟภ.) 
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง กฟน. ได้ออกข้อกำหนดการ

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนให้มีค่าเท่ากับ 8 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 24 kV 
และ 4 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 12 kV ทั้งนี้ ปริมาณกำลังผลิต
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ติดตั้งโดยรวม (หน่วย MW) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟน. จะต้องมีค่าไม่เกิน 20% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า 
(หน่วย MVA) ของหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า (HV/MV Transformer) ลูกเดียวกันที่ติดตั้ง ณ 
ตำแหน่งต้นสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง สำหรับ กฟภ. ได้ออกข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดปริมาณกำลังติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีค่าเท่ากับ 10 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 
33 kV และ 8 MW ต่อวงจร สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 kV ทั้งนี้ ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งโดยรวม (หน่วย MW) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ กฟภ. จะต้องมีค่าไม่เกิน 75% ของค่าพิกัด
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (หน่วย MVA) ของหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า 

 

3) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ  (400/230 V สำหรับ กฟน. และ 
380/220 V สำหรับ กฟภ.) 
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ กฟน. และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดการ

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ดังนี้ 1) กำหนดให้ค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเชื่อมต่อในรูปแบบ 1 เฟส จะต้องมีค่าไม่เกิน 5 kW อย่างไรก็
ตาม ถ้าหากผู้ผลิตไฟฟ้าทำการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ 1 เฟส 
จำนวนมากกว่า 1 ชุด ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบการ
กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเฟส โดยให้มีความแตกต่างของปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง
ระหว่างเฟสได้สูงสุดไม่เกิน 5 kW ทั้งนี้ ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งโดยรวม (หน่วย kW) ของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของ 
กฟน. และ กฟภ. จะต้องมีค่าไม่เกิน 15% ของค่าพิกัดกำลังไฟฟ้า (หน่วย kVA) ของหม้อ
แปลงจำหน่ายไฟฟ้า (MV/LV Transformer) ลูกเดียวกันที่ติดตั้ง ณ ตำแหน่งต้นสายของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 

จากเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ
การกำหนดค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟน. และ กฟภ. ข้างต้น จะเป็นการกำหนดที่ใช้สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภท Non–Firm ทั้งนี้ เนื่องจากการจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทนี้  ไม่สามารถกำหนดปริมาณกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ เพราะไม่ได้มีการทำสัญญาให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทำการ
จ่ายกำลังไฟฟ้าแบบคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยและการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่จะสามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้
มีการกำหนดค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าขีดจำกัด
ของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนข้างต้น อาจจำเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ถ้าหากมีรูปแบบการทำสัญญาแบบ Firm 
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ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถ
กำหนดการจ่ายไฟได้ตลอดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะสามารถควบคุม 
และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีมากข้ึน และมีความเหมาะสมต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าได้ 
ซึ่งประเด็นการจ่ายไฟของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่ใน
รูปแบบสัญญาแทนการมีอยู่ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
ทั้งนี้ ข้อดีของการไม่กำหนดค่าขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน คือ การที่สามารถทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูก
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้มากข้ึนตามความสามารถในการรองรับของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายส่ง/สายจำหน่าย เป็นต้น 
ซึ่งจะมีส่วนร่วมให้มีการสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และไม่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อระบบไฟฟ้า 

 
8.1.2.2 ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 

 

กฟผ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่า
ระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งจะต้องควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าให้มีค่าอยู่
ในช่วงตั้งแต่ 49.5 Hz ถึง 50.5 Hz ในสภาวะปกติของการทำงานของระบบไฟฟ้า อย่างไรก็
ตาม ถ้าระบบไฟฟ้าทำงานไม่ปกติ กฟน. และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสใน
การผลิตไฟฟ้า จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้
อยู่ในช่วง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได้ มิฉะนั้น ภายในระยะเวลา 0.1 วินาที ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะต้องถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์  Circuit 
Breaker ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดเชื่อมต่อ นอกจากนี้  กฟน. ยังได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  จะต้องมี
ความสามารถในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ไม่ให้มีค่ามากกว่า 51.0 
Hz มิฉะนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงงานหมุนเวียนจะต้องถูกลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ลงในอัตรา 40% ของค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้ ณ ขณะนั้น ต่อ ค่าระดับความถี่
ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนมา 1 Hz 

ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าระดับความถี่
ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ประเด็นหลักของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้
อยู่ในช่วงที่ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่ง กฟผ. จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมค่าระดับความถ่ีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่มีการ
จัดการและสามารถกำหนดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสในโรงไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานความร้อน และพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น ได้ 
ซึ่งกระบวนการในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่  กฟผ. กำหนดนั้น อาจมี
ความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ยังคงมีความไม่แน่นอนในการกำหนดการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เพราะการกำหนดแผนการ
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เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบัน จะอ้างอิงจากการพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งได้รวมผลของความไม่แน่นอนของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น วิธีการหนึ่งในการมีส่วนร่วมของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถช่วยทำให้ระบบไฟฟ้ายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบไฟฟ้า เมื่อระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่  กฟน. และ 
กฟภ. กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตไฟฟ้า
แบบคงที่ได้ จะทำให้ค่าความแม่นยำของการพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ กฟผ. สามารถกำหนดแบบแผนการเดินเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส เพ่ือควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ กฟน. 
และ กฟภ. อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 
8.1.2.3 ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

 

กฟผ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ โดยจะต้องทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกินช่วง 
95% ถึง 105% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกติของระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม 
ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าอาจมีค่าสูงถึง  90% ถึง 110% ของค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าปกติได้ ถ้าหากการทำงานของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาวะการทำงานไม่ปกติ 

กฟน. และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. จะต้องมี
ความสามารถในการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อให้เป็นไปตามช่วงมาตรฐาน
ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด–ต่ำสุด ตามที่แสดงในตารางที่ 8.9 และตารางที่ 8.10 สำหรับระบบ
ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 8.9 ช่วงมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด–ต่ำสุดของ กฟน. [2] 

ระดับแรงดันไฟฟ้า 
(kV) 

สภาวะการทำงานปกติ สภาวะการทำงานไม่ปกต ิ
ค่าสูงสุด 

(kV) 
ค่าต่ำสุด 

(kV) 
ค่าสูงสุด 

(kV) 
ค่าต่ำสุด 

(kV) 
115 118.0 113.0 123.0 113.0 
69 71.0 67.0 72.5 67.0 
24 23.6 21.8 24.0 21.6 
12 11.8 10.9 12.0 10.8 

0.400 0.410 0.371 0.416 0.362 
0.230 0.237 0.214 0.240 0.209 
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ตารางท่ี 8.10 ช่วงมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด–ต่ำสุดของ กฟภ. [3] 

ระดับแรงดันไฟฟ้า 
(kV) 

สภาวะการทำงานปกติ สภาวะการทำงานไม่ปกต ิ
ค่าสูงสุด 

(kV) 
ค่าต่ำสุด 

(kV) 
ค่าสูงสุด 

(kV) 
ค่าต่ำสุด 

(kV) 
115 120.7 109.2 126.5 103.5 
33 34.7 31.3 36.3 29.7 
22 23.1 20.9 24.2 19.8 

0.380 0.418 0.342 0.418 0.342 
0.220 0.240 0.200 0.240 0.200 

 

ช่วงมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จะเป็นช่วงมาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะต้องดำเนินการ หรือ
บริการทางไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม ระดับแรงดันไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะต้อง
ให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นไปตามตารางที่ 8.9 และตารางที่ 8.10 สำหรับระบบไฟฟ้าของ 
กฟน. และ กฟภ. ตามลำดับ ดังนั้น การกำหนดช่วงมาตรฐานแรงดันไฟฟ้านี้  จะมีความ
เหมาะสมต่อการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน 

สำหรับภาพรวมของข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย  ใน
บทความ IEA, Thailand Renewable Grid Integration Assessment, 2018 [9] ได้มีการ
วิเคราะห์ไว้ว่า การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้า ในขณะที่ยังคงความเชื่อถือได้และคุ่ม
ค่าในการดำเนินการนั้นจะต้องใช้วิธีการดำเนินการและการวางแผนระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน
มากกว่าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม ซึ่งผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน นั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวในระบบ ศักยภาพในการรักษา
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และ แนวทางปฏิบัติงานของ System Operators 

ในอดีตศักยภาพในการรักษาเสถียรภาพหรือที่เรียกว่าความยืดหยุ่น (Flexibility) 
เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับระบบไฟฟ้าในการสร้างสมดุลระหว่างกำลังการผลิตและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรงไฟฟ้าปลดตัวออกจากระบบ 
และ สายส่งขาดการเชื่อมต่อกับระบบ เป็นต้น การจัดเตรียมความยืดหยุ่นของระบบจะมี
ความสำคัญมากขึ้นเมื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะหลักของแหล่งพลังงานดังกล่าว คือ 1) ความผันผวนของกำลังการ
ผลิต 2) การไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำของกำลังการผลิต 3) กำลังการผลิตที่เล็กเมื่อ
เทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม และ 4) การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าโดยผ่านอุปกรณ์ 
Power Convertor (มิใช่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Synchronous) 

ปัจจุบันแหล่งที่มาหลักของความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าคือโรงไฟฟ้าประเภท 
Dispatchable และ โครงข่ายระบบส่ง อีกทั้ งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำ  (Pumped 
Storage Hydropower : PSH) ก็สามารถมีส่วนช่วยอย่างมากเช่นกัน ในอนาคตอันใกล้
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เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่  และ ทางเลือกด้าน Demand-Side 
ขนาดใหญ่อาจกลายเป็นผู้จัดหาความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าเป็นหลักได้  ดังนั้นกรอบ
นโยบาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดการเชื่อมต่อนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดหา
ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าผ่านทางเลือกต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ รูปที่ 8.11 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม กับ ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
ผ่านกรอบนโยบาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 

 

 
รูปที่ 8.11 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และ

ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า ผ่านกรอบนโยบายกฎระเบียบ และข้อกำหนดการเชื่อมต่อ [10] 
 

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อคือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่าย
ไฟฟ้า ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเพ่ือรักษา
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั้งในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจำหน่าย การไฟฟ้าของ
ประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง ต่างมีข้อกำหนดการเชื่อมต่อของตนเอง อย่างไรก็ตามในข้อกำหนด
การเชื่อมต่อนั้นยังมีอีกหลากหลายแง่มุมที่สามารถปรับปรุงได้ มิใช้แค่เพ่ือรองรับปริมาณลม
และพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่รวมถึงการปรับปรุงให้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ทั้งหมดมีความสอดคล้องกันมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันที่กำหนดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 
กล่าวว่า กฟน. และ กฟภ. มีหน้าที่ต้องซื้อไฟฟ้าผ่านอัตรา FiT โดยใช้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละหน่วยงาน ส่วน กฟผ. ซึ่งรับผิดชอบการทำงานของระบบส่งมี
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อที่ไม่อนุญาตให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับจากระบบจำหน่ายไปยัง
ระบบส่ง ซึ่งข้อกำหนดนี้อาจดำรงอยู่ได้ยากหากมีการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่ายเป็นจำนวนมาก 

ในแง่ของการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เพ่ิมขึ้น
นั้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าควรได้รับการปรับปรุงตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบผลิตไฟฟ้า ในอนาคตเมื่อจะต้องบริการจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีทั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ปะปนอยู่กับระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิมนั้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ควรมีข้อกำหนดด้านเทคนิค 6 ประการเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบ ซึ่งคือบริการเสริม
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) แสดงดัง รูปที่ 8.12 
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รูปที่ 8.12 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 6 ประการที่ควรมีในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ [9] 

 

จากรูปที่ 8.12 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 6 ประการควรระบุไว้ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า ทั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบดั่งเดิม และ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นประเภทได้รับคำสั่งและ/หรือได้รับ
แรงจูงใจทางการเงินเพ่ือให้บริการ 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อคือ
พฤติกรรมของระบบผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดการเชื่อมต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือรักษา
เสถียรภาพของระบบ กล่าวคือ ในประเทศไทยข้อกำหนดการเชื่อมต่อสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมถึง IPP และ SPP กำหนดให้โรงไฟฟ้าต้องให้บริการเสริม
ความมั่นคงแก่ ระบบไฟฟ้า เช่น  Governor Droop, Fault Ride Through (FRT) และ 
Frequency Response โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการ
ทดสอบความสามารถของระบบผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่าระบบเป็นไป
ตามข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบผลิตไฟฟ้าจะเปลี่ยนการตั้งค่าไป 
ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการรักษาความ
มั่นคงเมื่อถูกเรียกใช้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากในระหว่าง
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นความรับผิดชอบของทั้ง
ผู้ควบคุมระบบ และ หน่วยงานกำกับดูแล 

จากการศึกษาบทความต่างประเทศและข้อกำหนดการเชื่อมต่อในประเทศไทย 
คณะผู้วิจัยฯ มีความเห็นว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงในข้อกำหนดการเชื่อมต่อของประเทศไทยจะ
มุ่งเน้นไปที่ ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  ช่วงของการ
ควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และ ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า บริการเสริม
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า รวมถึงความสอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในรายงานฉบับถัดไป 
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8.2 การวิเคราะห์และจัดทำร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

 

จากหัวข้อที่ 8.1 คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอบทการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ทบทวนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Fault Ride Through, ช่วงของการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและระดับ
ความถี่ไฟฟ้า, การควบคุมระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และการควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ในปัจจุบัน เป็นประเด็นที่ได้ถูก
กำหนดลงในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ และถูกนำไปใช้สำหรับ
ควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ือที่จะใช้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ในปัจจุบัน ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดด้านขีดจำกัดปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และด้านการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 
โดยผ่านการควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ รวมถึงเกณฑ์
มาตรฐานด้านค่าขีดจำกัด หรือความสามารถในการรองรับกระแสได้ของอุปกรณ์  เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้า หรือสายจำหน่าย/สายส่ง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากในอนาคต ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมี
แนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน อาจไม่สามารถตอบสนองได้มากนัก เนื่องด้วยอาจจะติดประเด็นหลักของ
ข้อกำหนดในด้านขีดจำกัดของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ 15% ของ
ค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า อันเป็นประเด็นหลักที่จะส่งผลทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องปริมาณ 15% ดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการศึกษาและวาง
หลักเกณฑ์การกำกับเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งมี
แนวโน้มว่า ในอนาคต ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีปริมาณที่
เพ่ิมสูงขึ้นตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือแผน 
PDP2018 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ดังที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาไว้ในบทที่  6 และบทที่ 7 
สำหรับรูปแบบการวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ที่
เกี่ยวข้องและการดำเนินการ/การสั่งการของศูนย์ควบคุม และสำหรับรูปแบบแนวทางการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามลำดับ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่ เกี่ยวข้องของต่างประเทศนั้น  ได้ชี้ให้ เห็นว่า ข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อาจจำเป็นต้องมีความชัดเจนใน
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ Fault Ride Through, ช่วงของการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและระดับ
ความถี่ไฟฟ้า, การควบคุมระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และการควบคุมระดับ
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แรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เนื่องด้วยประเด็นหลักเหล่านี้ เป็นประเด็นที่จะช่วย
ส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ัง 
3 แห่งได้มากยิ่งขึ้น รวมถึง เทคโนโลยีในอนาคตที่กำลังจะมีผลต่อการจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่
ว่าจะเป็น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ และระบบควบคุมการทำงานของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น  ทั้งสองระบบนี้ จะช่วยกันส่งเสริมให้การ
ทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน มีความเป็นมิตรต่อการทำงาน หรือ
การจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตเอง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่  หรือข้อกำหนดฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น การ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งอาจจำเป็นต้องพิจารณาและออกประกาศเพ่ือทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากนี้  จากผลการศึกษาทั้งในด้านการกำกับดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และด้านการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาจ
เป็นส่วนที่จะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์รูปแบบการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 
ดังต่อไปนี้ 
 
8.2.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้าน
รูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 

8.2.1.1 Smoother Variable Renewable Energy 
 

เนื่องจากปริมาณความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อปริมาณกำลังการผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเรียกใช้งานได้ภายใน 15 นาที (15-minute Reserve) ดังนั้นหากมี
การกำหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 นาที 
แล้ว จะทำให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น โดยการ
กำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนดังกล่าวเป็นข้อกำหนดรายจุดเชื่อมต่อ  (Individual 
Restriction) ส่วนความผันผวนโดยรวมของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะไม่ได้มีมาก
เท่ากับค่าขีดจำกัดดังกล่าวรวมกัน (ตามแนวคิดท่ีว่า Variation of the Aggregate ย่อมน้อย
กว่าผลรวมของ Variation of the Individual) 

การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้ สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ใน
กรณีต่อไปนี้ 

1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นกับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลงตาม
ความเหมาะสม 

2) ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ 
และอ่ืนๆ 
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เทคโนโลยีที่ ผู้ ผลิตไฟฟ้าจะใช้ เพ่ื อให้ เกิด Smoother Variable Renewable 
Energy เช่ น  Energy Storage System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เป็ นต้ น 
นอกจากนี้  การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนดังกล่าวข้างต้นนี้นับว่าเป็นการกำหนด
กฎเกณฑ์โดยยึดเป้าหมาย (ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า) เป็นสำคัญ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นผู้ประเมิน
ความคุ้มค่าในการกำหนดขนาดของ Energy Storage System เอง โดยที่ การไฟฟ้าไม่
จำเป็นต้องไปทำข้อกำหนดเรื่อง ขนาด หรือปริมาณของ Energy Storage System แต่อย่างใด 

 

8.2.1.2 More Predictable/Self-Scheduled Variable Renewable Energy 
 

เพ่ือลดภาระแก่ NCC ผู้ควบคุมดูแลสมดุลระบบไฟฟ้า และโดยที่ปัจจุบันต้นทุน
เพ่ือการส่งข้อมูลมีราคาต่ำลงมามาก การให้มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้อง
รับประกันปริมาณการผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณ์การผลิต
ไฟฟ้าของตนเอง (Self-Scheduled) ให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ย่อมทำให้ภาระ
การดูแลสมดุลในระบบไฟฟ้าลดลงได้ เช่น ลดปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย 
(Spinning Reserve) ลงได้ กลไกนี้จะทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นที่คาดการณ์
ได้แม่นยำขึ้น (More Predictable) 

เพ่ือให้กลไกดังกล่าวมีความแม่นยำ จะต้องกำหนดให้มีสภาพบังคับแก่ผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เช่น เมื่อผลิตไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากแผนเกินกว่าค่า Tolerance หนึ่งๆ 
จะต้องมีบทปรับ หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของ Imbalance Power เป็นต้น ซึ่งกลไกที่เสนอนี้มี
ลักษณะเดียวกันกับกลไก Balance Responsible Parties (BRP) ในยุโรป ที่กำหนดให้ผู้ใช้
ระบบไฟฟ้าต้องแจ้ง Schedule แก่ Transmission System Operator (TSO) และรับจ่าย
ไฟฟ้าให้ตรงตามที่แจ้งให้มากที่สุด 

เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพ่ือรองรับ More Predictable/Self-Scheduled 
Variable Renewable Energy นี้  เช่น Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำ Smoother Variable Renewable Energy เป็นต้น นอกจากนี้จะ
สังเกตได้ว่ากลไกที่เสนอนี้จะผลักดันให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทำ RE Forecasting ด้วยตนเอง ไม่ใช่
การไฟฟ้า หรือ NCC เป็นผู้ทำ RE Forecasting เหมาะสมกับเหตุผลที่ ว่าการทำ RE 
Forecasting ให้แม่นยำได้ ควรจะมีลักษณะ Site Specific คือ ขึ้นกับรายละเอียดลักษณะ
ของแต่ละพ้ืนที่ มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลรวมศูนย์เพ่ือทำการพยากรณ์ และเช่นกันกับในกรณี
ของการกำหนด Smoother Variable Energy โดยใช้ Energy Storage System การเปิด
ให้มี Self-Scheduled จะทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าประเมินความคุ้มค่าในการกำหนดขนาดของ 
Energy Storage System เอง 

 
8.2.1.3 Curtailable Variable Renewable Energy 

 

ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อกำหนด Curtailment การผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 Hz โดย VSPP ประเภทลม
และแสงอาทิตย์ หรือ SPP ที่ใช้อุปกรณ์ Inverter ต้องปรับลดกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 
40%  ต่ อ  1  Hz ของกำลั งการผลิต ไฟ ฟ้ าขณ ะนั้ น  ซึ่ งนั บ เป็ น  Automatic Power 
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Curtailment รูปแบบหนึ่งในลักษณะของ Over-Frequency Droop ข้อเสนอเพ่ิมเติม ณ 
ที่ นี้  คื อ  ให้ การไฟฟ้าสามารถส่ งคำสั่ งผ่ าน  SCADA เพ่ื อทำ Curtailment ได้  ทั้ งนี้
ข้อพิจารณา หรือบทวิเคราะห์ในเรื่อง Curtailable Variable Renewable Energy นี้ มีดังนี ้

1) กลไกนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ Generation Shedding ที ่กฟผ. จัดทำเป็น 
Special Protection Scheme ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งที่
ตั้งอยู่ในที่ที่มีข้อจำกัดระบบส่งไฟฟ้า เช่น ตั้งอยู่บนสายส่งที่ยาวออกไปแล้ว
ทำให้มีเสถียรภาพการส่งไฟฟ้าต่ำลง 

2) กลไก Curtailable Variable Renewable Energy นี้ พึงพิจารณาว่า ควร
กำหนดให้การไฟฟ้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) จะต้องจ่ายชดเชยคืน (Compensation 
Payment) ในส่วนไฟฟ้าที่ถูกลดทอนหรือไม่ เนื่องจากเกิดการสูญเสียโอกาส
รายได้ค่าไฟฟ้า แต่ Curtailment ล้วนเกิดจากความจำเป็นของระบบไฟฟ้า
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากจะกำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ถูกสั่งลด (Compensation Payment for Curtailed 
Renewable Energy) แล้ว จะต้องพิจารณาว่าจะคำนวณปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวจากสมมติฐานใด เช่น ค่ากำลังการผลิตล่าสุด หรือค่าอ้างอิง
ทางธรรมชาติเช่น ความเข้มแสง ความเร็วลม เป็นต้น นอกจากนี้ อาจกำหนด
ปริมาณ Allowable RE Curtailment เพ่ือเป็นสิทธิให้การไฟฟ้าสามารถ
ลดทอนได้ในแต่ละปี และ/หรือ กำหนดว่าหากการไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเกินกว่า “ค่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพึงผลิตได้ทั้งปี” 
(Expected Renewable Energy generated in a year) แล้ว สามารถทำ 
Curtailment ได้โดยไม่ต้องจ่าย Compensation Payment เป็นต้น ในทาง
กลับกัน หากสั่ง Curtailment แล้วผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ตอบสนองตาม ควรมีการ
กำหนดบทปรับไว้ 

3) กลไก Curtailment อาจนับได้ว่าเป็นกลไกที่ ทำให้ โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเป็นแบบ Dispatchable ได้มากขึ้น ถึงแม้จะเป็นด้านลดการผลิต
ไฟฟ้าลงด้านเดียวก็ตาม 

4) กลไก  Curtailment นี้  ยั งช่ วยลดระดับดี กรีของความอนุ รักษ์ นิ ยม 
(Conservativeness) ในการศึกษาการไหลไฟฟ้า (Power Flow Analysis) 
ของการไฟฟ้าได้ด้วย เพราะ ขีดจำกัดระบบไฟฟ้าสำหรับกรณี Power Flow 
สูงสุดอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น  กลไกนี้จะทำให้การไฟฟ้า
สามารถยกระดับการพิจารณาอนุญาต (Permit) การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมข้ึน 
 

8.2.1.4 การกำหนดดัชนี ความสามารถระบบไฟฟ้ า  ในการรองรับ  Variable 
Renewable Energy 

 

เนื่องจากระบบไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า มีความเข้มแข็งทาง
ระบบไฟฟ้าไม่เท่ากัน จึงทำให้มีความสามารถในการรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงาน
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หมุนเวียนแบบผันผวน (Variable Renewable Energy) ได้ไม่เท่ากัน หรือทำให้ต้องมีต้นทุน
ในการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อนั้นๆ ต่างกัน แต่โดยที่ Grid Code ในปัจจุบัน
จะมีข้อกำหนดเป็นแบบแผนเดียวกันหมดทั้งการไฟฟ้าของตนเอง ทำให้ข้อกำหนดบางข้อที่
อาจมีไว้ป้องกันปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ไปจำกัดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในบริเวณที่ระบบไฟฟ้ามีความเข้มแข็ง (ภาพตัวอย่างที่อธิบายเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดคือ การที่ 
Grid Code ของ กฟน. และ กฟภ. มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กฟน. มุ่งเน้นเรื่องกำลังการ
ผลิต แต่ กฟภ. มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5.3.3 2) 
เป็นต้น) 

ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขนี้  คือ กำหนดให้การไฟฟ้าคำนวณ และแสดงค่าดัชนี
ความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพ้ืนที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างเพ่ือพิจารณาใน
เบื้องต้น ดังนี้ 

1) ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณ
นั้น (V/kW) 

2) ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ (V/s) 

ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ผันผวนสูงสุดที่ติดตั้งได้  
(MW/s) ณ สถานีนั้นๆ ได้ และหากมีข้อมูลว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภท
หนึ่งๆ จะมีความผันผวนของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่าใดแล้ว จะสามารถคำนวณปริมาณกำลัง
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถให้เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้นๆ ได้เท่าใดได้ 
แนวคิดนี้นับได้ว่าเป็นแนวคิดในลักษณะเดียวกันกับ Grid Capacity แต่พิจารณาในบริบท 
“พลวัต” (Dynamic) ยิ่งขึ้น 

 
8.2.1.5 System Response with PPA Cluster 

 

การปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผันผวน 
ซึ่งเป็นรูปแบบ Non-Firm ให้สามารถช่วยระบบได้ เช่น มาเป็นแบบ 1) Smoother VRE 2) More 
Predictable หรือ 3) Curtailable Variable Renewable Energy ตามลำดับแล้ว จะพิจารณา
ขอบเขตของโรงไฟฟ้าแบบเอกเทศ (หรือคือ 1 จุดเชื่อมต่อ 1 สัญญาฯ) ซึ่งการดำเนินการ
เช่นนี้อาจทำให้ต้องมีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากเกินไป แต่หากพิจารณาที่จะรวบรวม
โรงไฟฟ้าหลายๆ สัญญา เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อดำเนินการเดียวกันแล้ว จะพบว่า สามารถ
ประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าวได้ จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพ่ือมา
รองรับมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เป็น More Global Optima) 

แนวคิดเช่นนี้ มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรป
ที่กำหนดให้กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดสรรทรัพยากรมา
เสนอซื้อขายไฟฟ้าใน Energy Market รักษาความสมดุลปริมาณไฟฟ้าเข้าออกระบบ ตาม
กลไก Balance Responsible Parties (BRP) ในยุโรป ที่กำหนดให้ผู้ใช้ระบบไฟฟ้าต้องแจ้ง 
Schedule แก่ Transmission System Operator (TSO) และรับจ่ายไฟฟ้าให้ตรงตามที่
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แจ้งให้มากที่สุด ช่วยเหลือระบบไฟฟ้า สามารถลดภาระการดูแลจัดการสมดุลของการไฟฟ้า 
หรือ NCC ได้ 

อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มของหลายสัญญาให้อยู่ใน  Cluster เดียวกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตอบสนองต่อความต้องการของระบบตามที่เสนอนี้ การไฟฟ้าควรต้องมี
ข้อกำหนดเพ่ือระบุถึงพ้ืนที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายๆ แห่งนั้นจะสามารถรวมกลุ่ม
เป็น Cluster เดียวกันได้ เช่น Feeder เดียวกัน หรือเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าอันเดียวกัน เป็น
ต้น เนื่องจากหากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างไกลกันออกไปมากเกินไปย่อมไม่สามารถช่วย
ตอบสนองต่อระบบในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม 

 
8.2.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

แนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้าน
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีดังนี้ 
 

8.2.2.1 กรณีที่ไม่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนขึ้นในระบบ 
แนวทางในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกประเมินและวิเคราะห์ได้อย่างโดยง่าย โดย
เริ่มต้นจากการพิจารณาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ต่อจากนั้น นำปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น 2% ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า นำไปรวมเข้าไปปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
โดยวิธีการนี้  จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
สามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ 

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ภายใต้เงื่อนไขท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนได้เท่ากับ 15% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ในรูปแบบกระจุกตัวนั้น สามารถ
ทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเพ่ิมขึ้น  เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน
ข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบหรือแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สามารถทำได้อย่างโดยง่าย 
โดยการนำปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า นำมา
รวมเข้ากับปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  แต่
อย่างไรก็ดี การประเมินและวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ถูกผ่อนปรนจากการที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้อนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ ดังนั้น ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
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เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ไหล
ย้อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม จากผล
การประเมินและวิเคราะห์เบื้องต้นนั้น อาจจำเป็นระวังเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า ถ้าหากมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบกระจุกตัวบริเวณปลายสาย ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอาจพิจารณาเป็นกรณีไป เพ่ือความปลอดภัยของการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า 

ในลำดับสุดท้าย ถ้าการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นการเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวภายใต้เงื่อนไขที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอนุญาตให้เกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อนข้ามหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างไม่
จำกัด หรือไม่ทำให้เกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเกิดความเสียหาย จะ
ทำให้ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าเพ่ิมข้ึน และในกรณี
นี้ มีแนวโน้มว่า จะเป็นกรณีที่ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอาจจำเป็น
วิเคราะห์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะด้านแรงดันไฟฟ้า
เท่านั้น แต่อาจจะมีผลกระทบด้านกระแสไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณต้นสายได้ ถ้าหากมี
การเชื่อมต่อแบบกระจุกตัวที่บริเวณต้นสาย 

สุดท้ายนี้ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะไม่ได้พิจารณาเฉพาะปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นเท่าใด หรือแม้แต่ปริมาณการไหลย้อนของ
กำลังไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอนุญาต เท่านั้น แต่อาจจะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น แท็บหม้อแปลงไฟฟ้า ที่จะสามารถช่วย
ลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือการ
ผ่อนปรนเรื่องการรักษาความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าผ่านการทำระบบ Tie-Line 
ระหว่างสายป้อนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

 
8.2.2.2 กรณีที่มีการควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้

อินเวอร์เตอร์ 
 

การทำงานของฟังก์ชัน Q(U) เพ่ือควบคุมปริมาณการรับ/จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
จาก/เข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ อาจส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
สามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าหากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกเชื่อมต่อในช่วงบริเวณตำแหน่งบัสที่มี
แนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้  ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าหากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำ ไม่ได้ก่อผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ การทำงาน
ของฟังก์ชัน Q(U) จะส่งผลด้านลบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำในแง่ที่ทำให้ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ไม่สามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
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พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น และอาจส่งผลทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้น้อยลง เนื่องจากปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ไหล
ผ่านสายจำหน่ายอย่างไม่จำเป็น 

ทั้งสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น เป็นการ
นำเสนอเบื้องต้นในประเด็นที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เนื่องด้วยเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งสามารถรองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมทำให้พลังงานไฟฟ้าถูก
ผลิตจากพลังงานสะอาดที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
8.3 การจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ในอนาคต 

 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวคิด/แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำจัดตัวอย่างข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังแสดงในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฉ 

หัวข้อที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปรับปรุงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะมุ่งเน้นไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคเป็นหลัก กล่าวคือ 
เนื่องด้วยประเด็นที่ถูกระบุลงไปเป็นหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนั้น มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นทางด้านระบบสื่อสาร ด้านการ
ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้านการตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ด้านการเชื่อมต่อ
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่จำเป็นระหว่างระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง หรือแม้แต่ด้านเกณฑ์ขีดจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
มาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต เป็นต้น ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการจัดทำ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนี้ คณะ
ผู้วิจัยฯ จะดำเนินการภายใต้การส่งเสริม หรือการที่จะทำให้ทราบว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น สามารถ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้  ประเด็นที่อยู่ใน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะมุ่งเน้นไปในทิศทางที่จะทำ
ให้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ จะถูกมุ่งเน้นไปในทิศทางที่จะทำให้เห็นถึงรูปแบบการควบคุมการทำงาน
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งในฉบับปัจจุบันนั้น จะยังไม่ได้กล่าวถึงประเด็น
เหล่านี้มากนัก 

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวคิด/
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แนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ เนื่องด้วยระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น เป็นระบบที่มีความสำคัญ
มากที่จะทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในที่นี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน และไม่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กล่าวคือ ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ถูกติดตั้งในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ตำแหน่งบัสที่เหมาะสม เพียงระบบเดียว
เพ่ือทำหน้าที่เป็นระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง เมื่อเวลาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายไฟได้
เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ซึ่งแน่นอนว่า ประเด็นที่จะถูกกล่าวถึง
นี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคเช่นเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นให้มีประเด็นของการกำหนด
ขนาดที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ เนื่องมาจากระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถช่วยสนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้หลากหลายมุมมอง และการนำมาใช้ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  
มักจะถูกพิจารณาให้มีหลากหลายฟังก์ชันเพ่ือความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตั้ง ดังนั้น จึงเป็นเหตุ
ที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการพิจารณาขนาดที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

ดังนั้น จากที่คณะผู้วิจัยฯ ได้กล่าวมาดังข้างต้นนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถสรุปเป็นเนื้อหาพอ
สังเขปในการอธิบายขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอแนะข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 คณะผู้วิจัยฯ เรียกข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้ง 3 ฉบับนี้ว่า Existing Grid Codes 

2) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค 
ดังที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 8.1.1 

3) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค ซึ่ง 
คณะผู้วิจัยฯ ไดน้ำเสนอรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 8.3.2 

4) จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย
แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  (Grid Codes for 
Renewable Energy: Grid Codes for RE) และข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  (Grid 
Codes for Battery Energy Storage System: Grid Codes for BESS) 
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จากทั้ง 4 ขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า คณะผู้วิจัยฯ จะสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังรูปที่ 8.13 
 

 
รูปที่ 8.13 ภาพรวมของการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ RE และ BESS 
 
8.3.1 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือ Grid Codes for 
RE ซึ่งในปัจจุบัน การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้ออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในการที่จะทำให้การ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม บางประเด็นของข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว จะมสีิ่งที่มีความคล้ายว่าจะเป็นอุปสรรคในการเข้ามาของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน (หรือในอนาคต) ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณ 15% ของค่าพิกัด
หม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังนั้น เพ่ือที่จะ
ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นใน
อนาคต ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะมุ่งเน้นไปที่การจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็น
หลัก และจะมุ่งเน้นไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคเป็นลำดับแรก เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิด
จากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะเกิดขึ้นจาก
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ปริมาณกำลังไฟฟ้าไหลย้อน อันจะส่งผลทำให้ปริมาณทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า 
มีค่าเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

ในปัจจุบัน ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. สำหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้กล่าวถึงประเด็นทางด้านเทคนิคที่น่าจะเป็นอุปสรรคในการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ปริมาณกำลังผลิต
ติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2) ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และ 3) 
ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
กฟน. และ กฟภ. จะแบ่งตามค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ใน
กรณีของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง กฟน. และ กฟภ. จะอ้างอิงปริมาณท่ีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะเข้ามาเชื่อมต่อได้ตามปริมาณขีดจำกัดของสายส่งไฟฟ้าในระดับ 115 kV หรือ 69 kV 
(หมายเหตุ: ในปัจจุบันนี้ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 69 kV ของ กฟภ. จะไม่มีการรับการเชื่อมต่อจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง กฟน. และ กฟภ. จะ
อ้างอิงปริมาณของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก 2 เกณฑ์หลัก นั่นคือ เกณฑ์ที่อ้างอิงจาก
ปริมาณขีดจำกัดของสายป้อน และเกณฑ์ที่อ้างอิงจากปริมาณขีดจำกัดของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าที่ติด
ตั้งอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งประเด็นที่น่าจะเป็นอุปสรรคของการเข้ามาของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง  ในมุมมองของ
คณะผู้วิจัยฯ จะพิจารณาที่เกณฑ์ขีดกำจัดของหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า มากกว่า เกณฑ์ขีดจำกัดของสาย
ป้อน ส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะขึ้นอยู่รูปแบบของการเชื่อมต่อ กล่าวคือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ทางด้านขีดจำกัดของหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าจะถูกนำมาใช้
ในการกำหนดปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในลักษณะภาพรวมด้วย 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้ามากกว่ารูปแบบหรือ
จำนวนเฟสที่ถูกเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำของ กฟน. และ กฟภ. 

ในลำดับถัดไป ประเด็นทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่
ไฟฟ้า ในประเด็นนี้ ทั้ง กฟน. และ กฟภ. ได้ออกข้อกำหนดในลักษณะรูปแบบของการทำงานของ
อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าได้  อย่างไรก็ตาม การระบุรูปแบบการ
ควบคุมดังกล่าว อาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวิธีการทำงาน หรือช่วงระยะเวลาต่างๆ ในการ
ทำงานเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถส่งผล
ต่อการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้น นั้นคือ การปลดการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าได้ตามที่  กฟน. และ กฟภ. กำหนด ซึ่งใน
บางกรณีนั้น อาจไม่จำเป็นต้องทำการปลดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้  แต่
อาจจะให้มีการลดปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้  ณ ขณะนั้น 
ลงอย่างมีรูปแบบที่แน่ชัดมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีแบบแผน และไม่ทำให้ระบบ
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จำหน่ายไฟฟ้าเกิดความเสียหายกับการที่ยังคงให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อ และการ
จ่ายไฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณที่ลดลงในสภาวะทางด้านความถี่ไฟฟ้าที่ไม่ปกติ 

จากประเด็นในเรื่องของความถี่ไฟฟ้าที่กล่าวถึงไปข้างต้นนี้ จะสามารถถูกมองเป็นประเด็น
เช่นเดียวกันกับทางเทคนิคด้านสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. จะกำหนดช่วงระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด-ต่ำสุดที่ให้บริการแก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ กฟน. และ กฟภ. ก็ตาม แต่การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น อาจมีโอกาสทำให้ช่วงของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ กฟน. และ 
กฟภ. กำหนดนั้น อาจจะไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ กล่าวคือ ผลของการจ่ายไฟของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น จะทำให้แนวโน้มของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
มีค่าเพ่ิมสูงขึ้น และอาจเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าที่ กฟน. และ กฟภ. กำหนดไว้ ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์นี้
เกิดข้ึน ในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. จะให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องถูกปลดการเชื่อมต่อ
ออกจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยทันที เพ่ือรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์การ
ให้บริการที่ กฟน. และ กฟภ. กำหนด ซึ่งเหตุการณ์นี้ จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะทำให้การผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอาจจะ
ทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสูญเสียปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิต
ได้ ณ ขณะนั้น ในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง อันเป็นเหตุที่จะต้องทำให้ กฟน. และ 
กฟภ. จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดหาปริมาณกำลังไฟฟ้ามาทดแทนในปริมาณกำลังไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่อไป ถ้าหาก กฟน. และ 
กฟภ. ไม่สามารถจัดเตรียมปริมาณกำลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้
ไฟฟ้าได้ทัน 

จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคดังกล่าว คณะผู้วิจัยฯ จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยประเด็นหลักที่
คณะผู้วิจัยฯ จะนำมาเสนอในหัวข้อนี้  จะอ้างอิงมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นหลัก โดยจะแบ่งประเด็นหลักดังกล่าว
ออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 

8.3.1.1 การจัดทำ Power System Study 
 

ในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน จะทำการพิจารณาความสามารถในการรองรับได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือ
พ้ืนที่ที่จะมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนทำการเชื่อมต่อ กระบวนการ
จัดการนี้ เรียกว่า การจัดทำ Power System Study ประโยชน์ของการจัดทำการศึกษา
ระบบจำหน่ายไฟฟ้านี้ จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับทราบว่า ในแต่ละพ้ืนที่ที่จะมีการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น จะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้อีกเป็นปริมาณเท่าใด ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อปริมาณ
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น มีปัจจัยจากหลายๆ อย่าง เช่น 
ปริมาณโหลดรวมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
หรือแม้แต่ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากเนื้อหาในบทที่แสดงถึงแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรายงานฉบับนี้ 
คณะผู้วิจัยฯ ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้นำมาพิจารณา เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบของการติดตั้ง ขนาดของอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปริมาณ
โหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องทำการจ่ายไฟ หรือแม้แต่เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเทคนิคต่างๆ ที่นำมาพิจารณา เช่น เกณฑ์มาตรฐานด้านแรงดันไฟฟ้า หรือด้าน
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำแนวคิด
การจัดทำ Power System Study มาตัดสินว่าระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น จะสามารถ
รองรับปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นได้อีกเป็น
ปริมาณเท่าใด โดยได้มีการศึกษาผลการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าแบบที่วิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านความมั่นคง นั่นคือ เงื่อนไข N-1 และได้มีการพิจารณาผลทางด้าน
เสถียรภาพของระบบส่งไฟฟ้า รวมถึงผลทางด้านกระแสลัดวงจรที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
ปริมาณกระแสลัดวงจรที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ่ายออกมาเมื่อเกิดความผิด
พร่องขึ้นในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการทำงานของระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าที่เป็นปกติ การพิจารณาด้านแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า อาจมีความเพียงพอที่จะ
พิจารณาอย่างคร่าวๆ ได้ว่า ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
จะสามารถถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้เพ่ิมมากขึ้นได้เท่าใด 

 
8.3.1.2 การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through 

 

การนำรูปแบบของการจัดทำ Fault Ride Through และ High Voltage Ride 
Through มาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าไม่พลาด
ในการมีกำลังไฟฟ้าไว้ใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดข้ึนในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าต่ำลง หรือสูงขึ้น อย่าง
รวดเร็ว เช่น การเกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่ง 

ในกรณีของสิ่งที่ทำให้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน จนถือได้ว่ามีผลกระทบต่อ
การทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านนี้ ได้นำ High 
Voltage Ride Through มาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น จะต้องมีความสามารถที่จะรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงกว่าปกติ 
40% ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 8.14 ในขณะเดียวกัน สำหรับผลกระทบใน
ด้านตรงข้าม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องมีความสามารถในการทนต่อ
สถานการณ์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อมีค่าลดลงในช่วงระหว่างเกิดความผิดพร่องขึ้น
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจจะมีค่าสูงสุด คิดเป็น ค่า 100% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า
ก่อนเกิดความผิดพร่อง และจะต้องทนกับเหตุการณ์นี้ได้เป็นระยะเวลา 0.15 วินาที (ใน
ต่างประเทศที่มีการนำ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through มาใช้ 
ได้แก่ ประเทศเยอรมน ีประเทศจีน และประเทศแอฟริกาใต้) 
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รูปที่ 8.14 การตั้งค่าการทำงานของกราฟ Fault Ride Through และ 

High Voltage Ride Through ในต่างประเทศ 
 

สำหรับในประเทศไทย กฟภ. ไดม้ีการกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถมี
ฟังก์ชัน Fault Ride Through ได้ แต่อาจจะต้องเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาด
มากกว่า 500 kW ขึ้นไป ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง 
อย่างไรก็ตาม สำหรับฟังก์ชัน High Voltage Ride Through นั้น ทั้ง กฟน. และ กฟภ. ยังไม่ได้มีการ
ประกาศอนุญาตให้มีฟังก์ชันการทำงานนี้บนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่เทคโนโลยี
ของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานของฟังก์ชันนี้ได้ 
 

8.3.1.3 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี 
ประเทศจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศโรมาเนีย ได้มีการออกเกณฑ์มาตรฐานในข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ (Active Power Curtailment: APC) โดยผู้ที่จะ
ทำหน้าที่ในการลดทอนค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง คือ ผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ 
System Operator 

สำหรับประเทศไทย จะมี กฟน. ที่ได้มีการกำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม จะต้องมี
ความสามารถในการปรับลดปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได้เพ่ือรักษาระดับความถ่ีไฟฟ้าของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทำการเชื่อมต่อ ซึ่งลักษณะในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และ
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ จะเป็นการทำงานแบบ
เฉพาะที่ กล่าวคือ กฟน. อาจไม่สามารถควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่าน
ระบบสื่อสารทางไกล หรือระบบควบคุมทางไกลได้ เพ่ือที่จะทำการส่งค่า Set Point มา
ควบคุมการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น ใน
อนาคต ทั้ง กฟน. และ กฟภ. อาจจำเป็นต้องออกข้อกำหนดในการควบคุมค่าระดับความถี่
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ไฟฟ้า และปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตได้ ได้จาก
ระยะไกล กล่าวคือ กฟน. และ กฟภ. สามารถควบคุมการทำงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นต้องมีลำดับ หรือแบบแผนในการควบคุมที่มี
ความชัดเจน 

 
8.3.1.4 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

 

ในต่างประเทศ ได้มีการศึกษาในเรื่องของด้านเทคนิค วิธีการทำงานของฟังก์ชัน
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่านอินเวอร์เตอร์เพ่ือช่วยลดผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยหนึ่งในประเทศท่ีได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้ คือ ประเทศ
เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการจะปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้อง
สามารถควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได้ ผ่านการรับ/จ่ายค่ากำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 8.15 

 

 
รูปที่ 8.15 รูปแบบกราฟควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

 

สำหรับในประเทศไทย จะมี กฟภ. ที่ได้นำแนวคิดนี้ มากำหนดวิธีการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพ่ือควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ซึ่งนอกจาก
วิธีการพื้นฐาน เช่น การควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของอนิเวอร์เตอร์ที่มีค่าคงท่ีแล้วนั้น 
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กฟภ. จะอนุญาตให้มีการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟผ่าน
ฟังก์ชัน Q(U) อย่างไรก็ตาม กฟภ. ไม่ได้ระบุให้มีความแน่ชัดว่า รูปแบบของการตั้งค่า
ดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่ในลักษณะอย่างไร และฟังก์ชัน Q(U) จะสามารถปรับใช้กับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาดมากกว่า 500 kW เท่านั้น 

 
8.3.1.5 การแบ่งแยกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
 

ในประเด็นสุดท้ายที่คณะผู้วิจัยฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า คือ การจัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมใน
ต่างประเทศนั้น ประเทศที่มีส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ จะมีการ
จัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบเฉพาะสำหรับแต่
ละประเภทเอาไว้ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เชื่อมต่อในระบบส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในเรื่องของการออกแบบ และข้อตกลงในมาตรการต่างๆ ที่ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทนั้น จะสามารถทำได้หลังจากทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

 
8.3.1.6 สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ ระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

สรุปจากประเด็นหลักต่างๆ ที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ตั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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8.3.2 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะนำเสนอแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
เพ่ือที่จะระบุเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ประเด็นทาง
เทคนิคใดบ้างที่ในต่างประเทศนั้น ได้ให้ความสำคัญ และนำมาใช้ในการออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ซึ่งถ้าหากประเด็นทางเทคนิค
ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยฯ จะนำมาจัดทำเป็น
ข้อเสนอแนะสำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้ที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ ในปัจจุบัน จะมี กฟผ. 
ที่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้า ทั้งที่อยู่ในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก หรือ SPP ที่ได้มีการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน เพ่ือทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น หรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายอ่ืนที่ได้นำ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ามาเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ ในรายละเอียดของข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ คณะ
ผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้นำมาใช้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานทางด้านเทคนิค ซึ่งจะได้กล่าวถึงรูปแบบทั้งที่มีส่วนที่เหมือนกัน และส่วนที่แตกต่าง
กัน เพ่ือให้ กฟผ. ได้นำเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกพิจารณาในหัวข้อนี้ไปใช้เป็นข้อพินิจพิจารณาสำหรับใน
การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ในอนาคตต่อไป 

สำหรับบทบาทในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในปัจจุบัน ยังไม่ได้มีประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้น คุณประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอแนะข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะส่งผลทางบวกโดยตรงต่อการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายในการนำข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยฯ ดังกล่าวไปพิจารณาในการออกข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในภายภาคหน้าได้ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยฯ ได้มีการจัดทำร่างข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังแสดงในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฉ 

สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ที่ได้ถูกนำมาใช้ในต่างประเทศ คณะผู้วิจัยฯ ได้รวบรวมและศึกษาในรายละเอียด ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับด้านเทคนิคที่จะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงกลุ่มประเทศทั่วโลกที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้ จะ
ประกอบด้วย 1) ประเทศไอร์แลนด์ (รวมประเทศไอร์แลนด์เหนือ) 2) ประเทศฟินแลนด์ 3) ประเทศ
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แอฟริกาใต้ และ 4) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้  

1) บทความ Battery Energy Storage Power Station (ESPS) Grid Code 
Implementation Note ของประเทศไอร์แลนด์ (รวมประเทศไอร์แลนด์เหนือ) [11] 

2) บทความ Grid Code Specifications for Grid Energy Storage Systems ของ
ประเทศฟินแลนด์ [12] 

3) บทความ Grid Connection Code for Battery Energy Storage Facilities (BESF) 
Connected to the Electricity Transmission System (TS) or the Distribution 
System (DS) in South Africa ของประเทศแอฟริกาใต้ [13] 

4) บทความ IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of 
Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems 
Interfaces ของประเทศสหรัฐอเมริกา [14] 

 
8.3.2.1 ประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือ  

 

สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ
ประเทศไอร์แลนด์และไอแลนด์เหนือ คณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารจำนวณ 3 ฉบับ 
ได้แก่  EirGrid, “EirGrid Grid Code Version 8,” 2014 ซึ่งเป็นข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ 
หลักของประเทศไอร์แลนด์  SONI, “SONI Grid Code,” 2020 ซึ่งเป็นข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ หลักของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และ EirGrid and SONI, “Battery ESPS Grid 
Code Implementation Note Version 2.0,” 2020 ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะมีการอ้างอิงไปถึงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ หลักของ EirGrid และ SONI 

จากการศึกษาเอกสารทั้งหมด พบว่าข้อกำหนดการเชื่อมต่อฯ ระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ของประเทศไอร์แลนด์และไอแลนด์เหนือจะมุ่งเน้นให้ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถทำงานไดต้าม 3 หัวข้อดังต่อไปนี้ได ้

1) มุ่งเน้นให้สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงได้ ผ่านจากการควบคุม
ค่า MW Set Point โดย TSO ผ่านการใช้ SCADA หรือการที่  TSO 
ประสานงานให้ผู้ควบคุมระบบปฏิบัติตาม  โดยการควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
1.1) Ramp Rate 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถดำเนินการ Ramp 
Rate ได้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1.1) Active Power Control Set Point Ramp Rate ซึ่ ง
หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถตอบสนองต่อ Active 
Power Set Point ได้ ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 1%-100% ของ
กำลังความจุของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่/นาที  
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สำหรับ SONI นั้น Active Power Control Set Point 
Ramp Rate ในแต่ละเวลาจะถูกระบุโดย TSO ผ่าน SCADA 
ส่วน EirGrid นั้น Ramp Rate Settings อาจถูกระบุอย่าง
เฉพาะเจาะจงไว้ใน Unit Specific Signal List ที่กำหนดไว้
โดย TSO 

1.1.2) Frequency Response Ramp Rate หมายถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าจริงขั้นต่ำที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่จะต้องสามารถตอบสนองเมื่อต้องให้บริการ 
Frequency Response ทั้งในขณะที่ระบบไฟฟ้าเกิด Over 
Frequency และ Under Frequency สำหรับ SONI นั้น 
Frequency Response Ramp Rate จะแบ่งเป็น Primary 
Response Capability คือ ระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่จะต้องสามารถให้บริการได้ภายใน 5 วินาที และ
ให้บริการต่อเนื่ องนาน 15 วินาที  โดยที่  จะต้องมีการ
เป ลี่ ย น แป ล งก ำลั ง ไฟ ฟ้ าจริ ง ได้  60 %  ของ D roop 
Characteristic และ Secondary Response Capability 
คือ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถ
ให้บริการได้ภายใน 15 วินาที และให้บริการต่อเนื่องนาน 90 
วินาที โดยที่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าจริงได้ 
100% ของ Droop Characteristic ส่วน EirGrid นั้น ระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถจัดหา 60% ของ
กำลังไฟฟ้าจริงที่คาดหวังได้ภายใน 5 วินาที และ  จะต้อง
สามารถจัดหาได้  100% ภายใน 15 วินาที  หลังจากที่  
Transm ission System  Frequency  เริ่มออกนอก 
Deadband 

1.1.3) Capacity Limit Ramp Rate คือระบบกักเก็บพลังงานต้อง
สามารถเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าจริงไปจนถึง 0 MW ได้ ด้วย
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใดค่าหนึ่งที่อยู่ระหว่าง 1-100% 
ของความจุของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่/นาท ีโดย
อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกกำหนดโดย TSO ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาจุดการทำงาน ณ ขณะเรียกใช้ของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ด้วย 
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Ramp Rate ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นนี้อาจมี
ความเกี่ยวข้องกันได้ ดังนั้นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องมีการ
จัดลำดับความสำคัญในการทำงานเป็นลำดับ คือ ให้บริการ Capacity Limited 
Ramp Rate เป็นอันดับแรก ต่อด้วย Frequency Response Ramp Rate และ
สุดท้ายคือ Active Power Control Set Point Ramp Rate 
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2) Frequency Response 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถควบคุมความถี่ไฟฟ้าของ

ระบบไฟฟ้าได้ ทั้งในกรณีที่ความถี่ไฟฟ้าสูงและความถี่ไฟฟ้าต่ำเกินกว่าค่าความเหมาะสม 
โดยคุณลักษณะในการควบคุมความถ่ีและพารามิเตอร์สำคัญแสดงดังรูปที่ 8.16 และ ตารางที่ 
8.11 นอกจากนั้นการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับ EirGrid และ SONI นั้นจะมีความ
แตกต่างกันอยู่เล็กน้อย สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 8.12 

 

 
รูปที่ 8.16 คุณลักษณะในการควบคุมความถี่และค่าพารามิเตอร์ทีส่ำคัญของระบบกักเก็บพลังงาน

ด้วยแบตเตอรี่ 
 

ตารางท่ี 8.11 คุณลักษณะในการควบคุมความถี่และพารามิเตอร์สำคัญของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ 
No. Characteristic Description 
1 F ความถี่ของระบบไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
2 ∆P การเปลีย่นแปลงของกำลังไฟฟ้าจริงของระบบกักเก็บพลังงานด้วย

แบตเตอรี่ทีส่ัมพันธ์กับความถีไ่ฟฟ้า 
3* Under Frequency Trigger 

Frequency (F1) 
ความถี่ไฟฟ้า ณ จดุที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้อง
ตอบสนองต่อ Under Frequency 

4 F2 ความถี่ไฟฟ้า ณ จดุที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้บริการ 
Under Frequency Response สูงที่สุด  (F1 - Under frequency 
Trajectory Setting) 

5* Over Frequency Trigger 
Frequency (F3) 

ความถี่ไฟฟ้า ณ จดุที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้อง
ตอบสนองต่อ Over Frequency 

6 F4 ความถี่ไฟฟ้า ณ จดุที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้บริการ Over 
Frequency Response สูงที่สุด  (F3 + Over Frequency Trajectory 
Setting) 

7* Under Frequency 
Trajectory 

ขนาดสูงสดุของการเปลีย่นแปลงความถี่ไฟฟ้าท่ีระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีจ่ะสามารถตอบสนองไดใ้นกรณี Under Frequency (กรณี
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No. Characteristic Description 
ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความจุหรือความพร้อม) 

8* Over Frequency 
Trajectory 

ขนาดสูงสดุของการเปลีย่นแปลงความถี่ไฟฟ้าท่ีระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีจ่ะสามารถตอบสนองไดใ้นกรณี Over Frequency (กรณไีม่ได้
ถูกกำหนดด้วยความจุหรือความพร้อม) 

9* Maximum Under 
frequency Response 

กำลังไฟฟ้าจริงสูงสุดที่ระบบกักเกบ็พลังงานด้วยแบตเตอรีส่ามารถ
เพิ่มขึ้นได้ในขณะตอบสนองต่อ Under Frequency 

10* Maximum Over 
frequency Response 

กำลังไฟฟ้าจริงสูงสุดที่ระบบกักเกบ็พลังงานด้วยแบตเตอรีส่ามารถลดลง
ได้ในขณะตอบสนองต่อ Over Frequency 

หมายเหตุ : *ค่าพารามิเตอร์ที่สามารถกำหนดได้ 
 
ตารางท่ี 8.12 การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับ EirGrid และ SONI 

ค่าพารามิเตอร์ EirGrid SONI 
Under Frequency Trigger 

Frequency (F1) 
49.5 Hz – 50 Hz 49 Hz – 50 Hz 

Under Frequency Trajectory 
(F1-F2) 

1 Hz – 5 Hz 1 Hz – 10 Hz 

Maximum Under Frequency 
Response 

0 MW – Operating Range 0 MW – Operating Range 

Over Frequency Trigger 
Frequency (F3) 

50 Hz – 50.5 Hz 50 Hz – 51 Hz 

Over Frequency Trajectory 
(F3-F4) 

1 Hz – 5 Hz 1 Hz – 10 Hz 

Maximum Over Frequency 
Response 

0 MW – Operating Range 0 MW – Operating Range 
 

จากตารางที่ 8.12 นั้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า EirGrid กำหนด Droop 
Range ไว้ที่  2%-10% และมี  Deadband ระหว่าง 49.5 Hz ถึง 50 Hz กรณี  Under 
Frequency และ 50 Hz ถึง 50.5 Hz กรณี Over Frequency ในขณะที่ SONI กำหนด 
Droop Range ไว้ที่ 2%-20% และมี Deadband ระหว่าง 49 Hz ถึง 50 Hz กรณี Under 
Frequency และ 50 Hz ถึง 51 Hz กรณี Over Frequency 

3) มุ่งเน้นให้สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และควบคุมค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าได้ 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถให้บริการได้ทั้ง Voltage 

Regulation ให้กับระบบไฟฟ้า นอกจากนั้นยังต้องสามารถปรับปรุง Power Factor และ 
กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจุดเชื่อมต่อได้ โดยการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะมีทั้งหมด 
3 โหมดการทำงานคือ 

3.1) Voltage Control Mode 
3.2) Power Factor Control Mode 
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3.3) Reactive Power Dispatch 
ความสามารถขั้นต่ำในการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ จุดเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามรูปที่ 8.17 
โดย P หมายถึงกำลังไฟฟ้าจริง และ Q หมายถึงกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

 

 
รูปที่ 8.17 ความสามารถข้ันต่ำในการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของระบบกักเก็บพลังงานด้วย

แบตเตอรี่ ณ จุดเชื่อมต่อ (Operating Range) 
 

จากรูปที่ 8.17 1) จุด A คือ ความสามารถในการดูดซับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
ขั้นต่ำที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องทำได้ที่ 100% ของความจุ 2) จุด B คือ 
ความสามารถในการผลิตกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
จะต้องทำได้ที่ 100% ของความจุ 3) จุด C คือ ความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
ขั้นต่ำของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ จุด Maximum Import Capacity ซึ่งจะมี
ค่าเท่ากับจุด B 4) จุด D คือ ความสามารถในการดูดซับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำของระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ จุด Maximum Import Capacity ซึ่งจะมีค่าเท่ากับท่ีจุด A 
และ 5) จุด E คือ จุดตัดของแกน P และ Q 

4) มุ่งเน้นให้สามารถทำ Fault Ride Through ได้ 
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ระบบกัก

เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องยังคงเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเพ่ือช่วยรักษาระดับแรงดัน
ของระบบไฟฟ้า หลังจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าและการฟ้ืนตัวสู่ช่วงการทำงาน
ปกติ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ควรรักษาระดับแรงดันที่จุดเชื่อมต่อไว้โดยเฉลี่ย
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อย่างน้อย 90% ของการทำงานในสภาวะ Steady State ภายใน 500 ms แสดงดังรูปที่ 
8.18 

 

 
รูปที่ 8.18 ข้อกำหนดด้าน Fault Ride Through ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

 

เนื่องด้วย EirGrid และ SONI ทำหน้าที่เป็น TSO ที่ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของประเทศไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือในระดับ Transmission ดังนั้น ข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อฯ ในประเด็นต่างๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ กฟผ. ที่จะนำ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้าเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย 

1) ด้านการควบคุมกำลังไฟฟ้าจริง 
ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ระบุว่า 

กรณีที่ความถี่ไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วง 49.50 Hz - 50.50 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องช่วย
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยการเพ่ิมหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทำให้ค่าระดับความถี่ไฟฟ้า
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 Hz ± 0.5 Hz ทั้งนี้ ความสามารถของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องช่วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสถานะการชาร์จ (State of Charge) 
ส่วนกรณีที่ค่าระดับความถี่ไฟฟ้าสูงกว่า 51.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลด
ปริมาณกำลังการผลิตด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1  Hz ของปริมาณกำลังการผลิตขณะนั้น 
(Gradient Reduced Power at 40%/Hz of the Instantaneously Available Power) 
ซึ่งจะพบว่าข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะมีความสอดคล้องกับ 
EirGrid ที่กำหนด Droop Range ไว้ที่ 2%-10% และมี Deadband ระหว่าง 49.5 Hz ถึง 
50 Hz กรณี Under Frequency และ 50 Hz ถึง 50.5 Hz กรณี Over Frequency 
อย่างไรก็ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ยังไม่มีการระบุถึง
รายละเอียดการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แบบข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ EirGrid และ SONI 
คณะผู้วิจัยฯ จึงมีความเห็นว่าหากเพ่ิมเติมข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์
ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลงไปในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. (หรือในนามของประเทศไทย) น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการ
ปฏิบัติ งานของศูนย์ควบคุมและผู้ขอเชื่ อมต่อ และอาจทำให้การสั่ งการปรับปรุง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จาก อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) และ 
SCADA มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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2) ด้านการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ และแรงดันไฟฟ้า 
ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ

พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือระบุว่าระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถให้บริการได้ทั้ง Voltage Regulation ให้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ จะต้องมีความสามารถปรับปรุงค่า Power Factor และควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที่จุดเชื่อมต่อได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. อาจยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับการให้บริการ 
Voltage Regulation ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงมี
ความเห็นว่า การเพ่ิมรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ได้อย่างมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

3) ด้าน Fault Ride Through 
ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ

พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศไอร์แลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือ ได้ระบุถึงการ
มุ่งเน้นในการให้บริการ Fault Ride Through ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่ง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ได้มีการระบุรายละเอียดเรื่องดังกล่าว
ไว้เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า Voltege Ride Through  ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงมีความเห็นว่า
ข้อกำหนดในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้มีความสอดคล้องกับของประเทศไอร์แลนด์และประเทศ
ไอร์แลนด์เหนือ และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว 

 
8.3.2.2 ประเทศฟินแลนด์ 

 

ประเทศฟินแลนด์ ได้จัดทำเอกสารว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลั งงานด้วยแบตเตอรี่ ขึ้ นมา โดยใช้ชื่ อว่า Grid Code 
Specifications for Grid Energy Storage Systems โดยมี หน่ วยงาน กำกับ ดู แล  คื อ 
Fingrid Oyj ภายใต้ความรับผิดชอบต่อการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศ
ฟินแลนด์ ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
เพ่ือช่วยสนับสนุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ขอบเขตของการใช้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นี้  จะถูกนำไปใช้กับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ มี
ลักษณะเหมือนกับ Power Park Modules เท่านั้น ถ้าหากมีระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ประเภทอ่ืนที่ ไม่ ใช่ประเภท Power Park Modules มาเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าในประเทศฟินแลนด์แล้ว Fingrid Oyj จะทำการพิจารณาแยกข้อกำหนดเป็น
กรณเีฉพาะไป 

เนื่องด้วย ในปัจจุบันนี้ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปนั้น ยังไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นมาให้เห็น
อย่างชัดเจนมากนัก ดังนั้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ อาจถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดที่ถูกจัดทำขึ้นมาโดย
พิจารณาถึงเป้าหมายร่วมกันของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทวีปยุโรป เพ่ือรับประกันเงื่อนไขท่ีมี
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ความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกันในการนำไปใช้แข่งขันในตลาดไฟฟ้า เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทวีปยุโรปได ้

ในการจัดทำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ จะมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ จะต้องมีความสามารถในการ
ทนทานต่อการแกว่งของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า และระดับความถี่ไฟฟ้าที่
เกิดข้ึนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

2) เพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ จะต้องมีความสามารถในการ
สนับสนุนการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่เกิดความผิด
พร่องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และจะต้องมีความสามารถทำงานได้อย่างมี
ความน่าเชื่อถือในช่วงระยะเวลาที่เกิดความผิดพร่องนั้น 

3) เพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าจนเหตุทำให้อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนหน้านี้เกิดความเสียหาย ในขณะที่ระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่กำลังเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

4) เพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ จะมีความสามารถทำให้ Fingrid 
Oyj หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนการ
ทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาด้านความ
มั่นคง ปลอดภัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ จะถูกนำมาใช้ได้กับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.8 kW ขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดของข้อกำหนดในแต่ละ
ประเด็นนั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  และ
ตำแหน่งบัสเชื่อมต่อในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ ดังแสดงในตารางที่ 8.13 

 

ตารางที่ 8.13 ประเภทของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ถูกแบ่งตามขนาดและตำแหน่งบัส
เชื่อมต่อในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ 

ประเภท ระดับแรงดันทีเ่ชื่อมต่อ เง่ือนไข ขนาด (𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝) 
A น้อยกว่า 110 kV และ 0.8 kW ≤ Prated < 1 MW 
B น้อยกว่า 110 kV และ 1 MW ≤ Prated < 10 MW 
C น้อยกว่า 110 kV และ 10 MW ≤ Prated < 30 MW 
D ตั้งแต่ 110 kV ขึ้นไป หรือ Prated ≥ 30 MW 
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นอกจากนี้ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ จะสามารถนำไปใช้กับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ ซึ่งการพิจารณา
เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในกรณีนี้ Fingrid 
Oyj จะพิจารณาตามตารางที่ 8.13 กล่าวคือ แต่ละจุดเชื่อมต่อในระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีการนำระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ไปเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน แต่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะถูกพิจารณาขนาดและระดับ
แรงดันที่เชื่อมต่อตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก Owner รายใด
ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความประสงค์จะให้ Fingrid Oyj ทำการทบทวน
ข้อกำหนดบางอย่างในกรณีที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว Fingrid Oyj 
จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดของข้อกำหนดที่แจ้งความจำนงไป ให้ Owner รายนั้น
รับทราบในภายหลังได้ 

ประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดหาบริการเสริมให้กับการทำงาน
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ โดยจะมีการกำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและระดับแรงดันที่ทำการเชื่อมต่อ 
ดังแสดงในตารางที่ 8.13 โดยหน้าที่หลักๆ ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ ได้ถูก
กำหนดไว้ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ได ้

2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการรับ-จ่าย
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

4) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault 
Ride Through ได ้

5) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่า
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 

สำหรับประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศฟินแลนด์ คณะผู้วิจัยฯ ได้
ทำการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ในการทำ Fault Ride Through เพ่ิมเติม ซึ่งประเทศฟินแลนด์นั้น ไม่ได้กำหนดให้ระบบกัก
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เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท A ตามที่ระบุในตารางที่ 8.13 จะต้องมีความสามารถใน
การทำ Fault Ride Through นี้  แต่จะอนุญาตให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ประเภท B C และ D เท่านั้น ที่จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault Ride Through ซึ่ง
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความผิดพร่องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์ ค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะมีค่าเท่ากับ 1 
p.u. ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะไม่มีการรับ-จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และตัวควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Voltage 
Regulator: AVR) ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะต้องทำงานได้เป็นปกติ และ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพร่องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศฟินแลนด์แล้ว ระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะถูกปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือไม่
นั้น ให้เป็นหน้าที่ของการทำงานของ Fault Ride Through ดังแสดงในรูปที่ 8.19 สำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท B และประเภท C และรูปที่ 8.20 สำหรับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท D 

 

 
รูปที่ 8.19 ฟังก์ชัน Fault Ride Through ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

ประเภท B และประเภท C 
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รูปที่ 8.20 ฟังก์ชัน Fault Ride Through ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท D 

 
8.3.2.3 ประเทศแอฟริกาใต้ 

 

ประเทศแอฟริกาใต้ ภายใต้การทำงานระหว่างของหน่วยงานกำกับดูแลโดย 
National Energy Regulator of South Africa หรือ NERSA และ Eskom ซึ่งทำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้ ได้ดำเนินการออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  โดยใช้ชื่อว่า Grid 
Connection Code for Battery Energy Storage Facilities (BESF) Connected to the 
Electricity Transmission System (TS) or The Distribution System (DS) in South 
Africa ฉบับร่างลำดับที่ 5.2 (Draft 5.2) ขึ้นในปี 2020 

วัตถุประสงค์หลักของการออกข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ คือ การระบุข้อกำหนดทั้งด้านการออกแบบ และด้าน
เทคนิคขั้นพ้ืนฐานสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้ทั้งในระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
นอกจากนี้ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้  จะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ เช่น ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เนื่องด้วยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ ในหลายๆ ประเด็นนั้น จะมีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากรูปแบบของข้อกำหนดเหล่านั้น เป็นการพิจารณาเรื่อง
ของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ
ประเทศแอฟริกาใต ้

ขอบเขตของการนำข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้ ไปใช้กับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
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แบตเตอรี่ โดยหลักจะอ้างอิงจากขนาดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และอาจจะ
ขึ้นกับระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อสำหรับบางพ้ืนที่ที่จะต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติม โดย
ประเภทของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเทศแอฟริกาใต้ที่ขึ้นกับขนาด จะถูก
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 8.14 

 
ตารางที่ 8.14 ประเภทของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ถูกแบ่งตามขนาดของประเทศ
แอฟริกาใต ้

ประเภท ขนาด (𝐏𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝) 
A 

– A1 
– A2 
– A3 

Prated < 1 MW 
Prated ≤ 13.8 kW 

13.8 kW < Prated < 100 kW 
100 kW ≤ Prated < 1 MW 

B 
– B1 
– B2 

1 MW ≤ Prated < 20 MW 
1 MW ≤ Prated < 5 MW 
5 MW ≤ Prated < 20 MW 

C Prated ≥ 20 MW 
หมายเหตุ : สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท A ที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1 เฟส จะต้องติดตั้งโดย
ไม่ทำให้ค่าความแตกต่างของปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีค่ามากกว่า 4.6 kW 
 

เกณฑ์มาตรฐานด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้ จะมุ่งเน้นให้ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทนต่อ
การแกว่งของค่าระดับแรงดันไฟฟ้า และค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะต้องมีความสามารถในทำ 
Frequency Response เพ่ือควบคุมค่าระดับความถี่ ไฟฟ้าของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่รับ-จ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

4) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการรับ -จ่าย
และควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือ
ควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อได ้

5) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ Fault 
Ride Through ได ้

6) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่า
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 
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สำหรับประเด็นทางด้านเทคนิคในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้  คณะผู้วิจัยฯ ได้ศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทำงานด้าน Frequency Response ของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ซึ่งถ้าหากเกิดการแกว่งของค่าระดับความถี่ไฟฟ้าขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
ประเทศแอฟริกาใต้แล้ว ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทุกประเภทตามที่ระบุไว้ใน
ตารางที่ 8.14 นั้น จะต้องมีความสามารถในทำ Frequency Response ได้ เพ่ือที่จะทำให้
เกิดความเสถียรภาพบนการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่ง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำ Frequency Response ของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 โหมด ได้แก่ 1) ช่วงความถ่ีต่ำ 2) ช่วงความถี่สูง และ 3) ช่วง
ความถี่ปกต ิดังแสดงในรูปที่ 8.21 ถึงรูปที่ 8.23 

 

 
รูปที่ 8.21 Frequency Response: โหมดการทำงานในช่วงความถ่ีต่ำ 
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รูปที่ 8.22 Frequency Response: โหมดการทำงานในช่วงความถ่ีสูง 

 

 
รูปที่ 8.23 Frequency Response: โหมดการทำงานในช่วงความถ่ีปกติ 

 
จากรูปที่  8.21 จะแสดงให้ เห็นถึงโหมดการทำงาน Frequency Response 

ในช่วงความถี่ต่ำ ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้ ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
ประเภท C เท่านั้น เป็นผู้ที่จะต้องทำ Frequency Response ในโหมดนี้ โดยที่ ถ้าหากค่า
ระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่า f2 หรือ 49.50 Hz ตามข้อกำหนด
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของประเทศ
แอฟริกาใต้  ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภท C จะต้องทำงานในโหมด 
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Discharging เพ่ือทำการจ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันทีตาม
ปริมาณที่ถูกกำหนดการตั้งค่าพารามิเตอร์ Droop 1 ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดไว้ที่ 
10% ของค่าปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ สำหรับการทำ 
Frequency Response ในช่วงความถี่สูงนั้น ประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ทุกประเภท จะต้องช่วยกันทำ Frequency Response ตามรูปที่ 
8.22 โดยที่ เมื่อค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่ามากกว่า f5 หรือ 50.50 
Hz ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ของประเทศแอฟริกาใต้ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทุกประเภท ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องทำงานในโหมด Charging เพ่ือทำการรับปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันทีตามปริมาณที่ถูกกำหนดการตั้งค่าพารามิเตอร์ 
Droop 4 ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดไว้ที่ 10% ของค่าปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน และสำหรับการทำ Frequency Response 
ในช่วงความปกตินั้น ประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ประเภท B และประเภท C ที่จะต้องทำหน้าที่ตามการตั้งค่าพารามิเตอร์ Droop 2 กับ 
Droop 3 ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดไว้ที่ 4% ของค่าปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 8.23 สำหรับความถี่ไฟฟ้า f3 และ f4 นั้น 
ประเทศแอฟริกาใต้ได้กำหนดไว้ที่ระดับ 49.85 Hz และ 50.15 Hz ตามลำดับ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงช่วงแถบควบคุมที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทำการรับ-จ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
8.3.2.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะอ้างอิงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ใน IEEE 
Standard 1547-2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดเกณฑ์ทางด้านเทคนิคที่ว่าด้วยการ
เชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางด้าน
พลังงานแบบกระจายตัว หรือ Distributed Energy Resources (DERs) ที่จะเข้ามาทำการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้หมายรวมถึงอุปกรณ์จำพวก
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ด้วย ทั้งนี้ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับความถี่ไฟฟ้าเท่ากับ 60 Hz ซึ่งจะมีค่าความแตกต่างจาก
ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศแอฟริกาใต้ รวมถึงประเทศไทยที่มีโครงสร้าง
การจ่ายไฟในระดับความถ่ีไฟฟ้า 50 Hz 

วัตถุประสงค์ของ IEEE Standard 1547-2018 คือ เพ่ือที่จะออกแบบข้อกำหนด
หรือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของ DERs ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตของการนำไปใช้ได้กับระบบ DERs ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่า Primary หรือ Secondary Distribution Voltage Levels 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีโครงสร้างการจ่ายไฟเป็นแบบเรเดียล (Radial) 
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ประเด็นทางเทคนิคที่ถูกกำหนดไว้ใน IEEE Standard 1547-2018 นี้ จะมุ่งเน้น
ให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถในการช่วยเหลือระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยมีรูปแบบการทำงานได้ดังตอ่ไปนี้ 

1) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ เพ่ือควบคุมค่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 

2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการทำ 
Voltage Disturbance Ride-Through แล ะ  Frequency Disturbance 
Ride-Through ได ้

3) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องถูกทดสอบเพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่า
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นั้น สามารถทำงานตามรูปแบบที่
กำหนดได้ 

เนื่องด้วยในมาตรฐาน IEEE Standard 1547-2018 ได้กล่าวถึงรูปแบบการ
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ให้ความสนใจ เนื่อง
ด้วยในหลายๆ ประเทศที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอมานั้น จะมีรูปแบบของการควบคุมใน
รูปแบบการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ 

ใน IEEE Standard 1547-2018 ได้กำหนดหน้าที่และบทบาทของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่เมื่อจำเป็นจะต้องทำการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อว่า เมื่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทำงานในโหมดนี้แล้ว 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องมีความสามารถในการจำกัดปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงสูงสุดได้ตามค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ดังแสดงตัวอย่าง
กราฟคุณลักษณะเฉพาะในรูปที่ 8.24 

 

 
รูปที่ 8.24 ตัวอย่างกราฟคุณลักษณะเฉพาะ Voltage-Active Power 
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จากรูปที่ 8.24 นั้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนกราฟลักษณะเฉพาะ จะถูก
กำหนดตามค่าแนะนำตามมาตรฐาน IEEE Standard 1547-2018 ตามตารางที่  8.15 
สำหรับการทำงานปกติของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เมื่อจำเป็นที่จะต้องทำงานใน
โหมดฟังก์ชันนี้ 

 

ตารางท่ี 8.15 การตั้งค่าพารามิเตอร์ของกราฟคุณลักษณะเฉพาะ Voltage-Active Power 
ค่าพารามิเตอร์ รูปแบบการต้ังค่า 

V1 1.06VN 

P1 Prated 

V2 1.10VN 

P’2 0 
 

8.3.2.5 สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

 

สรุปจากประเด็นหลักต่างๆ ที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ตั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

 
  



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

8-62 
 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1]  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,” 2562. 

[2]  การไฟฟ้านครหลวง, “ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558,” 2558. 

[3]  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559,” 2559. 

[4]  A. Cabrera-Tobar, E. Bullich-Massagué, M. Aragüés-Peñalba and O. Gomis-
Bellmunt, "Review of advanced grid requirements for the integration of large 
scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, vol. 62, pp. 971-987, 2016.  

[5]  BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008. 
[6]  NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic 

Stations to Power Systems," 2012. 
[7]  NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and 

Solar Generation," 2013. 
[8]  T. Mchunu and T. Khoza, "Grid connection code for renewable power plants 

South Africa," 2013. 
[9]  IEA, "Thailand Renewable Grid Integration Assessment," 2018.  
[10]  IEA, “ Getting Wind and Sun onto the Grid: A Manual for Policy Makers,” 2017.  
[11]  E. and S. , "Battey ESPS Grid Code Implementation Note," 2020. [Online]. 

Available: https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Integration-of-
Batteries-Implementation-Note.pdf. 

[12]  FINGRID, "Grid Code Specifications for Grid Energy Storage Systems SJV2019," 
2020. [Online]. Available: 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/en/customers/grid-
connection/grid-energy-storage-systems-sjv2019.pdf. 

[13]  Eskom, "GRID CONNECTION CODE FOR BATTERY ENERGY STORAGE FACILITIES 
(BESF) CONNECTED TO THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM (TS) OR THE 
DISTRIBUTION SYSTEM (DS) IN SOUTH AFRICA," 2020. [Online]. Available: 
https://www.nersa.org.za/wp-content/uploads/2021/02/Annexure-A_-Battery-
Energy-Sorage-Facility_Connection_Code.pdf. 

[14]  IEEE, "IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy 
Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces," 2018. [Online].  



 
 
 
 

บทที่ 9 
การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบ 

การกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า 
เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
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บทที่ 9 
การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุน 

ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
 

จากนโยบายของภาครัฐที่ได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ ขยะ โดยพลังงาน
หมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมนั้น มีการผลิตไฟฟ้าที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งความไม่แน่นอนของพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้า ยกตัวอย่าง เช่น กรณีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดนบด
บังจากก้อนเมฆขนาดใหญ่  จะทำให้ระบบไฟฟ้าขาดกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาแรงดันและความถี่ตกในระบบไฟฟ้าได้  เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึง
ต้องมีการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามี
ความมั่นคง และเชื่อถือได้ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน 

โดยในบทนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในระบบ
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยแบ่งออกเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายในประเทศไทย และ 
ต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบว่าแผนการลงทุนของประเทศไทยมีความเหมาะสมเพียงใดเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศ แล้วจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนสำหรับ
ประเทศไทย หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอการวิเคราะห์กรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยจะเป็นการทบทวนกรอบการ
กำกับแผนการลงทุนในประเทศไทยและในต่างประเทศ หลังจากนั้น จะเป็นการวิเคราะห์และข้อเสนอ
สำหรับกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สำหรับประเทศไทย 
 
9.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลด

ผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทบทวนวรรณกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง และ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
9.1.1 การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ

ประเทศไทย 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงแผนการลงทุนของหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมไป
ถึงแผนการลงทุนที่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งร่วมกันออกแบบในชื่อของแผนการปรับปรุงระบบส่ง และ
ระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยฯ จะ
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กล่าวถึงแนวคิดของการจัดทำแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย รายการการลงทุนแต่ละอย่าง ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ
สุดท้ายเป็นกรอบระยะเวลาและงบประมาณในแต่ละรายการการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 

9.1.1.1 การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟา พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง มีเสถียรภาพ เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย ส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่างๆ ด้านพลังงาน ทั้งในด้านการลงทุน และการวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [1] 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) ให้ความเห็นชอบ

มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแนวทางการส่งเสริม  และ
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย และแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และคำนึงถึงผลกกระทบต่อความ
มั่นคงระบบไฟฟ้า และความพร้อมของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งได้กำหนด
เป้าหมายให้เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกเป็น 25% ของการใช้
พลังงานทั้งหมดภายในปี  2564 รวมกำลังผลิตติดตั้ง 9,201 MW อีกทั้งเมื่อวันที่  16 
กรกฎาคม 2556 กพช. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายขึ้นเป็น 13,927 MW ทำให้
ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน (พน.) มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 
(Very Small Power Producer: VSPP) เป็นจำนวนมาก เพ่ือสนองต่อ ความต้องการใช้
ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ในระดับที่เหมาะสมตามแผน ทำให้ระบบไฟฟ้าไม่สามารถรองรับการ
เพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียนปริมาณมาก ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) ได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ และหากไม่มีการพัฒนาระบบส่ง
ไฟฟ้าหลักเพ่ิมเติม จะส่งผลทำให้มีข้อจำกัดด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศไทยได้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กฟผ. เห็นว่า ควรขยายศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้า
สำหรับรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  และพลังงานทางเลือกตาม
นโยบายภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEN Power 
Grid: APG) และรองรับการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน กฟผ. จึงได้เสนอโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ 
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กรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 kV และ 230 kV 
เพ่ิมเติม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าหลักเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้า สำหรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 115 kV 
และ 230 kV นั้น ระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ิมเติม เมื่องานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าต่างๆ มีจุดเชื่อมต่อที่ชัดเจน ซึ่งผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการจัดทำโครงการดังกล่าวคือ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในระยะยาว โดย
ก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพ่ือรองรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ศักยภาพรวมกันทั้งหมดประมาณ 10,000 MW และเพ่ิมความสามารถการส่งพลังงานไฟฟ้า
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางไปยังศูนย์กลางความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในด้านการปฏิบัติการ
ควบคุม และการจ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง 
รวมทั้งการรองรับกรณีที่ต้องนำโรงไฟฟ้าเข้า-ออก การหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และการ
รองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน 

จากการทบทวนการจัดทำโครงการของ กฟผ. พบว่า กฟผ. มีแผนการทำ
โครงการบางส่วน ที่ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization ตาม
แนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือ มีการศึกษาการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน โดยจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อ
โรงไฟฟ้า SPP หรือ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงใดๆ จะส่งผลให้
โรงไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  พ.ศ. 2561 – 2580 
(PDP2018) จ่ายไฟฟ้าน้อยลง เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าอยู่บางส่วน 
ทำให้กำลังไฟฟ้ารวมที่ไม่ต้องการใช้ในภาคต่างๆ จะไหลผ่านไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่ืนๆ ซึ่ง
หากสายส่งไฟฟ้าที่มีไม่เพียงพอต่อการรองรับกำลังไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการจ่ายโหลดนี้  จะ
ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบส่งไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงการ
ก่อสร้างสายส่ง 500 kV อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 วงจรคู่ โครงการก่อสร้างสายสง 500 
kV ท่าตะโก – สามโคก วงจรคู่ ที่ก่อสร้างเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน และเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคกลาง ตามนโยบายของภาครัฐ 

 

2) แผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 
[2] 
ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนโยบาย

ภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และมีการบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ ตลอดจนสามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในอนาคต กฟภ. จึงได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
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กำหนดแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที โดยทิศทางการดำเนินงานของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 เป็นการสร้างการเติบโตของ กฟภ. ด้วยระบบไฟฟ้าครอบคลุมทั่วถึง มั่นคงและ
เชื่อถือได้ พร้อมด้วยการรองรับ Digital Technology ระยะที่ 2 คือการพลิกองค์กร สู่การ
เป็น Digital Utility และ ระยะที่ 3 คือการก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจด้านไฟฟ้าทั้งในประเทศ และ
ระดับภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และเพ่ือวางแผนระบบไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟภ. มีการกำหนดการพัฒนาระบบไฟฟ้าไว้ 3 
ด้านที่ส่งเสริมซึ่งกัน และกัน มีการกำหนดเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน ด้านที่ 1 คือการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่  ด้วย
คุณภาพที่มั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า มีเป้าหมายคือ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมให้ครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของ กฟภ. ได้รับการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่เมืองให้มีคุณภาพ และ
ความมั่นคงเชื่อถือได้ ด้านที่ 2 ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความล้ำสมัย มีเป้าหมายคือ 
รองรับการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว มีมาตรฐานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีเป็น
มาตรฐานสากล เพ่ือให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
สามารถทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ด้านที่ 3 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายคือ บริหารจัดการสินทรัพย์เพ่ือความยั่งยืนของระบบ
ไฟฟ้า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และของเสียจากระบบไฟฟ้า สนับสนุนการผลิต
พลังงานหมุนเวียนในชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า 

จากการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าของ กฟภ. พบว่า กฟภ. มี
แผนการบางส่วนดำเนินการที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization ตาม
แนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งกล่าวคือมีการดำเนินการในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี ใน
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ของแผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า การลงทุนดังกล่าวคือการจัดตั้ง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เพ่ือ
รองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) และรองรับความไม่แน่นอนของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือ ระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ระบบจำหน่ายรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตลาดซื้อขายไฟเสรี โดย
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ESS เพ่ือรองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าวจะมีการแบ่งระยะเวลาการทำงานออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งมีเวลาดำเนินการ
ในระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2568-2572 ส่วนระยะเวลาดำเนินการในระยะที่  2 ใช้เวลา ตั้งแต่ปี 
2572-2580 ซึ่งงบประมาณในการลงทุนของโครงการใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีค่า คือ 
19,945 ล้านบาท และ 96,525 ล้านบาท ตามลำดับ 
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3) แผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 
2560-2564 การไฟฟ้านครหลวง [3] 
แผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นแผนงานหลักของ 

กฟน. ในการให้บริการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในเขตจำหน่าย มีการดำเนินงานเพ่ือ
รองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน เสริมความม่ันคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
รวมถึง รองรับยุทธศาสตร์ของ กฟน. ในประเด็นการยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าสู่ความเป็น
เลิศ ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล กฟน. จึงได้จัดทำแผนปรับปรุง และขยาย
ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าฉบับที่  12 ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยใช้ค่าพยากรณ์ ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ฉบับเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งคาดว่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในเขตบริการของ กฟน.จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,541 MW หรือมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 3.15% ต่อปี โดยการจัดทำแผนดังกล่าวจะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ ให้บริการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
เพียงพอมีคุณภาพ ความมั่นคง และเสริมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และรักษามาตรฐาน
ในการให้บริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการตอบสนองต่อทิศทางของแนวทางการพัฒนาประเทศ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-2564 ในการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

โดยแผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟน. มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟน. ให้สามารถ
รองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในช่วงปี  2560 – 2564 อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และเสริมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งแผนงานสำหรับแผน
ปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้ 

 

1) แผนงานพัฒนาระบบสถานีต้นทาง และสถานีย่อย 
2) แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้า 
3) แผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และต่ำ  
4) แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 kV เป็น 24 kV 
5) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 

 

ตารางท่ี 9.1 สรุปเป้าหมายของแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและต่ำ 

รายการ หน่วย 
เป้าหมายงานเสร็จในแต่ละป ี

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ระบบสายป้อน 
1.1 ก่อสร้างใหม่ 
1.2 ปรับปรุง 
1.3 งานปรับปรุงและ
พัฒนา*** 

 
วงจร-กม. 
วงจร-กม. 
โครงการ 

 
340 
230 
3 

 
330 
200 
3 

 
340 
190 
3 

 
340 
190 
3 

 
300 
190 
3 

 
1,655 
1,000 

3 

2 ระบบสายแรงต่ำ 
2.1 ก่อสร้างใหม่ 
2.2 ปรับปรุง 

 
วงจร-กม. 
วงจร-กม. 

 
590 
260 

 
510 
270 

 
480 
270 

 
470 
270 

 
515 
270 

 
2,565 
1,340 
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รายการ หน่วย 
เป้าหมายงานเสร็จในแต่ละป ี

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

3 ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 
3.1 ติดตั้งใหม ่
3.2 เปลี่ยนเสื่อมสภาพ / 
แทนชำรุด 

 
MVA 
MVA 

 
410 
326 

 
395 
326 

 
410 
326 

 
410 
326 

 
320 
326 

 
1,945 
1,630 

4 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 
4.1 ติดตั้งใหม ่
4.2 เปลี่ยนเสื่อมสภาพ / 
แทนชำรุด 
4.3 เปลี่ยนเครื่องวัดเป็น 
AMR ประเภท 3, 4 และ 5 
4.4 เปลี่ยนเครื่องวัดเป็น 
AMI 

 
เครื่อง 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
เครื่อง 

 
116,360 
297,890 

 
2,284 

 
9,000 

 
100,720 
110,320 

 
7,250 

 
14,875 

 
94,370 
112,590 

 
6,416 

 
14,875 

 
93,040 
114,710 

 
5,800 

 
11,250 

 
101,960 
116,800 

 
- 
 
- 

 
506,450 
752,310 

 
21,750 

 
50,000 

5 ติดตั้งชุดตัวเก็บประจ ุ MVAr 104 94 96 93 84 470 
 

หมายเหตุ : งานปรับปรุง และพัฒนาระบบจำหน่าย/สายป้อน ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี ้
1) โครงการรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน 
2) โครงการ Smart Fault Circuit Indicator (FCI) 
3) โครงการปรับปรุงโครงการสายใต้ดินสีลม 

 

แผนงานแต่ละแผนงานดังกล่าว มีขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญคือ การจัดหา
ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับสถานีย่อยใหม่ การสำรวจ และออกแบบรายละเอียดงาน การขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างงานโยธา การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และการทดสอบใช้งาน ซึ่งแผนงานที่มีการพัฒนาเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
คือแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และต่ำ โดยมีรายการพัฒนา
ปรับปรุง และเป้าหมายของแผนงานดังแสดงในตารางที่ 9.1 

จากการทบทวนแผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ 
กฟน. พบว่า กฟน.มีแผนการบางส่วนดำเนินการที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน Grid 
Modernization ตามแนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือมีการดำเนินการในด้านการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยี ในแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และต่ำ ซึ่งมี
โครงการงานปรับปรุง และพัฒนาระบบจำหน่ายสายป้อน เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงาน
หมุนเวียน มีการปรับปรุงพัฒนา สายป้อนระดับแรงดัน 12 – 24 kV สายแรงต่ำ หม้อแปลง
จำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และชุดตัวเก็บประจุ เพ่ือเป็นการเสริมความมั่นคง และความ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งงบประมาณในการลงทุนของโครงการต่างๆ ในแผนงานพัฒนา
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และต่ำรวมทั้งสิ้น คือ 25,101.4 ล้านบาท 
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9.1.1.2 แผนการปรับปรุงระบบส่ง และระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยี ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission 
and Distribution : Grid Modernization) [4] 
ในปัจจุบันระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ร่วมกับการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ESS เทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์ 
(Advanced Metering Infrastructure: AMI) และ เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Management System: EMS) เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานด้าน 
Smart Gird ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาจากแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 และแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่ง และ
จำหน่ายไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึง การจัดทำแผน PDP2018 จึงส่งผลให้
การที่แต่ละการไฟฟ้ายึดตามแผนที่นำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่ได้เคย
จัดทำไว้แล้ว อาจทำให้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีการจัดทำ Grid 
Modernization นอกจากจะพิจารณาแผนแม่บท และแผนขับเคลื่อนแล้ว ยังรวมถึง การ
พิจารณาแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่พัฒนามาจากแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสมาร์ทก
ริดของแต่ละการไฟฟ้า แผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง  3 แห่ง และแผน 
PDP2018 โดยผลลัพธ์ของแผน Grid Modernization นั้น นอกจากการกำหนดแผนการ
ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีของแต่ละการไฟฟ้าโดยพิจารณาสถานการณ์ทางไฟฟ้า  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว ยังมีการกำหนดแผนการปรับปรุงด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้วย 
เพ่ือให้การดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และสามารถนำแผน Grid Modernization ไปปฏิบัติได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้ 

ดังนั้น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจึงเห็นควรให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบส่ง 
และระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต เพ่ือเป็นการ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศ และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน และอนาคต โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ทบทวน และจัดทำแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบส่ง และระบบจำหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
ในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าฉบับใหม่รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าใน
อนาคตของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และแผน Grid Modernization 
จากการทบทวนแผนที่นำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 

ของ กฟผ. พบว่า กฟผ. มีแผนการดำเนินการที่ ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน  Grid 
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Modernization กล่าวคือ มีการดำเนินการเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามี
ความยืดหยุ่นรองรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น การติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานทั้งแบบแบตเตอรี่และแบบ Pump Storage หรือการพัฒนาเทคโนโลยี 
Renewable Energy Forecasting (RE Forecasting) รวมถึง การให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผ่านการดำเนินการด้าน Demand 
Response (DR) นอกจากนี้ ในแผนที่นำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ 
กฟผ. ยังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ
ต่างประเทศได้ด้วย 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และแผน Grid Modernization 
จากการทบทวนแผนที่นำทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 

ของ กฟภ. พบว่า กฟภ. มีแผนการดำเนินการที่ ไปในทิศทางเดียวกันกับแผน  Grid 
Modernization ตามแนวคิดของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง กล่าวคือมีการดำเนินการทั้งทางด้าน
นโยบาย เช่น การพัฒนาข้อกำหนดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
จำหน่าย ที่จะเป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
ในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีนั้น เทคโนโลยีสมาร์ทกริดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่มีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพ่ิมเติมในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของตน เพ่ือใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์
ระบบ SCADA การดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่ 
กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบสื่อสารของตนเองให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
สื่อสาร นอกจากนั้น กฟภ. ยังมีแนวทางในการลงทุนเทคโนโลยีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็น
หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญในการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานของเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกมาก อีกทั้ง 
กฟภ. ได้มีแผนการลงทุนเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพ่ือรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle: EV) อีกด้วย 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดของการไฟฟ้านครหลวง 
และแผน Grid Modernization 
จากการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ กฟน. 

พ.ศ. 2559-2579 พบว่า กฟน. มีแผนการดำเนินงานบางส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิดของแผน 
Grid Modernization กล่าวคือ กฟน. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ  
ระบบตรวจสอบสภาวะการเกิดไฟฟ้าดับ ระบบสนับสนุนการแก้ไขไฟฟ้าดับ ซึ่งมีส่วน
ช่วยเหลือในการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ มีแผนการติดตั้งระบบ
เครื่องวัดอัตโนมัติครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟน. ได้มีแผนพัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อ SPP VSPP 
EV ESS และระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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4) สิ่งที่ควรดำเนินการเพิ่มเติมตามแผน Grid Modernization ของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
จากการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของการ

ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีแผนการดำเนินงานบางส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิดของแผน  Grid 
Modernization อย่างไรก็ตามในแผน Grid Modernization นั้นการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งมีความ
คิดเห็นว่าอาจต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทก
ริดของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. เช่น ควรมีนโยบาย และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมถึง Big Data / Data Analytics และ Cyber Security & 
Data Privacy เพ่ือให้การดำเนินการ Grid Modernization มีความครอบคลุมทั้งโครงข่าย
ไฟฟ้า รวมถึง การลงทุนเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น Flexible Generation Demand Response 
Management System (DRMS) Virtual Power Plant (VPP) การลงทุนสำหรับ Energy 
Trading Platform (ETP) / National Energy Trading Platform (NETP) เป็นต้น รวมถึง 
มีการกำหนดนโยบาย และข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
ของเทคโนโลยีต่างๆ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ระหว่างผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า และ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งในแผนการพัฒนา Grid Modernization ควรจะมีการ
วางแผนในการพัฒนานโยบาย และเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเป็นขั้นตอน เช่น มีการศึกษา
เบื้องต้น การดำเนินการนำร่อง และการดำเนินการ Roll out ทั่วประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาระบบโครงข่ายอย่างแท้จริง นำไปสู่ระบบไฟฟ้าที่มีความทันสมัย สามารถ
ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ 
และยังทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยทัดเทียมกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น 

 
9.1.1.3 แนวคิดของการจัดทำแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของ

พลังงานหมุนเวียน 
 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวคิดของการจัดทำแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับพลังงานหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญกับแผน Grid Modernization โดยโครงสร้าง
ของแผน Grid Modernization นั้น มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจำหน่ายตามโครงสร้างของระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน กล่าวคือยังคงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของโครงสร้างแบบ Enhance Single Buyer (ESB) หากแต่จะมีความซับซ้อนทั้ง
ด้านการส่งผ่านพลังงาน และด้านระบบสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยระบบผลิตจะประกอบไปด้วย
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPPs) การทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้า
ต่างประเทศ (FIPP) และจะมีการซื้อขายไฟฟ้ากับต่างประเทศในระดับภูมิภาค (Regional 
Power Exchange) มากขึ้น นอกจากนั้น กฟผ. สามารถดำเนินการพัฒนา VPP ได้ ในส่วน
ของระบบจำหน่ายจะมี Retail หรือ ผู้ค้าไฟฟ้าปลีก เข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าในระดับ
ระบบจำหน่าย เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มว่าการไฟฟ้า และภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมดำเนินการธุรกิจทางไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในระบบจำหน่าย เช่น Load Aggregator VPP 
Aggregator และ ETP/NETP เป็นต้น อีกทั้งการให้บริการ Third Party Access (TPA) ยัง
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สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของระบบไฟฟ้า องค์ประกอบในระบบไฟฟ้าตามแนวคิดของ
โครงการ Grid Modernization นั้น จะมีเทคโนโลยีทีทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบมาก
ยิ่ งขึ้น  เช่น ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก  (Microgrid) ESS EV Charging Station ETP/NETP 
Regional Power Exchange VPP และ DR เป็นต้น ในส่วนของระบบควบคุม และโครงข่าย
ระบบสื่อสารของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. นั้น แต่ละการไฟฟ้าจะมีศูนย์ควบคุมระบบของ
ตัวเอง (System Operator: SO) โดยที่ SO ของ กฟผ. จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โรงไฟฟ้าสัญญาซื้อไฟฟ้าแบบคงที่กับโรงไฟฟ้า
ต่างประเทศ และแพลตฟอร์มของการซื้อขายไฟฟ้ากับต่างประเทศ รวมถึง สามารถ
ดำเนินการ VPP ในระบบผลิต และระบบส่งเองได้ นอกจากนั้น SO ของ กฟผ. สามารถ
ดำเนินการ DR ได้โดย DRMS ที่สั่งการได้ทั้ง Load Aggregators ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ. และ 
กฟน. และ Load Aggregators ของภาคเอกชนโดยตรง รวมถึง สามารถดำเนินการ RE 
Forecast ได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งผ่าน SO ของการไฟฟ้า
แต่ละแห่ง ส่วนกำลังไฟฟ้าจากระบบผลิตของ กฟผ. รวมถึง กำลังไฟฟ้าจาก SPP Microgrid 
และ ESS ที่เชื่อมต่อกับระบบส่งจะถูกส่งไปยัง กฟภ. และ กฟน. เพ่ือให้กระจายกำลังไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบจำหน่ายต่อไปดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีกำลังไฟฟ้า
จาก กฟน. และ กฟภ. ไหลย้อนขึ้นไปยังระบบส่งของ กฟผ. ได้เนื่องจากการให้บริการ TPA 
ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

ด้านระบบจำหน่าย และผู้ค้าไฟฟ้าปลีก (Retailer) นั้น ทั้งการไฟฟ้า และภาคเอกชน
สามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจทางไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น Load Aggregators 
VPP และสามารถซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใต้แพลตฟอร์ม ETP/NETP โดยผู้มีส่วนร่วมแต่ละราย
สามารถใช้เทคโนโลยีที่ตนเองเป็นเจ้าของ เช่น ESS EV charging station หรือ Microgrid เข้า
มามีส่วนร่วมในธุรกิจทางไฟฟ้าที่สนใจได้ ซึ่งภายในกลุ่มของผู้ที่รวมตัวกันทำธุรกิจไฟฟ้านั้น จะ
มีการเชื่อมต่อทั้งข้อมูล และการส่งผ่านคำสั่งภายในโดย Load Aggregator Management 
System (LAMS) Virtual Power Plant Management System (VPPMS) Distributed 
Energy Resource Management System (DERMS) EV Charging Management System 
โดยที่  Management System เหล่านี้จะถูกสั่งการโดย SO ของการไฟฟ้าทั้ ง 3 แห่งเพ่ือ
ดำเนินการลดโหลด (โดย Load Aggregator) หรือ บริหารจัดการระบบไฟฟ้าภายใน (โดย VPP 
หรือ Utilities Management System) 

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะพบว่าการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผน Grid Modernization
จะทำให้ผู ้ใช ้ไฟฟ้าม ีทางเล ือกในการซื ้อไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นไม ่ว ่าจะเป ็นการซื ้อไฟฟ้าผ ่าน
แพลตฟอร์ม ETP/NETP หรือการใช้บริการ TPA รวมถึง มีตัวเล ือกในการเข้าร่วมกับ 
LAMS หรือ VPPMS โดยการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามการสั ่งการของผู ้ให้บริการ 
LAMS และ VPPMS สำหรับเทคโนโลยี EV นั้น หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้ EV ในอนาคตจะ
สามารถเข้าร่วมกับระบบยานพาหนะไฟฟ้าสู่ระบบกริด (Vehicle-to-Grid Systems: V2G) 
ของการไฟฟ้าทั ้ง 3 แห ่ง เพื ่อช ่วยสน ับสน ุนการดำเน ินงานในระบบไฟฟ้า  และรับ
ผลตอบแทนผ่านอัตราต่างๆ เช่น อัตราการช่วยเหลือระบบไฟฟ้าในด้าน ความถี่ แรงดัน 
หรือ ตัวประกอบกำลัง เป็นต้น ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อระบบไฟฟ้าพัฒนาตาม
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แผน Grid Modernization แล้วจะทำให้กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่ส่งผลต่อการจำกัดการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ใช้ไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีอิสระใน
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายในที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการมาก
ขึ้น 

การจัดทำแผน Grid Modernization นั้นจำเป็นต้องกำหนดรายการปรับปรุง 
และพัฒนา Grid Modernization ที่เหมาะสมกับการไฟฟ้าแต่ละแห่งให้ชัดเจน ตลอดจน
ควรระบุเป้าหมาย และปัจจัยการพัฒนาของแต่ละรายการให้เหมาะสม เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการไฟฟ้าแต่ละแห่ง และเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่าง
สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนา Grid Modernization ได้มีการแบ่งรายการปรับปรุง 
และพัฒนาออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ การพัฒนาด้านนโยบายและกฎระเบียบ และ การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นภาพรายการพัฒนา Grid Modernization ของการไฟฟ้าแต่
ละแห่งได้อย่างชัดเจน ในหัวข้อนี้จึงสรุปรายการพัฒนา Grid Modernization แบ่งตาม
วิสัยทัศน์ของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ดังแสดงในตารางที่ 9.2 ถึงตารางที่ 9.4 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 9.2 สรุปรายการพัฒนา Grid Modernization ของ กฟผ. 

ด้านนโยบาย และกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลย ี
1. การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย
ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

1. Flexible Generation 
2. Hydro – Floating Solar Hybrid System 

2. การปรับปรุงระบบผลิต และระบบส่งไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

3. RE Forecasting  
4. ESS 

3. การพัฒนาการให้บริการ TPA 5. DRMS 
6. NETP 

4. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber 
Security & Data Privacy 

7. VPP 
8. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber 
Security & Data Privacy 

5. การพัฒนา DR 9. HVDC/FACTS device 
10. Substation/Transmission Technology 

6. การพัฒนา VPP 11. RCC-EMS  
12. EV Support 

 
ตารางท่ี 9.3 สรุปรายการพัฒนา Grid Modernization ของ กฟภ. 

ด้านนโยบาย และกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลย ี
1. การพัฒนาการบริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

1. AMI 
2. ESS 

2. การปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อรองรับ DER 3. DRMS 
4. ETP/NETP 

3. การพัฒนาการให้บริการ TPA  5. EV Charging Management System 
6. SCADA / EMS / DMS 
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ด้านนโยบาย และกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลย ี
4. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber 
Security & Data Privacy 

7. VPP และ DERMS 
8. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber 
Security & Data Privacy 

5. การพัฒนา DR 9. Microgrid 
10. Substation/Transmission Technology 

6. การพัฒนา VPP 11. Asset Management  
12. ระบบภูมสิารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) 

 
ตารางท่ี 9.4 สรุปรายการพัฒนา Grid Modernization ของ กฟน. 

ด้านนโยบาย และกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลย ี
1. การพัฒนาการบริการให้เป็นผูน้ำเมืองมหานครของ 
ASEAN 

1. Advanced Metering Infrastructure 
2. ESS 

2. การปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อรองรับ DER 3. DRMS 
4. National Energy Trading Platform / Energy 
Trading Platform 

3. การพัฒนาการให้บริการ TPA 5. EV Charging Management System 
6. SCADA / EMS / DMS 

4. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมถึง 
Big Data/Data Analytics และ Cyber Security & 
Data Privacy 

7. VPP และ DERMS 
8. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
รวมถึง Big Data/Data Analytics และ Cyber 
Security & Data Privacy 

5. การพัฒนา DR 9. Microgrid 
10. Substation/Transmission Technology 

6. การพัฒนา VPP 11. Asset Management 

 
9.1.1.4 รายละเอียดแต่ละรายการลงทุน 

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายการปรับปรุง และพัฒนา Grid Modernization ทั้งการ
พัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่ได้ผ่านมติการประชุม
ของคณะทำงานร่วมของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยจะมีการกำหนดขั้นตอน และแผนงานการ
พัฒนา Grid Modernization ในเชิงรายละเอียดแยกตามรายการปรับปรุงพัฒนาแต่ละ
รายการ โดยแผนพัฒนา Grid Modernization ในรายละเอียดนี้ จะมีการแบ่งระยะเวลาการ
ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ. 2561-2565) ระยะกลาง (พ.ศ. 2566-2570) 
และระยะยาว (พ.ศ. 2571 – 2580) โดยในหัวข้อนี้จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย 
ดังนี้ 
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1) ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบ 
สำหรับการปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบจะเป็นการ

ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขภายในองค์กร และหรือมีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ภายนอกองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายการปรับปรุงพัฒนาแต่ละรายการ ทั้งนี้การ
ปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป
ตามแต่ละการไฟฟ้าเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านั้นๆ โดยการปรับปรุงพัฒนา
ด้านนโยบาย และกฎระเบียบนี้จะประกอบด้วยการพัฒนาที่รองรับการเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียน 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1.1) การพัฒนาการบริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้าน

การพัฒนาการบริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินการของ กฟภ. ซึ่งเป็นการดำเนินการที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “สามารถให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ
ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมอย่างยั่งยืน โดยการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับระบบไฟฟ้า เพ่ือเป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าที่มี
ความมั่นคงเชื่อถือได้ และสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี รวมถึง 
มุ่งเน้นการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวนั้นเริ่มจากการศึกษา และจัดทำกรอบการพัฒนาความเชื่อถือได้ และ
คุณภาพไฟฟ้า เช่น กฟภ. จะพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้นได้อย่างไร จะมีแผนการ
ดำเนินการอย่างไร เพ่ือให้เป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้ เป็นต้น 
หลังจากนั้นจึงทำการจัดตั้งเป้าหมายขององค์กรเพ่ือไปสู่บทบาทที่  กฟภ. 
คาดหวังในรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศึกษาแนวโน้มบทบาท
ของภาคเอกชน เพ่ือที ่กฟภ. จะได้เตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการกำหนดแผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต เช่น EV VPP DRMS และ NETP เป็นต้น 
โดยขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะดำเนินการอยู่ในช่วงระยะต้นของแผน Grid 
Modernization เนื่องจากเป็นการดำเนินการด้านการศึกษาที่ควรจะทำให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอื่นๆ ในแผนต่อไป 

1.2) การพัฒนาการบริการให้เป็นผู้นำเมืองมหานครของ ASEAN 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้าน

การการพัฒนาการบริการให้ เป็นผู้นำเมืองมหานครของ  ASEAN เป็นการ
ดำเนินการของ กฟน. ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่ว่า “เป็นองค์การชั้นนำระดับสากลในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสำหรับเมืองมหานคร 
โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับระบบไฟฟ้า เพ่ือเป็นผู้ให้บริการ
ระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ และสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่าง
ดี รวมถึง มุ่งเน้นการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” โดยการ
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ดำเนินการดังกล่าวนั้นเริ่มจากการกำหนด Roadmap เป้าหมาย และแนวทาง
การประเมินระดับการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงาน 
กำหนดแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า และการบริการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
Roadmap ผลักดัน และปรับปรุงแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย Roadmap 
โดยขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นนั้นจะดำเนินการอยู่ในช่วงระยะต้นของแผน 
Grid Modernization เนื่องจากเป็นการดำเนินการในเชิงการศึกษาที่ควรจะทำ
ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอื่นๆ ในแผนต่อไป 

1.3) การปรับปรุงระบบผลิต และระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน 
จากแผน PDP2018 จะพบว่าในอนาคตระบบไฟฟ้าจะมีการผลิต

ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้น  จึงอาจจะ
ส่งผลกระทบในด้านลบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อระบบไฟฟ้า
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า กำลังผลิตสำรอง 
และการเปลี่ยนแปลงของ Load curve เป็นต้น ดังนั้น กฟผ. ที่มีหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศเป็นหลักจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมการ
รองรับผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขั้นตอนการพัฒนาที่สำคัญ
คือ ต้องมีการศึกษาผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP2018 ต่อ
ระบบไฟฟ้า จากนั้น จึงตามด้วยการกำหนดนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น DRMS, 
RE Forecasting, Smart Grid/Microgrid, การบริหารการจัดการ, Ancillary 
Services และอ่ืนๆ รวมถึงการกำหนดขอบเขตในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดย
พิจารณาความคุ้มค่าในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความสอดคล้องกับแผน 
PDP2018 

1.4) การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือรองรับ DERs 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้าน

การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือรองรับ DER เป็นการดำเนินการของ กฟภ. และ 
กฟน. ที่สอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าทั้งสองแห่งด้านการมุ่งเน้นการ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยทั้ง กฟภ. และ กฟน. จะมี
แผนการดำเนินการที่สอดคล้องกัน การดำเนินการดังกล่าวเริ่มจากการศึกษา
ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และความสามารถในการ
รองรับพลังงานหมุนเวียนของระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน  จัดทำร่างนโยบายการ
ปรับปรุงกฎระเบียบในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จำหน่าย ดำเนินการออกกฎระเบียบสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้า
ของเทคโนโลยีที่ช่วยลดความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ESS VPP เป็นต้น ให้สามารถลดความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในช่วงต้นถึงกลางของแผน Grid 
Modernization 
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1.5) การพัฒนา DR 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้าน 

DR เป็นการดำเนินการของทั้ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยเป็นการดำเนินการที่
เกิดขึ้นเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ DR ในประเทศไทย 
โดยการดำเนินการดังกล่าวเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมระหว่างการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินการ
ด้าน DR สำหรับประเทศไทย ที่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนเห็นชอบร่วมกันโดยจะ
ดำเนินการในช่วงระยะต้นของแผน Grid Modernization จากนั้นจะมีการ
ผลักดันให้การไฟฟ้าเริ่มเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจ DR และเริ่มกำหนดข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ DR สำหรับภาคเอกชนต่อไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น 

1.6) การพัฒนา VPP 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบด้าน 

VPP เป็นการดำเนินการของทั้ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยเป็นการดำเนินการ
ที่เกิดขึ้นเพ่ือผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของเทคโนโลยี VPP ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าในแง่ของการลดความผันผวนของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการดำเนินการดังกล่าวเริ่มจากการตั้ง
คณะกรรมการทำงานร่วมระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินการด้าน VPP สำหรับประเทศไทย ที่ผู้มีส่วนร่วม
ทุกคนเห็นชอบร่วมกันโดยจะดำเนินการในช่วงระยะต้นของแผน  Grid 
Modernization จากนั้นจะมีการผลักดันให้การไฟฟ้าเริ่มเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจ 
VPP ในช่วงระยะกลางของแผน Grid Modernization และท้ายสุดคือ เริ่มทำ
การกำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ VPP สำหรับภาคเอกชน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินการธุรกิจดังกล่าวมากข้ึน 

2) ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
การปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

เพ่ือทำให้ระบบไฟฟ้ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายการปรับปรุงพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีแต่ละรายการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน  ดังนั้น 
การไฟฟ้าแต่ละแห่งจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกันขึ้นกับบริบทของการไฟฟ้านั้น 
โดยการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียนจะประกอบไปด้วยรายการทั้งสิ้นจำนวน 10 รายการ ดังนี้ 

2.1) Flexible Generation 
รายการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุงความยืดหยุ่นของ

ระบบผลิตไฟฟ้า (Flexible Generation) จะมุ่งเน้นที่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงให้มากขึ้น  เพ่ือให้
สามารถรองรับความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้า และรองรับการเข้ามามี
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ส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน  โดยขั้นตอนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เป็น
โครงการนำร่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือพิจารณา
ข้อดี ข้อเสีย ของการดำเนินการ ส่วนขั้นตอนในระยะอ่ืนๆ จะเป็นแผนที่จะ
ดำเนินการถัดไป ซึ่งปัจจัยที่ใช้พิจารณาการคัดเลือกโรงไฟฟ้าที่ต้องทำการ
ปรับปรุงให้เป็น Flexible Generation จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้า และ
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภาค รวมถึง ความพร้อมของโรงไฟฟ้านั้นๆ ใน
ส่วนของเป้าหมายในการปรับปรุงโรงไฟฟ้านั้น จะมุ่งเน้นที่การเพ่ิมขีดจำกัดด้าน 
Ramp Rate และเพ่ิมขีดจำกัดด้านการลดกำลังผลิตต่ำสุดที่สามารถเดินเครื่องได้ 
ซึ่งจะพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละโรงไฟฟ้า 

2.2) Hydro - Floating Solar Hybrid System 
สำหรับการรายการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีเรื่อง Hydro–

Floating Solar Hybrid System จะ เป็ นการน ำระบบบริห ารจัดการมา
ประยุกต์ใช้กับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำที่
เขื่อนที่มีศักยภาพในประเทศไทย ซึ่งจากแผน PDP2018 จะพบว่าในอนาคต
ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำมากขึ้นถึง 2,725 MW ซึ่งหากไม่มีการรองรับ
ผลกระทบในด้านลบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม อาจ
ส่งผลให้การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำส่งผลเสียต่อ
ระบบไฟฟ้าได้ ดังนั้น รายการปรับปรุงพัฒนานี้จึงสามารถให้ประโยชน์ได้ทั้งด้าน
การรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการใช้ศักยภาพของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เต็มประสิทธิภาพ 

2.3) RE Forecasting 
จากแผนที่นำทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ กฟผ. จะ

พบว่าการรายการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีเรื่อง RE Forecasting เป็นการ
ปรับปรุงที่ทาง กฟผ. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว  สืบ
เนื่องมาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้นจะมีกำลังผลิตที่เชื่อถือได้
ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่จะมีความผันผวน
ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า นอกจากนี้ ในแผน PDP2018 ยังได้ระบุว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมนั้นมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
ทาง กฟผ. จึงต้องมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องต่อการผลิตไฟฟ้าของ
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งในแผน Grid Modernization จะมี
รายการปรับปรุงเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสามการไฟฟ้า รวมถึง Big Data 
/ Data Analytics และ Cybersecurity & Data Privacy (การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง) 
ที่ช่วยให้ข้อมูลที่ทาง กฟผ. ได้รับมีความละเอียดมากขึ้นทำให้พยากรณ์ได้แม่นยำ
มากขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทาง กฟภ. และ กฟน. 
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สามารถดึงข้อมูลการพยากรณ์ของ กฟผ. ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. ได้เช่นกัน 

2.4) ESS 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้าน ESS เป็นการ

ดำเนินการของ กฟผ. กฟภ.และ กฟน. โดยสำหรับ กฟผ. นั้น โครงการพัฒนา
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้า จะเป็นโครงการที่ กฟผ. ติดตั้ง ESS 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของระบบในทุกมิติของความมั่นคงระบบไฟฟ้า เช่น ด้าน 
Frequency Regulation ด้าน Reserve เป็นต้น ในส่วนของโครงการพัฒนา
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการในระยะต้น
นั้นจะมีการประเมินงบประมาณในการลงทุน ซึ่งการประเมินงบประมาณขึ้นอยู่
กับขนาดของ ESS ส่วนการติดตั้งขนาด และพ้ืนที่ในการติดตั้ง ESS ขึ้นอยู่กับ
ข้อจำกัดสายส่งไฟฟ้าและปริมาณระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กระจุกตัว
เข้ามาในแต่ละพ้ืนที่ 

2.5) DRMS 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้าน DRMS เป็นการ

ดำเนินการของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยสำหรับ กฟผ. จะเริ่มจากการศึกษา
รายละเอียด DRMS ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน รวมถึง 
ระบบ ICT ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับ DR ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากนั้นจะเป็นการดำเนินงานจัดเตรียม และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เกี่ยวข้องกับ DRMS หลังจากได้มีการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT แล้ว 
ขั้นต่อมาจะเป็นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ  และจัดตั้งศูนย์  
Demand Response Control Center (DRCC) เพ่ือให้สามารถสั่งการทำงาน 
DR แบบ Semi-Auto ได้ เมื่อได้ติดตั้งศูนย์ DRCC แล้วจะเริ่มดำเนินการทดสอบ
ศูนย์ DRCC ให้กับโครงการต้นแบบ และท้ายที่สุดจะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ 
ติดต้ัง และทดสอบการเชื่อมโยงของศูนย์ DRCC เพ่ือขยายผลการดำเนินงานด้าน 
DR ให้สามารถทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้  นอกจากนี้ กฟผ. จะมี
การเตรียมการผนวกระบบ DRMS เข้ากับระบบ EMS เพ่ือให้สามารถรองรับ DR 
แบบ Auto ที่ทางภาครัฐอาจมีการกำหนดนโยบายดังกล่าวในอนาคต 

2.6) VPP และ DERMS 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้าน  VPP และ 

DERMS จะเป็นการดำเนินการของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยสำหรับ กฟผ. 
จะเริ่มมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี VPP เป็นหลัก ทั้งนี้แผนการพัฒนาเทคโนโลยี VPP 
ของ กฟผ. จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้าง 
ข้อกำหนด โมเดลธุรกิจ และฟังก์ชันการทำงานของ VPP จากนั้นจะเป็นการ
ทดลองใช้งานจริงโครงการนำร่องของ VPP และท้ายที่สุด กฟผ. จะจัดทำ
โครงการ VPP เต็มรูปแบบต่อไป 
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สำหรับ กฟภ. นั้นจะครอบคลุมเทคโนโลยี VPP และเทคโนโลยี 
DERMS ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็น VPP รูปแบบหนึ่ง โดยสำหรับเทคโนโลยี 
DERMS จะมีการจัดทำ และพัฒนาผ่านโครงการพัฒนาโครงข่ายเพ่ือรองรับผู้ใช้
ไฟระยะที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายเพ่ือรองรับผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 2 โครงการนำ
ร่อง Distribution Automatic Management รวมถึ ง จะมีการจัดตั้ งศูนย์
ควบคุม พยากรณ์  และวางแผนการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเป็นระบบอัตโนมัติ ในส่วนของเทคโนโลยี VPP จะเริ่มมีการดำเนินงาน
ผ่านโครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าใน
อนาคต ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับผู้ใช้ไฟ ระยะท่ี 2 โดยจะมี
การศึกษารูปแบบ และฟังก์ชันการทำงานของ VPP เริ่มลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการตรวจวัด และควบคุมปริมาณไฟฟ้ากับโครงการนำร่อง VPP และ
ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวัด และควบคุมปริมาณไฟฟ้าสำหรับ 
VPP ทั่วประเทศ 

สำหรับ  กฟน . จะมีลักษณะเช่น เดียวกับ  กฟภ. กล่าวคือจะ
ครอบคลุมเทคโนโลยี  VPP และเทคโนโลยี DERMS โดยสำหรับเทคโนโลยี  
DERMS จะมีการพัฒนาผ่านโครงการนำร่องพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้
สามารถรองรับ RE และเมื่อโครงการนำร่องแล้วเสร็จ กฟน. จะมีแผนที่จะจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุม พยากรณ์ และวางแผนการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเป็นระบบอัตโนมัติ ในส่วนของเทคโนโลยี VPP กฟน. มีแผนที่จะศึกษา
รูปแบบ และฟังก์ชันการทำงานของ VPP จัดทำโครงการนำร่อง โดยเริ่มลงทุน
ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวัด และควบคุมปริมาณไฟฟ้า สร้างรูปแบบ
ธุรกิจสำหรับ VPP และท้ายที่สุดจะขยายผลเพื่อจัดทำโครงการ VPP เต็มรูปแบบ 
โดยลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวัด และควบคุมปริมาณไฟฟ้าทั่ว
พ้ืนที่ของ กฟน. 

2.7) Substation/Transmission/Distribution Technology 
การพัฒนาเทคโนโลยี  Substation/Transmission/Distribution 

Technology จะเป็นการพัฒนาของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ซึ่งการพัฒนาของ 
กฟผ. จะมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า ในขณะที่ กฟภ. และ กฟน. 
จะมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ทาง กฟผ. มีแผนที่จะ
พัฒนาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ผ่านโครงการพัฒนา และ
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบดิจิทัล และโครงการ
พัฒนา และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบดิจิทัล 
สำหรับ กฟภ. จะมีแผนดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้า ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแห่ง
เดิม และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่ว
ประเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation 
System) และสำหรับ กฟน. จะมีแผนพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ แผนการสร้าง
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สถานีไฟฟ้าใหม่จำนวน 25 สถานี ติดตั้ง Software PQMS ติดตั้ง TR Online 
Monitoring System ที่สถานีต้นทางถนนตก ชิดลม วิภาวดี ติดตั้ง Smart Gas 
Insulated Switchgear ที่สถานีต้นทางคลองด่าน โครงการติดตั้ง LBS/FRTU 
โครงการนำร่องติดตั้ ง  Smart FCI ที่  กฟน. เขตสามเสน และมีนบุรี  และ
โครงการวิจัยระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจำหน่าย 

2.8) RCC-EMS และ SCADA/EMS/DMS 
การพัฒนาเทคโนโลยี RCC-EMS และ SCADA/EMS/DMS จะเป็น

เทคโนโลยีที่ครอบคลุมการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี RCC-EMS 
จะลงทุนพัฒนาโดย กฟผ. เป็นหลัก ในขณะที่เทคโนโลยี SCADA/EMS/DMS จะ
ลงทุนพัฒนาโดย กฟภ. และ กฟน. สำหรับ กฟผ. นั้นเดิมมีการควบคุมแรงดัน
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านระบบ Automatic Voltage Regulator (AVR) ทั้งนี้ 
กฟผ. มีแผนที่จะพัฒนา RCC-EMS with Volt/ Var (Q-V) Control โดยจัดทำ
เป็นโครงการต้นแบบเพ่ือลดค่าความสูญเสียไฟฟ้าในระบบ ต่อจากนั้น กฟผ. มี
แผนในการพัฒนา RCC-EMS & WAMS/WAPC integration โดยจะมีการจัดซื้อ
ระบบ WAMS/WAPC ที่เชื่อมต่อกับระบบ EMS โดยตรง เพ่ือใช้งานสำหรับ
รองรับปัญหา Oscillation ของระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ และท้ายสุด กฟผ. มี
แผนพัฒนา RCC-EMS for Balancing Real Power & Islanding Protection 
ซึ่งเป็นการจัดซื้อระบบ EMS แยกตาม RCC ต่อไป 

สำหรับ กฟภ. จะมีการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ พั ฒ น าระบ บ ศู น ย์ ค วบ คุ ม สั่ ง ก า ร 
(SCADA/EMS/DMS) รองรับตลาดไฟฟ้าเสรี  Energy Market โดยจะมีการ
ปรับปรุงระบบ SCADA/EMS/DMS ของ กฟภ. ให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขต ของ 
กฟภ. ต่อไป  และสำหรับ  กฟน. นั้ นมีแผนที่ จะจัดหา และติดตั้ งระบบ 
SCADA/EMS/DMS ทดแทนระบบเดิมครอบคลุมพ้ืนที่บริการการไฟฟ้านคร
หลวงทั้ง 18 เขต ในอนาคต 

2.9) Microgrid 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้าน Microgrid เป็นการดำเนินการ

ของ กฟภ. และ กฟน. โดย กฟภ. มีโครงการพัฒนาระบบ Microgrid อ.เบตง 
จ.ยะลา การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบ 
Microgrid ที ่อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบระบบ
ไฟฟ้า Microgrid เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี แผนงานพัฒนาระบบ Microgrid 
และการบริหารจัดการด้านพลังงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงขาย
ไฟฟ้า Microgrid โครงการพัฒนาโครงข่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผล 
และพัฒนาระบบ Microgrid รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค และ
การเพ่ิมข้ึนของแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
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ส่วน กฟน. มีการศึกษารูปแบบ Microgrid ที่ เหมาะสมกับการ
ประยุกต์ใช้งานในพ้ืนที่จ่ายไฟของ กฟน. และจัดทำโครงการนำร่องระบบ 
Microgrid ในพ้ืนที่ กฟน. โดยจัดทำระบบ Microgrid ในระบบแรงดันต่ำที่การ
ไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ 

2.10) GIS 
ขั้นตอน และแผนงานการพัฒนาด้าน GIS เป็นการดำเนินการของ 

กฟภ . โดยจะมี โครงการ GIS Phase 3 และ GIS Enhancement for Asset 
Management & Smart Grid & As a Services นอกจากนั้นจะมีแผนงานบูรณา
การระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าเพ่ือลดต้นทุน และสร้างธุรกิจใหม่  ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้ GIS และเทคโนโลยีดิจิทัลในการควบคุมการ สั่งการ
ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สร้างเครือข่าย และการ
เชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าในระดับภูมิภาค เพ่ือการให้บริการข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ด้านระบบไฟฟ้า บูรณาการเชื่อมโยง GIS ของ กฟภ. กับระบบ
สารสนเทศต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สากล นอกจากนั้นจะมีโครงการ แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ GIS เพ่ือขยายขอบเขต
การประยุกต์ใช้งาน GIS รองรับระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มั่นคง สามารถการ
เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. และรองรับการเชื่อมโยง
โครงข่ายใหม่ๆ ได้ สนับสนุนการพัฒนาระบบงานบริการที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยนำระบบ GIS มาช่วยในการดำเนินงาน 

 
9.1.1.5 ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

จากการพัฒนาแผน Grid Modernization ด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะ
พบว่าในการพัฒนานั้นอาจต้องการการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ซึ่งหากการลงทุนนั้นไม่มี
การประเมินอย่างเหมาะสมอาจทำให้ภาระการลงทุนที่สูงส่งผลกระทบต่อเนื่องตามมา และ
ก่อให้เกิดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายที่สูงมากเกินไป ดังนั้น ในการ
พัฒนา Grid Modernization นอกจากจะพิจารณาถึงผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ทางเทคนิคท่ี
ได้จากการลงทุนแล้ว ควรมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมากเกินกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับ โดย
ตารางที่ 9.5 แสดงผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากมี
การพัฒนา Grid Modernization 

 
ตารางที่ 9.5 ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากมีการพัฒนา 
Grid Modernization 

การพัฒนาด้านต่างๆ ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ด้านการพัฒนาความเช่ือถือได้ และการ
พัฒนาคุณภาพไฟฟ้า 

1. จำนวนครั้งท่ีเฉลี่ยที่เกดิไฟฟ้าดบั และระยะเวลาเฉลี่ยที่เกดิ
ไฟฟ้าดับมีค่าลดลง 
2. สามารถสามารถรักษาแรงดัน และความถี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
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การพัฒนาด้านต่างๆ ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กำหนดได้มากยิ่งขึ้น 
3. สถานการณไ์ฟฟ้าในประเทศไทยมีความมั่นคง 
4. ระบบไฟฟ้ามีความยืนหยุ่นเนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านความยั่งยืน และการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

1. ระบบโครงข่ายสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้มากยิ่งข้ึน 
2. การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สามารถจดัหาพลังงานไฟฟ้าได้ในราคาที่
ถูกลง 
3. สามารถควบคมุ วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบผลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
4. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบโครงข่ายมีค่าลดลง 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี Smart 
Meter 
2. ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน 
3. ปัญหาไฟฟ้าดับไดเ้ร็วแก้ไขไดเ้รว็ข้ึน 
4. ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมมาตรการ 
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านการรองรับ และสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

1. การไฟฟ้าสามารถดำเนินการเกีย่วกับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นได ้
2. ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธรุกิจรูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

 
9.1.1.6 กรอบระยะเวลาสำหรับแผนการลงทุน 

 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกรอบระยะเวลาในการลงทุนตามแผน Grid Modernization 
ในส่วนของแผนงานการพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบกับขั้นตอน และแผนงาน 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดังตารางที่ 9.6 และตารางที่ 9.7 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 9.6 กรอบระยะเวลาการปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย และกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
ตามแผน Grid Modernization 

หน่วยงาน 
การปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย 

และกฎระเบียบ 
ระยะสั้น 

(2561-2565) 
ระยะกลาง 

(2566-2570) 
ระยะยาว 

(2571-2580) 
กฟภ. 1. แผนการพัฒนาการบริการ

พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน 

✓   

กฟน. 2. แผนการพัฒนาการบริการให้
เป็นผู้นำเมืองมหานครของ 
ASEAN 

✓   

กฟผ. 3. แผนการการปรับปรุงระบบ ✓ ✓  
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หน่วยงาน 
การปรับปรุงพัฒนาด้านนโยบาย 

และกฎระเบียบ 
ระยะสั้น 

(2561-2565) 
ระยะกลาง 

(2566-2570) 
ระยะยาว 

(2571-2580) 
ผลิต และระบบส่งไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

กฟภ. 
กฟน. 

4. แผนการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อรองรับ DER ✓ ✓ 

 
 

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

5. การพัฒนา DR 
✓   

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

6. แผน VPP 
✓ ✓ ✓ 

 
ตารางที่ 9.7 กรอบระยะเวลาและงบประมาณการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานตาม
แผน Grid Modernization 

หน่วยงาน 
รายการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี 

ระยะสั้น 
(2561-
2565) 

ระยะกลาง 
(2566-
2570) 

ระยะยาว 
(2571-
2580) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

กฟผ. 1. Flexible 
Generation ✓ ✓ ✓ 175 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น 
กฟผ. 2. Hydro – 

Floating Solar 
Hybrid System 

✓ ✓  480 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น 

กฟผ. 3. RE Forecasting 
✓ ✓ ✓ 16.9 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

4. ESS 

✓ ✓ ✓ 2,067.7 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น 

กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

5. DRMS 
✓ ✓ ✓ 578 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น-กลาง 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

6. VPP และ 
DERMS 

✓ ✓ ✓ 75 

เฉพาะ 
งบประมาณ 
ระยะสั้น – 

กลาง 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

7. Substation / 
Transmission / 
Distribution 

✓ ✓ ✓ 84,043 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น-กลาง 
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หน่วยงาน 
รายการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี 

ระยะสั้น 
(2561-
2565) 

ระยะกลาง 
(2566-
2570) 

ระยะยาว 
(2571-
2580) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

Technology 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

8. RCC-EMS และ 
SCADA/EMS/DMS ✓ ✓ ✓ 6,800 

งบประมาณ 
รวมทั้ง 3 

ระยะ 
กฟภ. 
กฟน. 

9. Microgrid 
✓ ✓ ✓ 4,545 

เฉพาะ 
งบประมาณ 

ระยะสั้น-กลาง 
กฟภ. 10. GIS 

✓ ✓ ✓ 1,126 
เฉพาะ 

งบประมาณ 
ระยะสั้น-กลาง 

 
9.1.1.7 สรุปประเด็นการวิเคราะห์แผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 
 

จากการแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของและแผน Grid 
Modernization ของประเทศไทย คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์แผนดังกล่าวโดยแบ่งเป็น
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) เป้าหมายของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
จากการทบทวนแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 การไฟฟ้า และแผน 

Grid Modernization พบว่า แผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ ง  3 การไฟฟ้าจะให้
ความสำคัญไปที่การเสริมความม่ันคง การเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และการส่งจ่าย
กำลังไฟฟ้าให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยมีการพิจารณาการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายจากภาครัฐร่วมด้วย สำหรับแผน Grid Modernization 
จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟ้าให้
สอดคล้องกัน โดยพิจารณาสถานการณ์ทางไฟฟ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และการ
รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าจากทั้ง 3 การไฟฟ้า และ แผน Grid Modernization นั้น แม้วัตถุประสงค์หลัก
จะไม่ใช่การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน แต่แผนการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเหล่านั้นได้มีการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร่วมด้วย 

2) ลักษณะร่วมและความแตกต่างของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สำหรับลักษณะร่วมและความแตกต่างของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ

ทั้ง 3 การไฟฟ้า และ แผน Grid Modernization นั้น ลักษณะร่วมที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 4 
แผน มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และการให้บริการส่งจ่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีการพิจารณาการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนร่วมด้วย ส่วนข้อแตกต่างระหว่างแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของทั้ง 3 
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การไฟฟ้า คือ แผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. จะเน้นไปที่การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพ่ือรองรับ Digital Technology เพ่ือยกระดับระบบไฟฟ้าให้มี ความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคตด้วย ในขณะที่แผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ 
กฟน. จะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และการให้บริการส่ง
จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุม มากกว่า สำหรับแผน Grid Modernization 
นั้น รายละเอียดของแผนจะเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแผนการลงทุนพัฒนา 
Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน โดยแผนการลงทุนนั้นจะเน้นไปที่การ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในอนาคตได้ 

3) ความสอดคล้องของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้ากับแผน 

Grid Modernization 
สำหรับความสอดคล้องของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้านั้น 

พบว่าทั้ง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีแผนการจัดทำโครงการบางส่วนที่ดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผน Grid Modernization เช่น กฟผ. ได้มีการศึกษาการลงทุนปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการ
ก่อสร้างสายส่ง 500 kV อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 วงจรคู่ โครงการก่อสร้างสายสง 500 
kV ท่าตะโก – สามโคก วงจรคู่ ที่ก่อสร้างเพ่ือรองรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน และเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคกลาง ตามนโยบายของภาครัฐ สำหรับ กฟภ. นั้น พบว่า กฟภ. ได้วางแผนดำเนินการใน
ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ของแผนปฏิบัติการด้านระบบ
ไฟฟ้า การลงทุนดังกล่าวคือการจัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System: ESS) เพ่ือรองรับการบริหาร ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียน และ สำหรับ กฟน. นั้น พบว่า กฟน. ได้มีการดำเนินการในด้านการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี ในแผนงานพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และต่ำ ซึ่งมีโครงการงาน
ปรับปรุง และพัฒนาระบบจำหน่ายสายป้อน เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน มี
การปรับปรุงพัฒนา สายป้อนระดับแรงดัน 12 – 24 kV สายแรงต่ำ หม้อแปลงจำหน่าย 
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และชุดตัวเก็บประจุ เพ่ือเป็นการเสริมความมั่นคง และความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

4) ข้อเสนอแนะสำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า 
สำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น กฟผ. ได้มีการกำหนด

ช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไว้  3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงความ
ต้องการไฟฟ้าของประเทศต่ำสุด (System Light) ช่วงความต้องการไฟฟ้าของประเทศสูงสุด 
(System Peak) และ ช่วงความต้องการไฟฟ้าของภาคสูงสุด (Region Peak) โดยกำหนดให้
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมผลิตได้เต็มที่ในช่วง Region Peak และช่วง System 
Light ในขณะที่ กำหนดให้การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้เต็มที่
ในช่วง System Peak เท่านั้น อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
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พลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวนค่อนข้างมากและคาดเดาได้
ลำบาก ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้วิจัยฯจึงเสนอให้ กฟผ. พิจารณาการวิเคราะห์ความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าโดยการใช้แบบจำลองค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าและค่ากำลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีการพิจารณาความผันผวนร่วมด้วย โดยแบบจำลองดังกล่าวอาจ
กำหนดให้เป็นชุดข้อมูลราย 15 นาท ีจนครบ 1 ปี แล้วจึงทำการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตามชุด
ข้อมูลดังกล่าว เป็นต้นนอกเหนือจากนี้ในส่วนของการประเมินผลประโยชน์จากการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ทางคณะผู้วิจัยฯเห็นว่าควรพิจารณาผลประโยชน์จากการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เสียจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนด้วย สำหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. นั้น เนื่องจากใน
อนาคตการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวตามพ้ืนที่ต่างๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามี
แนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้การไหลของกำลังไฟฟ้าจะเป็นไปได้ทั้งสองทิศทาง (ทั้งกรณีไฟฟ้าไหล
จากระบบส่งไปยังระบบจำหน่ายและไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และ กรณีที่ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัวซึ่งติดตั้งในระบบจำหน่ายอยู่แล้วไหลเข้าสู่ระบบจำหน่ายและส่งต่อไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้ารายอ่ืนๆ ในระบบจำหน่าย) อย่างไรก็ตาม ระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยมากจะมีลักษณะที่
เป็นเรเดียลซึ่งเหมาะสมกับระบบที่มีการไหลไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียว ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าควรส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีลักษณะการเชื่อมต่อกันแบบโครงข่ายมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรองรับลักษณะการไหลของ
กำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางได้ 

 
9.1.2 การลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน

ต่างประเทศ 
 

ในหัวข้อนี้  คณะผู้วิจัยฯ จะกล่าวถึงแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนรายงานการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ 
ประกอบไปด้วยรายงาน Flexibility in 21st Century Power Systems ซึ่ งจัดทำโดย National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) รายงาน Integrating Variable Renewable Energy in 
Electric Power Markets ซึ่ งจั ดทำโดย NREL และ รายงาน  Planning for the Renewable 
Future ซึ่ งจัดทำโดย International Renewable Energy Agency (IRENA) โดยแต่ละรายงาน
การศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

9.1.2.1 Flexibility in 21st Century Power Systems 
 

รายงาน Flexibility in 21st Century Power Systems [5] ซึ่งจัดทำโดย NREL 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับเทคโนโลยีต่างๆ 
ในอนาคต โดยความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า คือ ความสามารถของระบบไฟฟ้าในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยทั่วไประบบ
ไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามหากมีการนำพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้การรักษาสมดุล
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ระหว่างการผลิตไฟฟ้าที่มีความผันผวนและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามี
ความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบไฟฟ้าในอนาคตจึงต้องมีความยืดหยุ่นที่สูงเพียงพอต่อ
ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยความ
ยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วย 

1) การผลิตที่ยืดหยุ่น คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกำลังผลิตให้สูงขึ้น
และลดลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้ในสภาวะที่
มีการผลิตไฟฟ้าต่ำ 

2) ระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น คือ ความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าในการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมไปถึงการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการใช้ทรัพยากรใน
ระบบส่งอย่างเหมาะสม  

3) ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ ความสามารถของระบบ
ไฟฟ้าในการให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในโครงการ DR 
เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงค่าไฟฟ้าสูงหรือในช่วงที่มีความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การใช้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว เป็นต้น 

4) การทำงานของระบบไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น  คือ การปรับปรุงให้ระบบไฟฟ้า
สามารถตัดสินใจทำงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการผลิต
และการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจทำงานได้บ่อยครั้งมากขึ้น 
สามารถปรับปรุงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถปรับปรุงความร่วมมือการซื้อ
ขายไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 9.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม [5] 

 

การเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 
ทำให้ระบบไฟฟ้าต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยพิจารณาจากรูปที่ 9.1 ซึ่งแสดงถึงความต้องการใช้
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ไฟฟ้าเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากรูปเมื่อพิจารณาค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสุทธิ (Net 
Load) เทียบกับค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าก่อนจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พบว่า ค่าสูงสุดของ 
Net Load ต่ำกว่ากรณีก่อนมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อย่างไรก็ตามค่าความชันของ Net Load 
จะสูงกว่าทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงของกราฟ เป็นผลทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในระบบต้อง
สามารถเพ่ิมและลดกำลังการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น
เมื่อมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยสัญญาณท่ีบอกถึงความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ามีดังนี้ 

1) ความยากลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้า 
2) การปลดพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบบ่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ

ที่มีกำลังไฟฟ้าเหลือเกินในระบบ และปัญหาข้อจำกัดของระบบส่ง 
3) การละเมิดสมดุลภายในพ้ืนที่ หมายถึง ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่เบี่ยงเบนออกจากสมดุลของ

การใช้ไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนที่ หากมีปริมาณที่มากและเกิดขึ้นบ่อยครั้งแสดงว่าระบบเริ่มมี
ความไม่ยืดหยุ่น 

4) อัตราค่าไฟฟ้าติดลบ ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าได้หลาย
ประการ เช่น โรงไฟฟ้าไม่สามารถลดกำลังการผลิตลงได้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่
สามารถรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ มีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานหมุนเวียน ข้อจำกัดของ
ระบบส่งไฟฟ้าในการจัดสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้า 

5) อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนถึงระบบไฟฟ้าที่ไม่
ยืดหยุ่น จึงติดข้อจำกัดต่างๆ เช่น ข้อจำกัดของสายส่ง ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าที่สามารถ
เดินเครื่องได้เร็ว และข้อจำกัดในการลดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมีราคาแพง 
 

ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ ได้แก่ 

1) กรอบการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
ในรายงานฉบับนี้ได้ศึกษากรอบในการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าในเบื้องต้น 

ซึ่งจะวิเคราะห์จากปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน  และ
ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น ดังแสดงในรูปที่ 9.2 

 

 
รูปที่ 9.2 เปอร์เซ็นต์การผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทเทียบกับค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด [5] 

 

จากรูปที่ 9.2 เส้นสีแดงหมายถึงปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งหมดโดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และ เส้นสีเขียวหมายถึงปริมาณกำลัง
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ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีความยืดหยุ่นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งสามารถประเมินคร่าวๆ จะได้ว่าระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเพียงใด โดยหาก
พ้ืนที่ภายในเส้นสีเขียวมีปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ภายในเส้นสีแดงจะหมายความว่า
ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ในทางตรงกันข้ามหากพ้ืนที่ภายในเส้นสีเขียวมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ภายในเส้นสีแดงจะหมายความว่าระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นต่ำ 

2) บทบาทของผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแลในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มี
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 
รายงานฉบับนี้ได้ทำการสรุปรายการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นมาก

ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าแต่ละ
รายการ ดังแสดงในรูปที่ 9.3 เพ่ือให้หน่วยงานที่กำกับดูแล และ หน่วยงานที่ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
รูปที่ 9.3 ตัวอย่างรายการลงทุนทั้ง 6 ด้าน และการประมาณค่าใช้จ่าย [5] 

 

โดยการลงทุนแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบไปด้วย 
2.1) ด้านการทำงานของระบบไฟฟ้า เช่น การปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับ

ระบบไฟฟ้า (Grid Code) การจัดทำระบบพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน การ
จัดตารางการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าเพ่ือส่งจ่ายไฟฟ้าให้ละเอียดมากขึ้น การ
จัดสมดุลการรับส่งกำลังไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน และ การปลดพลังงาน
หมุนเวียนออกจากระบบอย่างมีแบบแผน เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ด้านนี้จะค่อนข้างต่ำ 

2.2) ด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้า เช่น การปรับปรุงการออกแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
ปรับปรุงการบริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟ้า (Ancillary Service) ให้มี
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ความคล่องตัว และ การกำหนดให้มีการทำงานร่วมกันของตลาดแต่ละแห่ง 
เป็นต้น 

2.3) ด้านการใช้ไฟฟ้า เช่น การจัดทำโครงการ DR สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
อุตสาหกรรม ร้านค้า รวมถึง ประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ได้มีส่วนร่วมในการลด
การใช้ไฟฟ้า และการปลดการใช้ไฟฟ้าออกจากระบบ เป็นต้น 

2.4) ด้านความยืดหยุ่นของระบบผลิตไฟฟ้า เช่น การลงทุนสำหรับ การใช้
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ การใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในการเดินเครื่องใน
ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงอย่างรวดเร็ว 

2.5) ด้านการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น การบริหารจัดการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ การเสริมสร้างและขยายโครงข่ายระบบส่ง 
เป็นต้น 

2.6) ด้านระบบกักเก็บพลังงาน เช่น การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานความร้อน 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยน้ำแบบสูบกลับ และระบบกักเก็บพลังงานที่ทำจาก
สารเคมี เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น 

3) สิ่งที่ควรจะคำนึงสำหรับหน่วยงานด้านนโยบาย เพ่ือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 
รายงานฉบับนี้ได้รวมรวมสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับหน่วยงานด้านนโยบาย เพ่ือปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น ดังต่อไปนี้ 
3.1) โดยทั่วไประบบไฟฟ้าทั้งหมดมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งออกแบบ

มาเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามหากแหล่งผลิต
ไฟฟ้าที่มีความผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นด้วย 

3.2) องค์ประกอบของระบบไฟฟ้าหลายอย่างส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของ
ระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบส่งไฟฟ้า การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้า และ การทำงานของระบบไฟฟ้าในทางปฏิบัติ เป็นต้น 

3.3) ปัจจุบันมีกรอบวัดและวิธีการประเมินความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าเกิดขึ้น
ใหม่มากมาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดหรือมาตรฐานสำหรับ
กรอบวัดและวิธีการประเมินความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาต่อไป 

3.4) มีหลายวิธีในการปรับปรุงความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า เช่น การปรับปรุง
ศักยภาพของโรงไฟฟ้าที่สามารถจัดสรรกำลังการผลิตได้ การเพ่ิมความมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า และการเพ่ิมความร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

3.5) การลงทุนที่เหมาะสมควรคำนึงถึงทั้งการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
ความไม่แน่นอนของเวลาและระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท ทำให้การหาจุดเหมาะสมของการลงทุนทำได้
ค่อนข้างยาก 
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3.6) เนื่องจากการลงทุนในระบบไฟฟ้ามีทั้งการลงทุนเพ่ือรองรับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเป็นการวางแผนที่
แยกอิสระต่อกัน ทำให้ความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าสามารถเพ่ิมขึ้นได้หลาย
ทิศทาง 

3.7) ควรพิจารณาความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าร่วมด้วยในขั้นตอนการออกแบบ
นโยบายสำหรับการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ๆ 
เช่น การพิจารณาความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าบริเวณที่จะนำพลังงาน
หมุนเวียนเข้ามาผลิตไฟฟ้า การสนับสนุนด้านความถี่ของระบบไฟฟ้า การจัด
สมดุลระหว่างกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และ
การร่วมกันจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าเดิมกับแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเหมาะสม 

3.8) ในการกำหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนต่างๆ ควรคำนึงถึงความจำเป็นของความ
ยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าด้วย 

 

9.1.2.2 Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets 
 

ร า ย ง า น Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power 
Markets [6] ซึ่งจัดทำโดย NREL เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละประเทศ เพ่ือให้แน่ใจว่าตลาดซื้อขายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ทบทวนรายงานการศึกษานี้และสรุปหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังต่อไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการรองรับพลังงานหมุนเวียน 
1.1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชนโดยเฉพาะการขยายระบบส่งไฟฟ้า

ใหม ่
ภาครัฐต้องมีการสื่อสารต่อสาธารณชน ถึงความสำคัญของการขยาย

ระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน เพ่ือเป็นการลดแรงต้านในการขยาย
ระบบส่งไฟฟ้า 

1.2) การประสานงานและการบูรณาการแผนร่วมกัน 
ภาครัฐต้องมีการวางแผนการรองรับพลังงานหมุนเวียน โดยการรวม

แผนต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แผนการสร้างระบบส่ง แผนการสร้างระบบจำหน่าย 
และ แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งแต่ แผนระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับภูมิภาคเพ่ือบูรณาการและประสานงานข้อมูลข้ามเขตและประเทศ
เพ่ือนบ้านได้ 

1.3) การปรับปรุงกฎเกณฑ์สำหรับพัฒนากลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้า 
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เนื่องจากการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมากทำให้
ระบบไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้น โดยภายในตลาดการซื้อขายไฟฟ้าต้องมี
การผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสามารถจัดสรรกำลังการผลิตในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เช่นในช่วงเวลา 5 หรือ 15 นาที ได้ รวมไปถึงการกำหนดให้มี
ตลาดซื้อขายบริการความมั่นคงในระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มี
ความยืดหยุ่นสามารถทำได้โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและการใช้
มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าด้วยโครงการ DR ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเข้ามาของ
พลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า การจัด
สมดุลการผลิตและการใช้ไฟฟ้า และ การรักษาระดับความถ่ีของระบบไฟฟ้า เป็น
ต้น 

1.4) การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายและการดำเนินการทาง
ภูมิศาสตร์ 
จากการศึกษาพบว่า การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การขยายพ้ืนที่ที่ง่ายต่อการรักษาสมดุลระหว่างการผลิต
และการใช้ไฟฟ้า และ การกระจายตำแหน่งและประเภทของพลังงานหมุนเวียน
ให้ทั่วถึง เพ่ือลดความผันผวนและความไม่แน่นอนของทั้งการใช้ไฟฟ้าและการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ลดลง 

1.5) การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า 
เป็นวิธีการปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้าโดยการผสมผสาน

เทคนิคการพยากรณ์ขั้นสูง กลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้า การควบคุมระบบไฟฟ้า 
และแนวทางปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถคาดการณ์ปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้าได้ นอกเหนือจากนี้การออกแบบข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อสำหรับโรงไฟฟ้าที่ดีจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจในเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
เมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเชื่อมต่อได้ 

2) ต้นทุนในการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความ
ผันผวนเข้ากับระบบไฟฟ้า 
การคำนวณต้นทุนในการเชื่อมต่อแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มี

ความผันผวนเข้ากับระบบไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนการ
ขยายระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ต้นทุนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าอัน
เนื่องมาจากความผันผวนที่เพ่ิมขึ้นในระบบไฟฟ้า และต้นทุนการรักษาความสามารถในการ
จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ เช่น ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า
เมื่อเกิด ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบได้ เป็นต้น จากรายงานการศึกษาการขยาย
ระบบส่งโดยพิจารณาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในภูมิภาคตะวันออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย NREL เมื่อปี 2011 พบว่าต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้าโดยไม่พิจารณาต้นทุนในการก่อสร้างระบบไฟฟ้านั้น  จะมี
ต้นทุนที่ต่ำกว่า 5 USD ต่อ MWh และจากรายงานการศึกษาการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
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ด้วยพลังงานลมในทวีปยุโรปเมื่อปี  2010 พบว่าต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานลมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะมีค่าประมาณ 2.7-3.4 USD ต่อ MWh ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานลมในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน ทั้งนี ้เมื่อประเมินเป็นจำนวนเงินแล้ว จะคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 5% 

ทั้งนี้ จากการศึกษาในหลายๆ ประเทศของรายงานฉบับนี้  พบว่าวิธีการ
ดำเนินการเพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนมีความหลายหลาย แต่ไม่มีวิธีการ
ใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะแต่ละประเทศได้ผสมผสานระหว่างนโยบาย การออกแบบการ
ดำเนินงานของตลาดซื้อขายไฟฟ้า การดำเนินงานของระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีความเชื่อถือได้และ
ความยืดหยุ่นที่เพียงพอในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนตามบริบทของ
ประเทศ โดยการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ทั้งนี้การให้ความสำคัญกับการศึกษาและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการหาแนวทางที่เหมาะสม
สำหรับการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3) กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ณ รัฐโคโลราโด และรัฐเท็กซัส 
ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน

การวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาเป็น
จำนวนมาก จากการคาดการณ์การเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ
ประมาณ 110 ล้าน MWh ภายในปี 2020 โดยระดับของการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนใน
แต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันอย่างมาก จากข้อมูลในปี 2010 รัฐโคโลราโดมีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 7% ของกำลังผลิตทั้งหมด ในขณะที่ในปีเดียวกันรัฐเท็กซัสมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพียงอย่างเดียวคิดเป็น 7.8% ของกำลังผลิตทั้งหมด (อ้างอิงจาก
ข้อมูลของ Department of Energy ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2011) ในกรณีศึกษานี้ 
ทั้งสองรัฐนั้นมีโครงสร้างของตลาดการซื้อขายไฟฟ้าที่แตกต่างกัน  กล่าวคือรัฐเท็กซัสมี
โครงสร้างตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี ในขณะที่รัฐโคโลราโดมีโครงสร้างตลาดการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบควบคุมโดยรัฐ โดยรายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาวิธีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนของทั้ง 2 รัฐ โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
ด้าน ดังต่อไปนี้ 

3.1) การประสานงานและการบูรณาการแผนร่วมกัน ในขั้นตอนการ
กำหนดเขตพ้ืนที่การแข่งขันด้านพลังงานหมุนเวียน 
การกำหนดเขตพ้ืนที่การแข่งขันด้านพลังงานหมุนเวียนของรัฐเท็ก

ซัสได้เน้นถึงความสำคัญของการวางแผนกำหนดช่วงเวลาของการเข้ามาของ
ระบบผลิตไฟฟ้าและความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยในขั้นต้นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะ
ระบุความจำเป็นในการใช้งานระบบส่งไฟฟ้า ในการสร้างระบบส่งกำลังไฟฟ้า
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ผู้ผลิตไฟฟ้าได้ระบุขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน ได้แก่ การมอบอำนาจให้หน่วยงาน
กลางดำเนินการวางแผนขยายระบบส่ง และ การวางแผนจัดการระยะเวลาการ
เข้ามาของพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้า โดย
ปัจจัยสำคัญในการประเมินความสำเร็จของกระบวนการกำหนดเขตพ้ืนที่การ
แข่งขันด้านพลังงานหมุนเวียน คือ ความเหลื่อมเวลาการเข้ามาของระบบผลิต
ไฟฟ้าและความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้านั่นเอง ทั้งนี้หากระบบส่งไฟฟ้านั้น
ก่อสร้างเสร็จก่อนการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนเป็นระยะเวลานาน จะส่งผล
ให้อัตราค่าไฟฟ้าสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นได้ 

3.2) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยเฉพาะการส่งกำลังไฟฟ้า
รูปแบบใหม่ 
กระบวนการกำหนดเขตพ้ืนที่การแข่งขันด้านพลังงานหมุนเวียน 

เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลความเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อการ
วางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้า โดยในรัฐเท็กซัสนั้น หน่วยงานที่ดูแลระบบส่งไฟฟ้า
จะต้องเสนอแผนการขยายระบบส่งไฟฟ้าให้หน่วยงานที่กำกับดูแลระบบไฟฟ้า 
เพ่ือตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลา
ไม่เกิน 6 เดือน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสเป็นของเอกชน ดังนั้น การขอ
ข้อมูลจากสาธารณชนในการวางแผนขยายระบบส่งใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้อง
มีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  สำหรับ
กรณีที่มีผู้คนอย่างน้อย 25 คนอาศัยอยู่ในระยะ 300 ft จากเส้นกึ่งกลางของ
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในระดับแรงดันไม่เกิน 230 kV หรือภายใน 500 ft 
จากเส้นกึ่งกลางของโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ สูงกว่า 230 kV สำหรับ
ข้อเสนอการขยายสายส่งเป็นจำนวนมากนั้นจะต้องมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ความเห็นจากสาธารณะหลายครั้ง โดยในรัฐเท็กซัสได้ใช้การจัดประชุมแบบ 
Open House เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่จะสร้างสายส่งได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเส้นทางของสายส่งที่ได้ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นอ่ืนๆ โดยในการประชุมได้มี
การอนุญาตให้เจ้าของพ้ืนที่บริเวณที่จะสร้างสายส่งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
กับเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับ
หน่วยงานที่วางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าเป็นอย่างมาก 

3.3) การปรับปรุงกฎเกณฑ์สำหรับพัฒนากลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้า
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้า 
จากการปรับโครงสร้างของตลาดซื้อขายไฟฟ้าใหม่ของรัฐเท็กซัสใน

ปี 2002 ซึ่งได้อนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการการลดการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงที่ระบบไฟฟ้าต้องการความมั่นคง ทำให้ระบบไฟฟ้าของรัฐเท็กซัสมี
กำลังไฟฟ้าสำรองจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการถึง 1,150 MW โดยในปี 2008 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้กำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสามารถใช้
กำลังไฟฟ้าจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ถึง 1,108 MW ภายในระยะเวลาเพียง 10 
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นาที ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงของระบบในเหตุการณ์
นั้นได้เป็นอย่างดี 

3.4) การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย 
การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง

การออกแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่
หลากหลายได้มากขึ้น  โดยการออกแบบตลาดซื้ อขายไฟ ฟ้าส่ งผลต่อ
ความสามารถของระบบไฟฟ้าในการรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน 
ด้วยเหตุนี้ระบบไฟฟ้าทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ออกแบบ
แนวคิดความไม่สมดุลในตลาดซื้อขายไฟฟ้าข้ึน ซึ่งมีหลักการคือการจัดสรรการส่ง
จ่ายไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่าง การผลิต
และการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง และ การผลิตและการใช้ไฟฟ้าตามค่าที่ได้พยากรณ์
ไว้โดยประโยชน์ของแนวคิดนี้ ได้แก่ การช่วยลดปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
ของระบบซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของระบบไฟฟ้าด้วย และ การ
ลดความเสี่ยงการขาดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอันเนื่องมาจากการที่มีผู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าดูแลเพียงรายเดียว หลังจากนั้นกระทรวงพลังงานได้พัฒนาข้อ
กำหนดการออกแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้นและมีการประเมิน
ข้อเสนอความไม่สมดุลของตลาดซื้อขายไฟฟ้า ท้ายที่สุดหน่วยงานที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้าจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนของต้นทุนสำหรับ
การพัฒนาระบบตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบนี้ 

3.5) การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้าด้วยการพัฒนาเทคนิคการ
พยากรณ์ข้ันสูง 
การพัฒนาเทคนิคการพยากรณ์ขั้นสูงเพ่ือช่วยปรับปรุงการทำงาน

ของระบบไฟฟ้าสามารถลดความต้องการความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ โดยในรัฐเท็กซัสได้มอบหมายให้การไฟฟ้า
แห่งรัฐเท็กซัสทำหน้าที่ในการพยากรณ์  อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์ยังไม่ได้
ทำงานรวมเข้ากับการทำงานของระบบไฟฟ้าในทันที  ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2008 การไฟฟ้าแห่งรัฐเท็กซัสได้เรียกร้องให้มีแผนการลดไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน อัน
เนื่องมาจากความไม่สมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้า โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมดุล คือ การประเมินความพร้อมของพลังงานลมคลาดเคลื่อน และ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเย็นเกิดเร็วกว่าที่คาดไว้  นับตั้งแต่นั้น การไฟฟ้า
แห่งรัฐเท็กซัสจึงได้พัฒนาการพยากรณ์พลังงานลมให้แม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถ
ทำงานร่วมกับการทำงานของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในรัฐโคโลราโดใช้แนวทางที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีหน่วยงาน 
Xcel Energy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของรัฐได้เริ่มทำงาน
ร่วมกับศูนย์วิจัยบรรยากาศแห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง
ในปี 2008 เพ่ือปรับปรุงการพยากรณ์ โดยระบบการพยากรณ์จะให้ผลลัพธ์การ
พยากรณ์ล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาราย 15 นาที แบบต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง และการ
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พยากรณ์ตามช่วงเวลารายชั่วโมงสำหรับอีก 168 ช่วงเวลาถัดไป โดยเครื่องมือ
การพยากรณ์ที่ได้ปรับปรุงนี้สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำกว่าวิธีการเดิมถึง  35% 
ในปี 2010 ระบบการพยากรณ์ใหม่นี้คาดว่าจะช่วย Xcel Energy ประหยัดเงิน
ได้ถึง 6 ล้าน USD ต่อมาบริษัท NCAR Global Weather Corporation (GWC) 
ได้ทำสัญญากับ Xcel Energy เพ่ือให้การบริการด้านการพยากรณ์ ประโยชน์
ของการพัฒนาการพยากรณ์ขั้นสูงสามารถเห็นได้ท้ังในรัฐเท็กซัสและรัฐโคโลราโด
ซึ่งสามารถประเมินเป็นการประหยัดต้นทุนได้ ด้วยเหตุนี้เพ่ือได้ประโยชน์ของการ
พยากรณ์สูงสุด ประเทศอ่ืนๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการพยากรณ์ได้รับ
การผนวกรวมเข้ากับการทำงานของระบบไฟฟ้าดีแล้วหรือยัง 

 
9.1.2.3 Planning for the Renewable Future 

รายงานการศึกษา Planning for the Renewable Future [7] ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
โดย IRENA เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมวางแผนระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงาน
หมุนเวียนในอนาคต โดยหัวข้อสำหรับการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเข้ามาของ
พลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ให้ความสำคัญประกอบไปด้วยการวางแผนที่สำคัญในการ
รองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน และ การลงทุนที่สำคัญในการรองรับความผัน
ผวนของพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การวางแผนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีคุณสมบัติที่แตกต่างเมื่อเทียบกับ

คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไป และคุณสมบัติที่แตกต่างกันเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานของระบบไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าต้องเตรียมความ
พร้อมให้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความเชื่อถือได้ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติเพ่ือรองรับ
ความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน โดยการวางแผนเพื่อรองรับสัดส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนที่สูงขึ้นในระบบไฟฟ้าสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.1) การวางแผนสำหรับเตรียมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ 
ความผันผวนของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทำให้เกิด

แนวคิดเครดิตกำลังผลิต (Capacity Credit) ของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เกิดขึ้นซึ่ งหมายถึงผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต้องมี
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่รับประกันได้ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการได้
ตลอดเวลาแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะที่เกิดความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน โดย
การวางแผนรองรับพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวควรมีการระบุ  Capacity 
Credit ของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าไปด้วยเพ่ือทำให้มั่นใจว่าระบบ
ไฟฟ้าจะมีกำลังผลิตเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีค่าต่ำ 
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1.2) การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 
เมื่อกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงขึ้น ทำให้เกิดความ

ผันผวนและความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งหากระบบไฟฟ้ามีความ
ยืดหยุ่นไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกิดปัญหาความสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สอดคล้องกัน อันจะส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปลดการใช้
ไฟฟ้าหรือการปลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบเพ่ือรักษา
สมดุลของระบบไฟฟ้าและรักษาการทำงานของระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย ดังนั้น 
จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 

1.3) การวางแผนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 
บางกรณีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจอยู่ไกลจาก

แหล่งที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ดั้งนั้นจึงต้องมีการวางแผนขยายระบบส่ง
เพ่ิมเติม เพ่ือส่งกำลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปยังแหล่งที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูง โดยในการออกแบบระบบส่งกำลังไฟฟ้าระยะทางไกล ควรคำถึงการ
ลงทุนอุปกรณ์สำหรับรักษาระดับแรงดันด้วย 

1.4) การวางแผนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 

หน้าที่สำคัญของการควบคุมระบบไฟฟ้า คือการรักษาระดับความถี่
และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ ในขอบเขตที่ยอมรับได้  ในทางเทคนิคความถี่คือ
พารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้าที่บ่งบอกถึงความไม่สมดุลระหว่างกำลังการผลิตและ
การใช้ไฟฟ้าของกำลังไฟฟ้าจริง ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอก
ถึงความไม่สมดุลของกำลังไฟฟ้าปรากฏ โดยความสามารถในการกลับสู่สภาวะ
ปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรียกว่าเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า หากเกิด
ความไม่สมดุลของกำลังไฟฟ้าจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานที่ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าสามารถใช้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในสภาวะฉุกเฉิน  (Contingency 
Reserves) เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางความถี่ของระบบไฟฟ้าได้ โดยการวางแผน
ในด้านนี้จะเป็นการวางแผนพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้นพร้อมทั้งการ
แก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ เพ่ือรักษาความสามารถของระบบไฟฟ้าในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการควบคุมแรงดันไฟฟ้า โดยในการวางแผน
ในด้านนี้จะจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบเป็นจำนวน
มาก โดยแผนภาพการเชื่อมโยงคุณลักษณะการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน 
คุณลักษณะของระบบไฟฟ้า และ การวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า สามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 9.4 
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รูปที่ 9.4 การเชื่อมโยงคุณลักษณะการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน คุณลักษณะของระบบไฟฟ้า 

และ การวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า [7] 
 

2) การลงทุนที่สำคัญในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน 
จากการที่มีวิธีการมากมายในการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือการรองรับ

ความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน หากพิจารณาการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในระยะ
ยาวเป็นหลัก จะสามารถจัดลำดับความเกี่ยวข้องของการวางแผนในแต่ละด้านกับการ
วางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในระยะยาวได้ดังนี้ 

1) มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด: การวางแผนสำหรับเตรียมกำลังการผลิต
ไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได ้

2) มีความเก่ียวข้องสูง: การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 
3) มีความเก่ียวข้องสูง: การวางแผนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า 
4) มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุด (เป็นการวางแผนระยะสั้น): การวางแผนเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 
จากความเก่ียวข้องข้างต้น สามารถนำมาจัดกลุ่มดังแสดงในรูปที่ 9.5 

 

 
รูปที่ 9.5 ความเกี่ยวข้องระหว่างการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับการวางแผนในระยะยาว [7] 

 

จากรูปที่ 9.5 สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับ
การวางแผนในระยะยาวได้ดังนี้ 

2.1) การวางแผนสำหรับเตรียมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ (มีความ
เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการวางแผนในระยะยาว) 
การลงทุนในการจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับ

การเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเก่ียวข้องกับการวางแผน
ระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากการจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นที่
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สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในแต่ละปี  
(5-10% ต่อปี) นั้นทำได้ยาก นอกเหนือจากนี้การกำหนดค่า Capacity Credit 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องศึกษาให้ดีโดยอาศัยค่ าการ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและความต้องการใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้
ระบบไฟฟ้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอในการรองรับความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน 

2.2) การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (มีความเกี่ยวข้อง
สูงกับการวางแผนในระยะยาว) 
การวางแผนเตรียมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการ

ออกแบบที่สามารถรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าที่สุด 
ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกๆ วิธีในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับ
ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถผสมผสานแต่ละวิธีได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 
โดยวิธีการเพ่ิมความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้ามีมากมายทั้งในรูปแบบการปรับปรุง
การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น ระบบกักเก็บ
พลังงาน รวมไปถงึการใช้มาตรการ DR เป็นต้น 

2.3) การวางแผนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า (มีความเกี่ยวข้องสูงกับการ
วางแผนในระยะยาว) 
โดยปกติแล้วแหล่งพลังงานหมุนเวียนมักอยู่ห่างไกลกับระบบส่ง

ไฟฟ้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลงทุนสร้างสายส่งไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือนำไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบไฟฟ้า โดยการวางแผนขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าจะเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผนการขยายระบบผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว 
ดังนั้น จึงได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับการวางแผนระยะยาว 

2.4) การวางแผนเพ่ือรักษาเสถียรภาพความถี่ของระบบไฟฟ้า (มีความ
เกี่ยวข้องสูงกับการวางแผนในระยะยาว) 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ระบบไฟฟ้าต้องสามารถรักษาระดับ

ความถี่ให้กลับมาอยู่ในขอบเขตที่กำหนดซึ่งในกรณีจำเป็นต้องอาศัยกำลังผลิต
ไฟฟ้าสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยชะลอความถี่ของ
ระบบไฟฟ้าไม่ให้เพ่ิมหรือลดลงเร็วเกินไป ทั้งนี้แม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนไม่สามารถช่วยชะลอความถี่ของระบบไฟฟ้า
ไม่ให้เพ่ิมหรือลดลงเร็วเกินไปได้  แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้สามารถ
สนั บสนุ นการเพ่ิ มและลดกำลั งไฟ ฟ้ าเพ่ื อช่ วยรักษ าระดับความถี่ ได้  
นอกเหนือจากนี้ระบบกักเก็บพลังงานก็สามารถสนับสนุนการเพ่ิมและลดการ
ผลิตและการใช้กำลังไฟฟ้าเพ่ือช่วยรักษาระดับความถี่ได้เช่นเดียวกัน  อย่างไรก็
ตามความสามารถในการชะลอความถี่ของระบบไฟฟ้าไม่ให้เพ่ิมหรือลดลงเร็ว
เกินไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพ
ความถี่ของระบบไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้การวางแผนเพ่ือรักษาเสถียรภาพความถี่ของ
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ระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นเดิมทำให้  การ
วางแผนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับการวางแผนระยะยาว 

2.5) การวางแผนเพ่ือรักษาระดับแรงดันของระบบไฟฟ้า  (เป็นการ
วางแผนในระยะสั้น) 
การรักษาระดับแรงดันของระบบไฟฟ้าเมื่อมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากทำได้โดยการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์
ควบคุ มแรงดั น  เช่ น  Static Var Compensator (SVC) Automatic Voltage 
Regulator (AVR) รวมไปถึงการควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์ เป็นต้น โดย
การลงทุนในส่วนนี้จะพิจารณาจากเงื่อนไขในการทำงานของระบบไฟฟ้าตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Grid Code) ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพ่ือช่วยประเมินความจำเป็นในการลงทุนด้วย โดยการ
รักษาระดับของระบบไฟฟ้าจะเป็นลักษณะการพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป ทำให้
การวางแผนในหัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มการวางแผนระยะสั้น 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมการลงทุนในระบบไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ทั้งจาก 3 การไฟฟ้าของประเทศไทย และจาก 3 รายงาน
การศึกษาจากต่างประเทศ ทางคณะผู้วิจัยฯ ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับรายงานการศึกษาจาก
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

2.5.1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทยกับรายงานการศึกษา Flexibility in 21st 
Century Power Systems 

จ าก ร าย งาน ก ารศึ ก ษ า  Flexibility in 21st Century 
Power Systems ซึ่งเป็นการศึกษาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเข้ามาของแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยในรายงานฉบับนี้ได้มีการเสนอ
วิธีการในการประเมินความยืนหยุ่นของระบบไฟฟ้า  เช่น การ
ประเมินปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าที่มีความผันผวนเทียบกับปริมาณ
กำลังผลิตไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น เป็นต้น รวมไปถึงการประเมินด้วย
การพิจารณาจากสัญญาณแห่งความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า เช่น 
จำนวนครั้งที่ปลดโหลด จำนวนครั้งที่ปลดแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ได้เสนอเงิน
ลงทุนคร่าวๆ ของแต่ละวิธีในการเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการตัดสินใจเลือกวิธีการในการลงทุน
เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการ
ลงทุนของประเทศไทยกับรายงานฉบับนี้พบว่า แม้ว่ารายการการ
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ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าบางรายการจะไม่ตรงกันทั้งหมดแต่ใน
รายการลงทุนที่มีเหมือนกัน แนวทางการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทยนั้นมีความสอดคล้องกับเงินลงทุนในการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าที่รายงานฉบับนี้นำเสนอ กล่าวคือรายการลงทุนที่มี
ต้นทุนต่ ำจะได้รับการลงทุนก่อนรายการลงทุนที่ มีต้นทุนสู ง 
นอกเหนือจากนี้การวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
อาจนำแนวทางการประเมินความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า และ
สัญญาณแห่ งความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าในการกำหนด
ระยะเวลาและความสำคัญในการลงทุนของแต่ละรายการได้เช่นกัน 

2.5.2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้า
ของประเทศ ไทยกั บ ราย งานการศึ กษ า  Integrating 
Variable Renewable Energy in Electric Power 
Markets 
จากรายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable 

Energy in Electric Power Markets ซึ่ งเป็นการศึกษาแนวทาง
รองรับการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย
รายงานฉบับนี้ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพ่ือการรองรับพลังงาน
หมุนเวียน 5 ด้าน ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
โดยเฉพาะการขยายระบบส่งไฟฟ้าใหม่ การประสานงานและการบูร
ณาการแผนร่วมกัน การปรับปรุงกฎเกณฑ์สำหรับพัฒนากลไกของ
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้า การขยาย
การเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายและการดำเนินการทางภูมิศาสตร์  
และ การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากนี้  
รายงานฉบันนี้ได้ยกตัวอย่างแนวทางรองรับการเข้ามาของแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย
พิจารณาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านข้างต้น 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการ
ลงทุนของประเทศไทยกับรายงานฉบับนี้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการ
พิจารณายุทธศาสตร์ที่สำคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียนทั้ง 5 
ด้าน ตามที่รายงานการศึกษาฉบับนี้นำเสนอ อย่างไรก็ตาม ควรมี
การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากพิจารณาด้าน
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน ควรมีการประเมินด้วยว่าจำนวนผู้คน
ที่ให้ความเห็นเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 
2.5.3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในระบบไฟฟ้า

ของประเทศไทยกับรายงานการศึกษา Planning for the 
Renewable Future 
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จากรายงานการศึกษา  Planning for the Renewable 
Future ซึ่งเป็นการศึกษาการวางแผนและการลงทุนที่สำคัญในการ
ในการรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการวางแผน
และการลงทุนที่สำคัญนั้นมีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การ
วางแผนและลงทุนเพ่ือกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้  2) การ
วางแผนและลงทุนเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 3) การ
วางแผนและลงทุนสำหรับระบบส่งไฟฟ้า และ 4) การวางแผนและ
ลงทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากนี้ รายงาน
ฉบับนี้ได้จัดกลุ่มการลงทุนในแต่ละด้านข้างต้นตามช่วงระยะเวลาที่
ใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการ
ลงทุนของประเทศไทยกับรายงานฉบับนี้พบว่า การวางแผนลงทุน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับการวางแผน
และลงทุนที่สำคัญทั้ง 4 ด้านของรายงานฉบับนี้ และอาจนำแนว
ทางการกำหนดระยะเวลาการวางแผนของรายงานฉบับนี้
ประกอบการพิจารณาว่าการวางแผนใดควรเป็นการวางแผนระยะสั้น
หรือการวางแผนระยะยาว 

 
9.1.3 แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนเพื่อรองรับการ

เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

จากการทบทวนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศไทยและต่างประเทศ คณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารจัดการตามแผนการลงทุนเพ่ิมเติมจากแผน Grid Modernization ของประเทศไทยเป็นหลัก 
เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนฉบับล่าสุด อีกทั้งยังเป็นแผนที่จัดทำจากทั้ง 3 การไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล
รับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนโดยตรง โดยแนวทางการปรับปรุงที่
คณะผู้วิจัยฯ เสนอมีดังนี้ 
 

9.1.3.1 การพิจารณาสัญญาณแห่งความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
 

ในการวางแผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงาน
หมุนเวียนนั้น ควรมีการประเมินว่าสถานะของระบบไฟฟ้าก่อนปรับปรุงนั้นมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอย่างไร สามารถรองรับพลังงานงานหมุนเวียนแต่ละประเภทได้อีกเป็นปริมาณเท่าใด 
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนในอนาคตที่จะเข้ามามีปริมาณเท่าใด  เพ่ือให้นักวางแผนได้
วิเคราะห์และวางแผนรายการการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะของระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
ปริมาณการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สัญญาณแห่งความ
ไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าสามารถบอกได้ว่าระบบไฟฟ้านั้นมีจุดอ่อนที่ใด และต้องการการ
ลงทุนแบบใดเพ่ือช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการรองรับพลังงานหมุนเวียน
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ได้ โดยสัญญาณแห่งความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าที่ทางคณะผู้วิจัยฯเสนอสำหรับใช้เพ่ือ
วิเคราะห์และวางแผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน 
มีดังนี ้

1) ความยากลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้า 
ความยากลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้าเป็น

สัญญาณที่สามารถบอกได้ว่าปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กำลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นต้น มีจำนวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับกำลัง
ผลิตไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าควรพิจารณา
การเพ่ิมกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่สามารถควบคุมกำลังผลิตได้เร็ว เช่น การลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การใช้ระบบกักเก็บ
พลังงาน การดำเนินการด้าน Demand Response เป็นต้น 

2) การปลดพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบบ่อยอย่างมีนัยสำคัญ 
การปลดพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบบ่อยครั้งเป็นสัญญาณที่บอกว่า

ระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีปัญหาในการรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผัน
ผวน โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ ปัญหาแรงดัน ณ ตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ทางการไฟฟ้ากำหนดไว้  ทำให้ระบบไฟฟ้า
จำเป็นต้องปลดพลังงานหมุนเวียนออกจากระบบ รวมไปถึงการเกิดกำลังไฟฟ้าไหลย้อนจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่สถานีไฟฟ้าต้นทางซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่
ผิดพลาดของอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าควร
พิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอัตโนมัติเช่น Automatic Voltage Regulator 
(AVR) รวมไปถึงการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันใหม่เพ่ือให้สามารถรองรับกำลังไฟฟ้าไหลย้อน
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มากข้ึน 

3) ความไม่สมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ 
หากเกิดเหตุการณ์ที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสูงกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในพ้ืนที่

หนึ่งๆ บ่อยครั้ง หมายความว่าระบบไฟฟ้าภายในพ้ืนที่นั้นๆ เริ่มมีความไม่ยืดหยุ่นซึ่งมี
แนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาแรงดันเกิน ปัญหากำลังไฟฟ้าไหล
ย้อนกลับ เป็นต้น โดยวิธีแก้ไขปัญญาดังกล่าว ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าควรวางแผนจัดสรร
ตำแหน่งการเข้ามาของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยให้กำลังผลิตไฟฟ้าโดยรวมในแต่
ละพ้ืนที่สมดุลกับการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่นั้นๆ 

4) อัตราค่าไฟฟ้าติดลบ 
อัตราค่าไฟฟ้าติดลบ ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่ยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าได้

หลายประการ เช่น โรงไฟฟ้าไม่สามารถลดกำลังการผลิตลงได้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่
สามารถรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ มีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานหมุนเวียน ข้อจำกัดของระบบ
ส่งไฟฟ้าในการจัดสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น หากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้
วางแผนระบบไฟฟ้าควรพิจารณาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลายประการ เช่น การเพ่ิมหรือ
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ปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่สามารถเพ่ิมและลดกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็วให้มากข้ึน การใช้ระบบ
กักเก็บพลังงานมาเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน การขยายระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถส่งไฟฟ้าไป
ยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ไกลได้มากขึ้น เป็นต้น 

5) ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่มคีวามแตกต่างกันมากจะสะท้อนถึงระบบ

ไฟฟ้าที่ไม่ยืดหยุ่น จึงทำให้ระบบไฟฟ้ามีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ข้อจำกัดของสายส่งในการส่ง
กำลังไฟฟ้า ข้อจำกัดของปริมาณโรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้ไฟฟ้า ข้อจำกัดด้านความร่วมมือในการลดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทำ
ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมีราคาแพงซึ่งจะส่งผลให้
อัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงตามไปด้วย หากเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้วางแผน
ระบบไฟฟ้าควรพิจารณาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลายประการ เช่น การเพ่ิมหรือปรับปรุง
โรงไฟฟ้าที่สามารถเพ่ิมและลดกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็วให้มากขึ้น  การขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าให้สามารถส่งไฟฟ้าไปได้หลายทิศทางมากขึ้น การกำหนดมาตรการสนับสนุนการลด
การใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 

 
9.1.3.2 การกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงาน

หมุนเวียน 
 

ในการวางแผนการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงาน
หมุนเวียนนั้น ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ในแผนให้ชัดเจนเพ่ือให้การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น  โดยคณะผู้วิจัยฯ
ได้แบ่งยุทธศาสตร์ของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนออกเป็น 5 
ด้าน ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมของสาธารณชน การประสานงานและการบูรณาการ
แผนร่วมกัน การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า การขยายการ
เข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย และ การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า ซึ่งแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
เพ่ือเป็นการลดแรงต้านในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายระบบส่งไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใต้สายส่งภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารต่อสาธารณชนถึง
ความสำคัญของการขยายระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน  ซึ่งควรมีการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และหากการขยายสายส่งมี
จำนวนมากก็ควรมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากสาธารณะหลายครั้ง ทั้งนี้เพ่ือลด
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นอ่ืนๆ โดยในการประชุมควรมีการอนุญาตให้เจ้าของ
พ้ืนที่บริเวณที่จะสร้างสายส่งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิสัมพันธ์
เหล่านี้เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน
วางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
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2) การประสานงานและการบูรณาการแผนร่วมกัน 
ภาครัฐต้องมีการวางแผนการรองรับพลังงานหมุนเวียน โดยการรวมแผน

ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แผนการสร้างระบบส่ง แผนการสร้างระบบจำหน่าย แผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า แผนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
โดยต้องพิจารณาตั้งแต่แผนระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคเพ่ือบูรณาการและประสานงาน
ข้อมูลข้ามเขตและประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

3) การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมากทำให้ระบบ

ไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้น โดยการผลิตไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสามารถจัดสรร
กำลังการผลิตได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น ในช่วงเวลา 5 หรือ 15 นาที ได้ รวมไปถึงการ
กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสามารถขายบริการความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 
(Ancillary Service) ได้ นอกเหนือจากนี้อาจออกแบบกฎเกณฑ์มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า
ด้วยโครงการ DR ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้นด้วย
การเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า การจัดสมดุลการผลิตและการใช้ไฟฟ้า และ การรักษาระดับ
ความถี่ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

4) การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย 
การขยายการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายสามารถทำได้โดย การส่งเสริม

ให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นจำนวนมากในพ้ืนที่ที่ง่ายต่อการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและ
การใช้ไฟฟ้า และการกระจายตำแหน่งและประเภทของพลังงานหมุนเวียนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่
เพ่ือเพ่ิมความหลายหลายของประเภทของพลังงานหมุนเวียน และ เพ่ือลดความผันผวนและ
ความไม่แน่นอนของทั้งการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ลดลง 
นอกเหนือจากนี้การออกแบบกฎเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่
หลากหลายได้มากขึ้นก็สามารถจัดอยู่ในยุทธศาสตร์นี้ได้เช่นกัน 

5) การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า 
การปรับปรุงการทำงานของระบบไฟฟ้าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้

เทคนิคการพยากรณ์ขั้นสูงในการพยากรณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าสามารถเตรียมการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าให้สามารถซื้อขายไฟฟ้ากันได้อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว 
และ การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างมี
มาตรฐานซึ่งการออกแบบข้อกำหนดการเชื่อมต่อและข้อกำหนดการปฏิบัติสำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่ดีจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการทำงานของระบบไฟฟ้าเมื่อมีพลังงาน
หมุนเวียนเข้ามาเชื่อมต่อได้ 
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9.1.3.3 แนวทางการกำหนดระยะเวลาในการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 

ในการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนนั้นควรมีการ
จำแนกว่ารายการลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาในการก่อสร้างหรือดำเนินการเป็น
ระยะเวลาเท่าใด เพ่ือให้ผู้วางแผนสามารถเตรียมการระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงาน
หมุนเวียนตามเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ การขยายระบบผลิตไฟฟ้า 
การขยายระบบส่งไฟฟ้า การจำลองการจัดสรรกำลังการผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้า และ 
การศึกษาปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ของโครงข่ายไฟฟ้า จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่าน
มา ทางคณะผู้วิจัยฯพบว่าระยะเวลาก่อสร้างหรือดำเนินการโดยประมาณของแต่ละส่วนมี
ดังนี้ 

1) การขยายระบบผลิตไฟฟ้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 ถึง 40 ปี 
2) การขยายระบบส่งไฟฟ้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 20 ปี 
3) การจำลองการจัดสรรการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้า  ใช้

ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง หลายปี 
4) การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ของโครงข่าย

ไฟฟ้า เช่น ปัญหาความถี่ และ แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น ใช้ระยะเวลาประมาณ
ไม่เกิน 5 ป ี

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้เสนอการจัดกลุ่มการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับพลังงานหมุนเวียนตามระยะเวลาการก่อสร้างหรือดำเนินการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
กำหนดระยะเวลาในแผนการปรับปรุงดังตารางที่ 9.8 

 
ตารางที่ 9.8 รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนตามระยะเวลาการก่อสร้าง
หรือดำเนินการ โดยประมาณ 

 ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ความพอเพียง 
การขยายโรงไฟฟ้าที่มีความแน่นอน

ในการจ่ายกำลังไฟฟ้า 
การขยายระบบส่งไฟฟ้า 

ความปลอดภัยในการดำเนินการ 

การขยายโรงไฟฟ้าที่เพิ่มและลด
กำลังผลติไฟฟ้าได้เร็ว 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ควบคุมแรงดันของระบบไฟฟ้า 

การปรับปรุงการตอบสนองต่อ
ความถี่ของระบบไฟฟ้า 

การปรับปรุงการตอบสนองต่อ
แรงดันของระบบไฟฟ้า 

หมายเหตุ :  
 หมายถึง การวางแผนระยะยาว โดยมีระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 20 ถึง 40 ปี 
 หมายถึง การวางแผนระยะปานกลาง โดยมีระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 ถึง 20 ปี 
 หมายถึง ระยะเวลาการวางแผนข้ึนอยู่กับสถานะของระบบในปัจจุบัน 
 หมายถึง การวางแผนระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 5 ปี 

 

โดยเหตุผลที่คณะผู้วิจัยฯ จัดกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 9.8 มีดังนี ้
1) การขยายโรงไฟฟ้าที่มีความแน่นอนในการจ่ายกำลังไฟฟ้า 
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การลงทุนในการขยายโรงไฟฟ้าที่มีความแน่นอนในการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับการเข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนถูกจัดในกลุ่ม
การวางแผนระยะยาวเนื่องจาก โรงไฟฟ้าประเภทนี้มักเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานพลังไอน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาด
ใหญ่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก ทำให้มีขั้นตอนในการ
ดำเนินการก่อสร้างค่อนข้างมากตามไปด้วย นอกเหนือจากนี้การวางแผน
ขยายโรงไฟฟ้าประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าและการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนอีกด้วย ซึ่งทำให้การ
วางแผนขยายโรงไฟฟ้าประเภทนี้ยากและใช้เวลานานมากขึ้นไปอีก 

2) การขยายระบบส่งไฟฟ้า 
โดยปกติแล้วแหล่งพลังงานหมุนเวียนมักอยู่ห่างไกลกับระบบส่งไฟฟ้า 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลงทุนสร้างสายส่งไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือนำไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งการขยายระบบส่งไฟฟ้านั้น
จำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณการขยายระบบส่ง นอกเหนือจากนี้อาจต้องมีการเวนคืนที่ดินจาก
ประชาชนหากจำเป็น ทำให้การขยายระบบส่งนั้นมีการดำเนินการค่อนข้าง
นาน ด้วยเหตุนี้จึงถูกจัดในกลุ่มการวางแผนระยะปานกลาง 

3) การขยายโรงไฟฟ้าที่เพ่ิมและลดกำลังผลิตไฟฟ้าได้เร็ว 
การลงทุนในการขยายโรงไฟฟ้าที่เพ่ิมและลดกำลังผลิตได้เร็วเพ่ือรองรับการ
เข้ามาของแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนถูกจัดในกลุ่มการวางแผน
ระยะปานกลางเนื่องจาก โรงไฟฟ้าประเภทนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักและ
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็ว เช่น โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำแบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าดีเซล เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ โรงไฟฟ้า
พลังงานไอน้ำบางแห่งอาจสามารถปรับปรุงให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนร่วมเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติการเพ่ิมและลดกำลังผลิตไฟฟ้าให้เร็วได้และยัง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอีกด้วย 

4) การปรับปรุงการตอบสนองต่อความถี่ของระบบไฟฟ้า 
การตอบสนองต่อความถี่ของระบบไฟฟ้านั้นทำได้โดยการลดหรือเพ่ิมกำลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าและการลดหรือเพ่ิมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลดหรือเพ่ิมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าอย่าง
รวดเร็วได้นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าระบบไฟฟ้ามีโรงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
เป็นปริมาณเท่าใด และเช่นเดียวกันกับกรณีของการใช้ไฟฟ้า การลดหรือ
เพ่ิมการใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วนั้นจะทำได้หรือไม่ขึ้นกับว่าภาครัฐมีนโยบาย
การเพ่ิมหรือลดการใช้ไฟฟ้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากน้อยเพียงใด 
ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงการตอบสนองต่อความถี่ของระบบไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่
สถานะปัจจุบันของระบบไฟฟ้าทั้งทางด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้านั่นเอง 
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5) การเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมและการตอบสนองของแรงดันใน
ระบบไฟฟ้า 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมและการตอบสนองของแรงดันใน
ระบบไฟฟ้าเมื่อมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวน
มากทำได้โดยการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน เช่น Static Var 
Compensator (SVC) Automatic Voltage Regulator (AVR) Auto 
Transformer Tap Changer รวมไปถึ งการควบคุมการทำงานของ
อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งมากับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น 
โดยการลงทุนในส่วนนี้จะพิจารณาจากเงื่อนไขในการทำงานของระบบ
ไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Grid Code) ซึ่ง
จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเพ่ือช่วยประเมิน
ความจำเป็นในการลงทุนด้วย โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุม
และการตอบสนองของแรงดันด้วยวิธีที่กล่าวมาสามารถนำมาติดตั้งได้ทันที
ทำให้การวางแผนในหัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มการวางแผนระยะสั้น 

 
9.1.3.4 แนวทางการเลือกการลงทุนในกิจกรรมการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน 
 

จากรายงานการศึกษาเรื่อง Flexibility in 21st Century Power Systems," 
2014" โดย NREL พบว่ากิจกรรมการลงทุนเพ่ือรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการทำงานของระบบไฟฟ้า 
ด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้า ด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านความยืดหยุ่นของระบบผลิตไฟฟ้า และด้าน
การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 9.3 ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอแนวทางการเลือกการลงทุนสำหรับ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมการ
ลงทุนเป็นหลัก ดังต่อไปนี้  

1) ระยะที่ 1: การลงทุนในกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เนื่องจากกิจกรรมที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ำนั้น โดยส่วนใหญ่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจะใช้ระยะไม่นานในการพิจารณา 
ทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว อีกทั้งความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนยังต่ำกว่า
กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงซ่ึงโดยมากจะเป็นกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีดังที่ทราบกันดีอยู่
แล้วว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างเทคโนโลยีจะต่ำเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงเสนอให้
ภาครับและภาคเอกชนลงทุนในกิจกรรม เช่น การปรับปรุง Grid Code ให้ยืดหยุ่นต่อการ
รองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน การสร้างและออกแบบระบบพยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบตรวจจับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
การจัดตารางการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับข้อมูลจากระบบพยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น  

2) ระยะที่ 2: การลงทุนในกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายปานกลาง การลงทุนในระยะ
นี้เป็นการลงทุนในกิจกรรมที่สามารถนำข้อมูลจากกิจกรรมในระยะที่ 1 มาประยุกต์ใช้ได้และ
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ยังเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การกำหนดนโยบายและการ
ลงทุนในระบบ Demand Response สำหรับภาคอุตสาหกรรม การกำหนดนโยบายและการ
ลงทุนสำหรับ Ancillary Service ของโรงไฟฟ้าเพ่ือช่วยการทำงานของระบบไฟฟ้า และการ
ปรับปรุงให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีอยู่เดิมสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความผัน
ผวนจากพลังงานหมุนเวียนได้มากข้ึน เป็นต้น 

3) ระยะที่ 3: การลงทุนในกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยส่วนใหญ่กิจกรรมที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ซึ่งทางคณะวิจัยเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีจะลดลงอีกในอนาคต ทำให้กิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มไว้ในกิจกรรมการ
ลงทุนระยะที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การกำหนดนโยบายและการลงทุนในระบบ Demand 
Response สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย การสร้างโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องได้รวดเร็ว
เช่นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้า 
การขยายระบบส่งและระบบจำหน่าย และ การลงทุนในระบบ ESS เป็นต้น 

 
9.2 การวิเคราะห์กรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน 
 

ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเสนอกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยในหัวข้อย่อยที่หนึ่งจะเป็นการ
ทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนในประเทศไทยเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางในกรอบการกำกับ
แผนการลงทุนในประเทศก่อน หลังจากนั้น ในหัวข้อย่อยที่สองจะเป็นการทบทวนกรอบการกำกับ
แผนการลงทุนในต่างประเทศ และในหัวข้อย่อยสุดท้ายคณะผู้วิจัยฯ ได้วิเคราะห์และเสนอกรอบการ
กำกับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสำหรับประเทศไทย 
โดยทั้งสามหัวข้อย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
9.2.1 การทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานจากมาตรา 9(3) และมาตรา 11(5) ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีอำนาจเสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบ
โครงข่ายพลังงานเพ่ือนำเสนอรัฐมนตรี [8] [9] ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกำกับแผนการลงทุนจะอยู่ใน
ขั้นตอนการเสนอความเห็นต่อแผนการลงทุนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยขั้นตอนการ
เสนอความเห็นต่อแผนการลงทุน และหลักเกณ์การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนมีดังนี้ 
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1) ขั้นตอนการเสนอความเห็นต่อแผนการลงทุน มีดังนี้ 
1.1) กระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่เสนอแผนการลงทุนส่งหนังสือไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เพ่ือขอความเห็น ระยะนี้
ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

1.2) สำนักงาน กกพ. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของแผนการลงทุน ระยะนี้ใช้
เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์
เพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอและจำเป็นต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
อ่ืนๆ จะทำให้ระยะนี้ใช้เวลานานมากขึ้น 

1.3) สำนักงาน กกพ. ประชุมนอกรอบกับหน่วยงานที่เสนอแผนการลงทุนในกรณีที่
ข้อมูลบางประการไม่ชัดเจน ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

1.4) ส ำนั ก งาน  กกพ . เส น อแผน การล งทุ น ที่ ได้ ท ำก ารวิ เค ราะห์ แล้ วต่ อ
คณะอนุกรรมการกำกับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุม
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขัน และกำกับระบบ
โครงข่ายกิจการก๊าซธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการฯ) ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1 
เดือน 

1.5) สำนักงาน กกพ. เสนอแผนการลงทุนที่ผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้วต่อ กกพ. พิจารณา โดยหากจำเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการรับฟังความเห็นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน 

1.6) สำนักงาน กกพ. ส่งหนังสือแจ้งมติและความเห็นของ กกพ. ไปยังหน่วยงานที่
เสนอแผนการลงทุนมา ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

2) หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุน 
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนนั้น สำนักงาน กกพ. 

ได้กำหนดหัวข้อการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
2.1) การพิจารณาข้อมูลทั่วไปของแผนการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยการพิจารณา 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการตามแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน เป้าหมาย
ของแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 
งบประมาณ และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2.2) การพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของแผนในการลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน โดยเหตุ
และความจำเป็นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
2.2.1) เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า/ก๊าซที่เพ่ิมข้ึน 
2.2.2) เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ 
2.2.3) เพ่ือปรับปรุงและขยายระบบที่เสื่อมสภาพ 
2.2.4) เพ่ือพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า/ก๊าซ สำหรับรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า 
2.2.5) เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ 
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2.2.6) เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด  รวมถึงพิจารณาความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน PDP 2018 
และ แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (AEDP 2018) 

2.3) การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อการพิจารณาดังนี้ 
2.3.1) ด้านเทคนิค โดยจะมีการแบ่งกลุ่มการพิจารณาแผนลงทุนคือ แผนการ

ลงทุนโรงไฟฟ้า แผนการลงทุนระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า และแผนการ
ลงทุนระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการพิจารณาความเหมาะสมของ
โรงไฟฟ้านั้นจะมีประเด็นการพิจารณาคือเรื่องการใช้เทคโนโลยี ประเภท
เชื้อเพลิง และความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ส่วนระบบส่งและจำหน่าย
ไฟฟ้าจะมีประเด็นการพิจารณาคือเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์และรูปแบบ
การติดตั้ง การศึกษาการไหลกำลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัว (Steady State 
Stability) เสถียรภาพชั่วครู่ระบบไฟฟ้า (Transient Stability) และ
ค่ากระแสลัดวงจร (Short Circuit) และสำหรับระบบจำหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติจะมีประเด็นการพิจารณาคือเรื่องการออกแบบระบบโครงข่าย
พลังงาน 

2.3.2) ด้านความมั่นคงของระบบโครงข่ายพลังงาน โดยจะพิจารณาผลลัพธ์ของ
โครงการด้านความมีเสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ และการลดการสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้า โดยจะพิจารณาจากค่า System Average Interruption 
Frequency Index (SAIFI), System Average Interruption Duration 
Index (SAIDI), N-1 Condition และ Power Losses เป็นต้น 

2.3.3) ผลตอบแทนการลงทุน โดยจะมีการประเมินผลตอบแทนของโครงการ 
เช่น Economic Internal Rate of Return (EIRR) Financial Internal 
Rate of Return (FIRR) และ Economic Profit เป็นต้น 

2.3.4) ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยมีการพิจารณาคุณภาพการให้บริการจากค่า 
SAIFI และ SAIDIและประเมินผลกระทบต่ออัตราค่าบริการไฟฟ้าโดย
วิเคราะห์จากการพิจารณาผลลัพธ์ของ EIRR, FIRR และ Economic 
Profit 

2.3.5) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการพิจารณาการดำเนินการ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น Environmental and Health Impact Assessment 
(EHIA) Environmental Impact Assessment (EIA) แ ล ะ  Initial 
Environmental Examination (EE) เป็นต้น รวมถึงพิจารณากฎหมาย
หรือข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย 

2.3.6) การหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการที่
มีอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ในอนาคต 
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2.4) การพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ โดยพิจารณากรอบเวลา
การดำเนินการกับโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
ไฟฟ้า และการวางแผนกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 
9.2.2 การทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ผลิต ไฟ ฟ้าพลั งงานหมุน เวียน ในต่ างประเทศ  จากรายงาน  Regulatory Options for the 
Stimulation of Infrastructure Investments ซึ่งจัดทำโดย Mediterranean Energy Regulators 
(MEDREG) และ รายงาน Regulatory and Policy Options to Encourage Development of 
Renewable Energy ซึ่งจัดทำโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization: UNIDO) โดยรายละเอียดทั้งสองรายงานการศึกษามีดังนี้ 
 

9.2.2.1 Regulatory Options for the Stimulation of Infrastructure 
Investments [10] 

การตัดสินใจลงทุนในระบบไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องพิจารณาถึง
ความสอดคล้องระหว่างความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าและความสามารถในการจัดหากำลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าในระยะยาว โดยนโยบายการลงทุนต้อง
ถูกสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในประเทศอย่างเหมาะสมเพ่ือระบุ
ลำดับความสำคัญของแต่ละการลงทุนได้ รายงานฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินระดับการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียนและระบุความสำคัญ
และความท้าทายของกิจกรรมการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยปัจจัยสำคัญในการลงทุน
พัฒนาระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ สภาพของ
ระบบไฟฟ้าและการกำหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  และการคำนึงถึง
ผลกระทบในการทำงานประสานกันของแต่ละหน่วยงานในโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 

จากการทบทวนรายงานการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการรวบรวมหัวข้อและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) กระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สำหรับกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้านั้น Mediterranean Energy 

Regulators (MEDREG) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการ
พลังงาน 25 แห่งจาก 21 ประเทศ ครอบคลุมสหภาพยุโรป คาบสมุทรบอลข่านและแอฟริกา
เหนือ ได้สรุปหัวข้อที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้า 
หมายถึง การกำหนดเป้าหมายสุดท้ายของระบบไฟฟ้าที่ต้องการ 

เพ่ือให้ผู้วางแผนระบบไฟฟ้าทราบว่าต้องออกแบบระบบอย่างไร  ต้องลงทุน
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อะไรบ้างในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยรายงานฉบับนี้ได้กำหนดลำดับ
ระยะในการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1.1.1) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง 
1.1.2) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมั่นคงในการส่งจ่าย

ไฟฟ้า 
1.1.3) การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 

จากทั้งสามระยะข้างต้น ระยะที่ 1 และ 2 เป็นระยะที่ต้องใช้เงินลงทุน
เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพโดย
ต้องมีการบูรณาการแผนการลงทุนของแต่ละประเทศเพ่ือให้แผนการลงทุน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขตเมดิเตอร์เรเนียนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

1.2) การตระหนักรู้ 
หมายถึงการตระหนักรู้ถึงรายการการลงทุนที่จำเป็นเพ่ือให้ได้ระบบ

ไฟฟ้าตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยทั่วไป ขั้นตอนในการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า
จะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 9.6 ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการระบุ
รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่จำเป็นจนถึงขั้นตอนการใช้งานจริงนั้นใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ดังนั้น ผู้วางแผนควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหรือเทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ีจะลงทุนด้วย 

 

 
รูปที่ 9.6 ขั้นตอนในการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า [10] 

 

1.3) การตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุน 
เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าของหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรปจะเป็นลักษณะ

ของตลาดการแข่งขัน ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวกัน 
หน่วยงานกำกับดูแลจึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเชิงพลวัตร (Dynamic) ของ
ระบบไฟฟ้าเพ่ือวิเคราะห์ว่าการทำงานระบบไฟฟ้ามีจุดบกพร่องอะไร จึงค่อย
พิจารณาถึงการลงทุนปรับปรุงระบบที่จำเป็น ทั้งนี้หน่วยงานที่ดูแลควบคุมระบบ
ส่ ง ไฟ ฟ้ าข อ งท วี ป ยุ โร ป  (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity: ENTSO-E) จะมีการเผยแพร่แผนการพัฒนาระบบ
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ไฟฟ้า 10 ปี ในทุกๆ 2 ปี โดยจะเน้นไปที่การลงทุนเพ่ือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาในการวางแผนหลักๆ คือ 
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภท ตำแหน่งของระบบผลิต
ไฟฟ้า ตำแหน่งและปริมาณการเพ่ิมขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยการทดสอบ
นั้นจะเน้นไปที่ความม่ันคงในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

โดยในส่วนของการกำกับดูแลนั้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดนั้นจะถูกส่งต่อไปยังค่าไฟฟ้าซึ่งจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล 
หรือ หน่วยงานที่ควบคุมระบบไฟฟ้า (หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องตรวจสอบอีกครั้ง
อย่างละเอียด) โดยการลงทุนปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าใหม่ๆ นั้น หากการลงทุนนั้นๆ 
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จริง ทางหน่วยงานที่กำกับดูแลจะมีการพิจารณาคืนเงิน
ให้กับประชาชน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบการลดค่าไฟฟ้าฐาน เป็นต้น ดังนั้น 
บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลคือการควบคุมต้นทุน ให้ โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การลงทุนมีต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการเสร็จ
สิ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจด้วยว่าการลงทุนใหม่เหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  และความ
ต้องการของประชาชนจริง 

 
2) ข้อเสนอแนะสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 

โดย Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) ซึ่งเป็นองค์กรความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน 25 แห่งจาก 21 ประเทศ ครอบคลุม
สหภาพยุโรป คาบสมุทรบอลข่านและแอฟริกาเหนือ ได้เสนอข้อแนะนำสำหรับการกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในเขตเมดิเตอร์เรเนียน ดังต่อไปนี้ 

2.1) แผนยุทธศาสตร์ของประเทศต้องมีความชัดเจน 
โดยการพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นการผสมผสานระหว่างการลงทุนของ

ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมความน่าดึงดูด
ใจในการลงทุน วัตถุประสงค์ของประเทศจะต้องชัดเจนเพ่ือที่จะออกแบบ
กฎระเบียบได้อย่างถูกต้องและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนได้มากยิ่งขึ้น 

2.2) ปรับปรุงความสามารถในการวางแผนการลงทุน 
โดยพิจารณาแผนการลงทุนในระยะยาวซึ่งต้องประเมินเครื่องมือที่จะ

ใช้งานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนอย่างรอบคอบ นอกเหนือจากนี้ต้องสร้างภาพของ
โครงสร้างระบบไฟฟ้าในอนาคตให้ชัดเจน เพ่ือให้การบริหารจัดการการวางแผน
พัฒนาระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า และการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว 

2.3) ตรวจสอบระดับความโปร่งใสและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ความโปร่งใส่ของกฎกติกาจึงเป็นปัจจัยที่

สำคัญ โดยทั่วไปนักลงทุนต้องการการค้ำประกันความเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้นการ
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พัฒนาขีดความสามารถของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านพลังงานจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะ
ช่วยสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในภูมิภาค 

2.4) บทบาทท่ีสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล 
หน่วยงานกำกับดูแลคือสถาบันที่มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการ

ลงทุนที่ดี โดยหน่วยงานกำกับดูแลสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่
ควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้าเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการลงทุนได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวสำหรับการพัฒนา
ระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับกฎระเบียบเพ่ือให้สามารถ
ยกระดับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

3) แนวทาง/เครื่องมือในการกำกับแผนการลงทุนระบบไฟฟ้า 
โดยแนวทาง/เครื่องมือในการกำกับแผนการลงทุนระบบไฟฟ้าที่  MEDREG 

พิจารณามีดังนี้ 
3.1) การจำแนกประเภทของการลงทุนในมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล 

MEDREG ได้ทำการวิเคราะห์เครื่องมือสำหรับประเมินความเหมาะสม
ในการลงทุนของผู้ดูและระบบส่งไฟฟ้า โดยความท้าทายในการประเมินความ
เหมาะสมประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ช่องว่าง/จุดอ่อนของโครงสร้างระบบไฟฟ้า
ปัจจุบัน การวิเคราะห์วิธีการในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การประเมิน
มูลค่าเพ่ิมของโครงการที่เสนอ และสุดท้ายคือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
โครงการ สำหรับการจำแนกประเภทการลงทุน ควรมีการแบ่งแยกประเภทการ
ลงทุนภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศออกจากกัน (Interconnection) รวม
ไปการแบ่งแยกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าและโครงการที่
ส่งเสริมให้กับนักลงทุน เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
เอกชน ออกจากกัน เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม 

3.2) การพิจารณาปัจจัยในการลงทุนและนโยบายของภาครัฐ 
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างระบบไฟฟ้า

ใหม่คือการวิเคราะห์การลงทุนของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของ
ประเทศ ทั้งนี้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องมีการประเมินความ
เสี่ยงก่อนลงทุน ดังนั้น ปัจจัยต่างๆ เช่น ความชัดเจนและโปร่งใสของกฎระเบียบ 
ความเชื่อมั่นในคำตัดสินของศาล เหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุน นอกเหนือจากนี้นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เช่นการกำหนดสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การ
ส่งเสริมอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  การส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เป็นต้น โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่ดูและระบบส่งไฟฟ้า
ถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยปกติแล้วการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนถือได้ว่าเป็นประโยชน์



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

9-55 
 

 

 

อย่างมากสำหรับประเทศ อย่างไรก็ตามควรมีการกำหนดบทบาทของการใช้
พลังงานหมุนเวียนซึ่งไม่ควรเกินความสามารถของกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของระบบ
เพ่ือรักษาระดับความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 

3.3) มุมมองการลงทุน 
ในแผนแม่บทการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเขตเมดิเตอร์เรเนียนนั้น 

หน่วยงานควบคุมระบบส่งไฟฟ้าของเขตเมดิเตอร์เรเนียน ได้ระบุรายการการลงทุน
เพ่ือเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้แข็งแกร่งภายในเขต ซึ่งรายการการลงทุนในแต่ละ
กลุ่มประกอบไปด้วย การสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าใหม่  การจัดหาอุปกรณ์
สำหรับควบคุมกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ซึ่งมีทั้งการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ และการลงทุนปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในประเทศ 

ตั้งแต่ปี 1990 ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ามากขึ้น โดยในประเทศที่กำลังพัฒนา รัฐบาลยังคงเป็นแหล่ง
ทุนหลักในการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 70% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด โดยในส่วนภาคเอกชนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 22% ของเงินลงทุน
ทั้งหมด โดยปัจจัยที่ส่งผลในการทำสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คือ 

3.3.1) ความเต็มใจของรัฐบาลในการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการ
จัดหาแหล่งเงินทุน 

3.3.2) ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ 
3.3.3) เครื่องมือจูงใจให้ภาคเอกชนทำข้อตกลงกับภาครัฐ 
ด้วยเหตุนี้กรอบการกำกับดูแลที่เพียงพอและการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเหมาะสมมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน นอกเหนือจากนี้ 
กระบวนการกำกับดูแล การเข้าถึงสินเชื่อประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของ
รัฐบาล ความมั่นคงทางการเมืองและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาคเอกชน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งโดยทั่วไปเงื่อนไขเหล่านี้วัดได้จากตัวชี้วัด เช่น คะแนน
เสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability: PS) และ หลักนิติธรรม (Rule of 
Law: RoL) ตามที่กำหนดโดยโครงการ Worldwide Governance Indicators 
(จัดทำโดยธนาคารโลก) โดยทั่วไปตัวชี้วัดทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
การลงทุน ยิ่งเสถียรภาพทางการเมือง (และการเงิน) สูงขึ้นเท่าใดความเสี่ยงในการ
ลงทุนในประเทศนั้นๆ ก็จะยิ่งลดลง และคะแนน RoL ที่สูงจะแสดงถึงความมั่นใจ
ในระบบตุลาการและกฎหมายในประเทศนั้นๆ มากขึ้น 

3.4) ความจำเป็นในการร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมระบบส่งไฟฟ้า 
เนื่องจาก MEDREG มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

กันภายในเขตเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยเหตุนี้  MEDREG จึงต้องทำหน้าที่ ในการ
ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานควบคุมระบบส่งไฟฟ้าของแต่ละประเทศ ทั้ง
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ด้านเทคนิค ด้านกฎระเบียบ และมุมมองการกำกับดูแล โดยประเด็นสำคัญที่ควร
พิจารณามีดังนี้ 

3.4.1) การปรับปรุงความคิดเห็นระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อกันให้
สอดคล้องกัน 

3.4.2) การปรับปรุงข้อปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน ที่เกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างกัน 

3.4.3) การปรับปรุงกฎระเบียบโดยเน้นไปทางการแบ่งสัดส่วนกำลัง
ผลิตสำรองระหว่างประเทศท่ีเชื่อมต่อกัน 

3.4.4) การปรับปรุงเงื่อนไขทางเทคนิคระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อกัน
ให้สอดคล้องกัน 

3.4.5) การปรับปรุงแผนการพัฒนากำลังผลิตทั้ งจากโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศท่ีเชื่อมต่อกัน 

 
9.2.2.2 Regulatory and Policy Options to Encourage Development of 

Renewable Energy 

รายงาน Regulatory and Policy Options to Encourage Development of 
Renewable Energy [11] ฉบับนี้เป็นการศึกษากฎระเบียบและนโยบายในการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนสำหรับประเทศในทวีปแอฟริกา  ซึ่ งจัดทำโดยองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: 
UNIDO) โดยเนื้อหาในรายงานได้มีการอธิบายกลไกการสนับสนุนด้านกฎระเบียบและ
นโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่มีการเปิด
เสรีในระดับหนึ่ง เช่น ภาครัฐเป็นผู้จัดหากำลังไฟฟ้าเป็นหลักโดยมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้รับ
อนุญาตเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าด้วย 

จากการทบทวนรายงานการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการรวบรวมหัวข้อและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นด้านการออกแบบกลไกในการกำกับดูแลและการสนับสนุน 
นอกเหนือไปจากการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนแล้ว หน่วยงานที่

กำหนดนโยบายและกำกับดูแลต้องควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ในการออกแบบกลไกการกำกับ
ดูแลและการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน 

1.1) ความสามารถของกลไกในการลดความเสี่ ยงของการลงทุนใน
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพ่ือส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวไม่ควรกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนมาก
เกินไปหรือไม่เหมาะสม 
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1.2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนต้องมี
การแบ่งค่าใช้จ่ายนี้อย่างเป็นธรรมต่อทั้ง ผู้ลงทุน ผู้ใช้ไฟฟ้า และ
รัฐบาล 

1.3) ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายการใช้พลังงาน
หมุนเวียนได ้

1.4) กลไกที่ออกแบบเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแหล่งใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมกำลังการผลิตจากแหล่งเดิมที่
มีอยู่ 

1.5) ความสอดคล้องกับมาตรการนโยบายพลังงานอ่ืนๆ โครงการวิจัยและ
พัฒนาหรือแผนการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ 

1.6) ผลกระทบของกลไกต่อการลดราคาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเวลาผ่าน
ไป 

1.7) ความยืดหยุ่นของกลไกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการลดต้นทุนของ
เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้นักพัฒนารายใดรายหนึ่ง
ได้ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว 

1.8) ผลของกลไกต่อการสนับสนุนให้เกิดโอกาสด้านการค้า การพัฒนา
เทคโนโลยี 

1.9) กลไกส่งผลให้เกิดความการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหลาย
ประเภท หรือ ทำให้เกิดการพัฒนาเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีเพียง
ประเภทเดียว 

1.10) ความสามารถในการส่งเสริมให้มีผู้ผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 
1.11) ความโปร่งใสสำหรับทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.12) ความสามารถในการส่งออกหรือนำเข้ากำลังไฟฟ้า 

จากปัจจัยทั้งหมด หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านนโยบายต้องกำหนด
ความสำคัญของแต่ละปัจจัยทั้งหมดข้างต้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศ 
ยกตัวอย่างเช่น หากผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนเป็นประเด็นหลักที่พิจารณา การ
กำหนดนโยบายการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนควรกำหนดให้เป็นลักษณะการแข่งขันกัน
เข้ามาตามปริมาณที่กำหนดไว้ (Quota System) แต่หากเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้
พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น การกำหนดนโยบายที่ไม่ได้มีการ
แข่งขันมากนัก เช่นการกำหนดเงินสนับสนุนให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย Feed-
in Tariffs เป็นต้น 

2) ประเภทของกลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุน 
โดยในหัวข้อนี้จะเป็นการทบทวนกลไกในการกำกับดูแลและนโยบาย

สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนหลักต่างๆ ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาและ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทวีปยุโรป ดังต่อไปนี้ 
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2.1) กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนระยะสั้น โดยกลไกในการ
กำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนระยะสั้น มีดังนี ้
2.1.1) การสร้ างมาตรฐานของสัญ ญ าซื้ อขาย ไฟ ฟ้ า  (Power 

Purchase Agreements: PPAs) ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม 
และ ส่งเสริมการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน 

2.1.2) การกำหนดระเวลาการซื้อขายไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้นใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้นักลงทุนในการทำ
สัญญามากยิ่งข้ึน 

2.1.3) การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อควรพิจารณาถึงต้นทุนติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้ามากกว่าค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากค่า
เชื้อเพลิงของพลังงานหมุนเวียนต่ำมากและบางพลังงานก็ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อควร
จะพิจารณาต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้  (Avoided Cost) สำหรับ
การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย 

2.1.4) การใช้การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ละเว้นการขอรับใบอนุญาตของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่ต่ำกว่า 1 MW ในประเทศเนปาล เป็นต้น 

2.1.5) การกำหนดค่าเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟ้า 

2.1.6) การบังคับใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้า
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า 

2.1.7) การให้เงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดย
พิจารณาจากสภาพของระบบไฟฟ้า เช่นการให้เงินสนับสนุน
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนในการสร้างสายส่งและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการส่งจ่าย
ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้
ค่าตัวประกอบโหลด (Load Factor) ของระบบมีค่าลดลง 
เมื่อต้องส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ิมเติม 

2.2) กลไกในการกำกับดูแล และนโยบายสนับสนุนระยะปานกลางจนถึง
ระยะยาว 
กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนในหัวข้อนี้  ส่วนใหญ่ได้

ถูกนำไปใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยกลไกในการกำกับดูแลและนโยบาย
สนับสนุนที่สำคัญมีดังนี้ 
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2.2.1) การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariffs เพ่ือ
รับประกันราคารับซื้อไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตลอด
ระยะเวลาช่วงหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 

2.2.2) การกำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
โดยทั่วไปรัฐบาลจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าเป็นครั้งๆ ไป ตาม
ศักยภาพของระบบไฟฟ้า 

2.2.3) การเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียนโดยให้เอกชน
ประกวดราคาขายไฟฟ้าให้แก่รัฐบาล ทั้งนี้นอกเหนือจากราคา
ขายไฟฟ้าแล้ว รัฐบาลควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
คุณภาพทางเทคนิคด้านไฟฟ้า ผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

2.2.4) การเปิดโครงการอาสาสมัครผู้ รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เป็นโครงการที่ รัฐบาลจัดขึ้นโดยการเปิดรับ
อาสาสมั ครผู้ รับซื้ อ ไฟ ฟ้ าจากพลั งงานหมุน เวียน  ซึ่ ง
อาสาสมัครจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเติมจากค่าไฟฟ้าเดิมเพ่ือซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ อาสาสมัครจะได้รับใบ
ประกาศว่าเป็นผู้ใช้พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตามกลไกนี้ต้อง
อาศัยความตระหนักรู้ของประชาชนค่อนข้างสูง 

2.2.5) การผสมผสานกลไกต่างๆ ข้างต้นเข้าด้วยกัน ในหลายๆ 
ประเทศในทวีปยุโรปเช่น ประเทศสเปนและประเทศเบลเยียม 
ได้มีการผสมผสานกลไกต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยปิดจุดอ่อน
ของแต่ละกลไก นอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนมีตัวเลือก
มากขึ้นในการพิจารณาลงทุน 

2.3) กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนในทางปฏิบัติ 
กลไกในการกำกับดูแลและนโยบายสนับสนุนสำหรับพลังงาน

หมุนเวียนยังมีค่อนข้างจำกัดในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
หลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป พบว่า กลไกการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ 
Feed-in Tariffs ประสบความสำเร็จมากกว่ากลไกการประกวดราคา และ
กลไกการกำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ดังแสดงใน
รูปที่ 9.7 ซึ่งประเทศ เดนมาร์ก เยอรมนี และสเปน ได้ใช้กลไกการกำหนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariffs เป็นหลัก ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ใช้
กลไกการประกวดราคา และกลไกการกำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
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รูปที่ 9.7 กำลังผลิตติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของแต่ละประเทศในยุโรป [11] 

 
9.2.3 การวิเคราะห์และข้อเสนอสำหรับกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

จากการทบทวนกรอบการกำกับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลั งงานหมุน เวียนในประเทศไทย  รายงาน  Regulatory Options for the Stimulation of 
Infrastructure Investments และราย งาน  Regulatory and Policy Options to Encourage 
Development of Renewable Energy คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการวิเคราะห์และเสนอกรอบการกำกับ
แผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยแบ่งการวิเคราะห์และ
ข้อเสนอ ออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ประกอบไปด้วย การกำกับด้านกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน และการกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้ 
 

9.2.3.1 การกำกับด้านกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกำกับด้านกระบวนการลงทุน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบความสอดคล้องของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
หน่วยงานที่กำกับดูแลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายการลงทุนต่างๆ ที่ถูก

เสนอในโครงการ เพ่ือให้สามารถแบ่งประเภทการลงทุนได้ว่า การลงทุนใดเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน การลงทุนใดเป็นการลงทุนเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า การลงทุนใดเป็นการลงทุนเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่กำกับดูแลได้ควบคุมแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
กัน และ เพ่ือสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าแผนการลงทุนใดเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการ
รองรับพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ในแต่ละแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการรองรับพลังงาน
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หมุนเวียนควรมีการระบุปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทที่
สามารถรองรับได้เมื่อระบบได้รับการปรับปรุงแล้ว เพ่ือให้สามารถประเมินศักยภาพของ
ระบบไฟฟ้าในการรองรับพลังงานหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ
วางแผนการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล 

โดยแนวทางในการพิจารณาความสอดคล้องของรายการลงทุนกับการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน มีดังนี ้

1.1) แผนการลงทุน มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน 
หากแผนการลงทุนที่การไฟฟ้าเสนอ เป็นการลงทุนทางด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนนั้น การลงทุนดังกล่าวควรอยู่ในรายการ
การลงทุนดังต่อไปนี้ 

1.1.1) Flexible Generation 
1.1.2) Hydro – Floating Solar Hybrid System 
1.1.3) RE Forecasting 
1.1.4) ESS 
1.1.5) VPP 
1.1.6) FACT device / Substation/Transmission 

Technology 
หากการลงทุนที่การไฟฟ้านำเสนอไม่อยู่ ในรายการดังกล่าว 

หน่วยงานที่กำกับดูแลควรสอบถามไปยังการไฟฟ้าที่เสนอแผนการลงทุนเพ่ือขอ
ความชัดเจน 

1.2) แผนการลงทุนเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
หากแผนการลงทุนเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การ

ขยายสายส่ง สายจำหน่าย และ สถานีไฟฟ้า เป็นต้น โดยทั่วไปแผนการลงทุน
ดังกล่าวสามารถเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและสามารถส่งเสริมการ
รองรับพลังงานหมุนเวียนได้  ดังนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณา
วัตถุประสงค์ของแผนการลงทุนดังนี้ 

1.2.1) หากแผนการลงทุนมีการระบุวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าเท่านั้น หน่วยงานที่กำกับ
ดูแลพิจารณาความเหมาะสมของแผนการลงทุนตามเกณฑ์
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า
ตามท่ีได้ปฏิบัติมา 

1.2.2) หากแผนการลงทุนมีการระบุ วัตถุประสงค์ เพ่ื อทั้ ง
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและเพ่ือรองรับ
พลังงานหมุนเวียน หรือ เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน
เท่ านั้ น  หน่ วยงานที่ กำกับดูแลควรพิจารณาความ
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เหมาะสมของแผนการลงทุนโดยพิจารณาความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าจาก ประเภท ตำแหน่ ง และขนาดของ
พลังงานหมุนเวียน ที่ระบบสามารถรับได้หลังจากการ
ปรับปรุงตามแผน ทั้งนี้เกณฑ์ในการตรวจสอบความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าหลังการรองรับพลังงานหมุนเวียนควรมี
การพิจารณาจากเกณฑ์ N-1 ของระบบไฟฟ้าของผลการ
รวมกันจากกรณีต่างๆ ดังนี้ คือ กรณีค่าความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด กรณีค่าความต้องการไฟฟ้าต่ำสุด กรณีค่าการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าสูงสุดและกรณีค่าการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีค่าต่ำสุดด้วย 

สำหรับแนวทางในการพิจารณาความซ้ำซ้อนของแผนการลงทุนนั้น หน่วยงานที่
กำกับดูแลควรพิจารณาจากประเภทการลงทุนว่าเป็นการลงทุนประเภทอะไร พ้ืนที่ติดตั้งของ
การลงทุนอยู่ที่ใด และการลงทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร หากการลงทุนเป็นประเภทเดียวกัน 
พ้ืนที่ติดตั้ง และวัตถุประสงค์เดียวกันถือว่าเป็นการลงทุนที่ซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม หากเป็น
การลงทุนประเภทเดียวกัน พ้ืนที่ติดตั้งเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์แตกต่างกันนั้น (โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้า) หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณา
จากความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นหลัก โดยยึดหลักการว่าการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบไฟฟ้าสามารถเสริมความมั่นคงและรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ ดังนั้นหน่วยงานที่
กำกับดูแล ควรตรวจสอบความซ้ำซ้อนของแผนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าทั้งกรณีก่อนและหลังการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น หากการไฟฟ้าเสนอแผน
ลงทุนที่หนึ่งเป็นการลงทุนโดยระบุวัตถุประสงค์เป็นการรองรับการเพ่ิมขึ้นของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบ และ ได้เสนอแผนการลงทุนที่สองเป็นการลงทุนโดย
ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณาความ
ซ้ำซ้อนของแผนการลงทุนด้วยการตรวจสอบความมั่นคงของแผนการลงทุนที่หนึ่ง  หาก
แผนการลงทุนที่หนึ่งมีความมั่นคงเป็นไปตามเกณฑ์ ให้พิจารณาความมั่นคงของแผนการ
ลงทุนที่สองโดยพิจารณาว่าได้ทำการลงทุนตามแผนการลงทุนที่หนึ่งไปแล้ว และตรวจสอบ
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหลังจากการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนทั้งกรณีก่อนและหลัง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนการลงทุนที่สอง หากความมั่นคงของระบบไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
ตามแผนการลงทุนที่สองไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหลังปรับปรุง
แล้วเป็นไปตามเกณฑ์หมายความว่าแผนการลงทุนทั้งสองไม่ซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม หากผล
ของความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงตามแผนการลงทุนที่สอง
เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งคู่ หมายความว่าการลงทุนดังกล่าวมีความซ้ำซ้อน เป็นต้น 

2) ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการลงทุน 
เนื่องจากการแผนลงทุนบางประเภท ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด

รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจนถึงขั้นตอนการใช้งานจริงนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน  ดังนั้นใน
การวางแผนการลงทุนควรพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเข้า
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มามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนด้วย นอกจากนั้นปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่วางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
หน่วยงานที่กำกับดูแลจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่จะลงทุนด้วยในแผนการลงทุนด้วย เพ่ือให้แผนการลงทุนมีความ
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือเทคโนโลยี และแผนการลงทุนควรมีความ
ยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้นักพัฒนารายใดรายหนึ่งได้ผลประโยชน์
แต่เพียงผู้เดียว 

3) การวิเคราะห์ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าเชิงพลวัต 
เนื่องจากแนวโน้มในอนาคต สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ของภาคเอกชนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีภาครัฐดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้า หน่วยงานที่กำกับดูแล
จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลเชิงพลวัตของระบบไฟฟ้าทั้งข้อมูลของผู้ผลิตไฟฟ้าและระบบส่ง
ไฟฟ้าเพ่ือวิเคราะห์ว่าการทำงานของระบบไฟฟ้ามีจุดบกพร่องในส่วนใด โดยการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้านั้นควรวิเคราะห์ในเชิงพลวัต เนื่องจากความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าที่มีสูงขึ้น
แล้วจึงพิจารณาถึงการลงทุนปรับปรุงระบบที่จำเป็น โดยการวิเคราะห์การทำงานนั้นจะเน้น
ไปที่ความมั่นคงในการส่งจ่ายไฟฟ้า 

4) ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่อค่าไฟฟ้า 
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบไฟฟ้าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง

ค่าไฟฟ้าซึ่งจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล
คือการควบคุมการลงทุนให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การลงทุนต้องมีต้นทุนที่
เหมาะสมและสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากนี้  
เนื่องจากในอนาคตผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนจากภาคเอกชนจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง
จำเป็นต้องมีการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว 
โดยหากเงินลงทุนทั้งหมดนั้นประชาชนต้องเป็นผู้แบกรับอยู่ฝ่ายเดียวจะทำให้เกิดความไม่
เป็นธรรมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจึงต้อง
รับภาระเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลจึง
ควรกำหนดสัดส่วนผลประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับจากการลงทุน เช่น หากการลงทุน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งหมด การลงทุนดังกล่าวควร
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากการลงทุนเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง
ภาคประชาชนและภาคเอกชน ผลกระทบทั้งหมดควรแบ่งออกเป็นสองส่วนคือผลกระทบต่อ
ค่าไฟฟ้าของประชาชนและผลกระทบต่อราคารับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน เป็นต้น 

สำหรับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อ ควรพิจารณาถึงต้นทุนการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้ามากกว่าต้นทุนเชื้อเพลิง เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงของพลังงาน
หมุนเวียนต่ำมากและพลังงานหมุนเวียนบางประเภทก็ไม่มีต้นทุนในส่วนนี้ ทั้งนี้ในการกำหนด
อัตราค่าไฟฟ้ารับซื้อควรจะพิจารณาต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการลดมลภาวะที่เกิดจาก
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย 
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5) ความสอดคล้องระหว่างแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือ
แผนการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ 
หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณาว่าแผนการลงทุนที่การไฟฟ้าเสนอมี

ความสอดคล้อง/ส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ หรือ สอดคล้อง/ส่งเสริม
โครงการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ในการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศเพ่ือผลิตไฟฟ้า
หรือไม่  เพ่ือให้แผนการลงทุนนั้นมีประโยชน์ต่อประเทศในด้านการส่งเสริมการวิจัย
ภายในประเทศ และ การใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
9.2.3.2 การกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน 
 

ทางคณะผู้วิจัยฯ ได้เสนอปัจจัยในการกำกับด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดังต่อไปนี้ 

1) ความชัดเจนและโปร่งใสของกฎระเบียบ 
เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจึงต้องการ

ความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า รายละเอียดของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ต้องมีความชัดเจน 
โปร่งใส และเมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายต้องมีการตัดสิน
ตามกฎระเบียบอย่างเป็นธรรม โดยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการ
ลงทุนในระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 

2) นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ 
นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้

เกิดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น การกำหนดเป้าหมายสัดส่วนของ
เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลถือเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  โดยปกติแล้วการ
พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศ อย่างไรก็
ตามต้องคำนึงถึงความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าด้วย โดยทั่วไปการกำหนด
สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควรไม่เกินปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
ของระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติในกรณีที่การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนขาดหายไป เป็นต้น 

3) ความม่ันคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงการยอมรับของ

ประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของภาคเอกชน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งโดยทั่วไปเงื่อนไขเหล่านี้วัดได้จากตัวชี้วัด เช่น คะแนน
เสถียรภาพทางการเมือง (PS) และ หลักนิติธรรม (RoL) ตามที่กำหนดโดยโครงการ 
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Worldwide Governance Indicators (จัดทำโดยธนาคารโลก) โดยทั่วไปตัวชี้วัดทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการลงทุน ยิ่งเสถียรภาพทางการเมือง (และการเงิน) สูงขึ้น
เท่าใดความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้นๆ ก็จะยิ่งลดลง และคะแนน RoL ที่สูงจะแสดง
ถึงความมั่นใจในระบบตุลาการและกฎหมายในประเทศนั้นๆ มากขึ้น ด้วยเหตุนี้กรอบการ
กำกับดูแลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความเห็นต่อแผนการลงทุนต่างๆ รวมไปถึงการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมและยุติธรรมจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นัก
ลงทุน 

4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทของประเทศ 
หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านนโยบายต้องกำหนดแผนการลงทุน

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หากผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า
ของประชาชนเป็นประเด็นหลักที่พิจารณา การกำหนดนโยบายการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน
ควรกำหนดให้เป็นลักษณะการแข่งขันกันเข้ามาตามปริมาณที่กำหนดไว้  (Quota System) 
แต่หากเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากในระยะเวลา
อันสั้น การกำหนดนโยบายที่ไม่ได้มีการแข่งขันมากนัก เช่นการกำหนดเงินสนับสนุนให้กับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วย Feed in Tariffs เป็นต้น จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
มากกว่า 

5) การกำหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้นักลงทุนในการทำสัญญามากยิ่งขึ้น  แนวทางการ

กำหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้ยาวนานมากขึ้น ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจ 
อย่างไรก็ตามควรพิจารณาผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่มีต่อค่าไฟฟ้าด้วย 

6) การใช้การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวด 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น การใช้

การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวดมากนักถือเป็นวิธีการที่สามารถช่วยส่งเสริมได้ ตัวอย่างเช่น การละ
เว้นการขอรับใบอนุญาตของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจากพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำกว่า  1 MW 
เป็นต้น 

7) การสนับสนุนแก่นักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในบางพ้ืนที่ของประเทศ การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

ทำได้ยากลำบากและมีต้นทุนที่สูง ทำให้พ้ืนที่เหล่านั้นอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ หากมีไฟฟ้า
ใช้ก็อาจจะไม่มีความเชื่อถือได้มากนัก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างสายส่งและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น การกำหนดเงินสนับสนุนสำหรับนัก
ลงทุนที่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก  จึงเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่า 
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บทที่ 10  
การประชุมและสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

 
ภายใต้การดำเนินโครงการ คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟัง/แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/หน่วยงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษา จำนวน 10 ครั้ง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 228 คน รวมถึงการจัดสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  
304 คน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้      
 
10.1 การประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 

10.1.1 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 1 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อ
ประชุมหารือในเรื่องการแนะนำโครงการ หารือแนวทางการวิจัย และการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ MS team  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่1 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 10 

รวม 16 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สรุปได้ดังนี ้
 

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ  
• แนะนำโครงการ นำเสนอวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและภาพรวมการ

ดำเนินงาน  
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนว

ทางการบริหารจัดการ 
- งานที ่1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- งานที ่1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
- งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
- งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับ

การเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
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• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล 
- งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง และรูปแบบการกำกับดูแลผู้ที่

เกี่ยวข้องและศูนย์ควบคุม 
- งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบ

ผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- งานที่ 2.3 : ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนด

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
- งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ

เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 3 : งานสนับสนุน 

- งานที ่3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
- งานที ่3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 
- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.1) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม  
 

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงการนำเสนอว่า ถ้าหากไม่มีการแก้ Grid Code ปัญหาการ
ทำงานแยกแบบอิสระไม่สามารถแก้ไขด้วย  ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และ 
Demand Response ใช่หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ถ้าหากไม่ต้องการให้
เกิดปัญหาการทำงานแบบแยกอิสระจำเป็นต้องทำการแก้ไข Grid Code 

- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า ให้พิจารณางานวิจัยเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่  กฟผ. ทำ
ร่วมกับ IEA เข้าไปในส่วนที่ 1 ของการศึกษาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันกับสิ่งที่  
กฟผ. ได้ดำเนินการไปแล้ว 

- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า การศึกษาและนำเสนอปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม
ในหัวข้อที่ 2.3 เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ แต่การใช้โปรแกรม DigSilent เป็นการ
วิเคราะห์เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง โดยคณะผู้วิจัยฯ เห็นด้วยและชี้แจงว่า กกพ. ได้
กำหนดหัวข้อมากว้างๆ ซึ่งทางทีมวิจัยจะเน้นที่ระบบจำหน่ายเป็นหลักโดยการ
กำหนด  Grid Code จึงใช้ โปรแกรม  Digsilent ซึ่ งในระบบจำหน่ายก็อาจใช้
โปรแกรมเดียวกันแต่ในระบบผลิตจะขอข้อมูลการวิจัยที่ กฟผ. ทำร่วมกับ IEA โดย
ทาง กฟผ. ชี้แจงว่าการวิจัยนี้ยังไม่ลุล่วงจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนการประเมิน
ในระบบจำหน่ายในเบื้องต้นมีการใช้เงื่อนไข N-1 และการรักษาสภาพแรงดัน ซึ่งมี
การพัฒนาตามมติ ครม. แล้วเพื่อให้รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น  จึงไม่
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอีก 
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- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า ข้อมูลกำลังผลิตติดตั้งที่ทางคณะผู้วิจัยฯ ขอข้อมูลนั้น กฟผ. 
ไม่มีการเก็บข้อมูลกำลังผลิตติดตั้ง มีเพียงข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญา 

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงการนำเสนอว่า การวิจัยโดยการอ้างอิงจากแผน PDP อาจ
ไม่มีความน่าสนใจ เนื่องจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของแผน PDP มี
ความคลาดเคลื่อน ด้วยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ เห็นด้วยแต่เบื้องต้น
จำเป็นต้องยึดตามแผน PDP ไปจนกว่าจะมีฐานข้อมูลใหม่สำหรับการอ้างอิง 

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงการนำเสนอว่า การศึกษารูปแบบการเดินเครื่องของ
โรงไฟฟ้าตามหัวข้อที่ 2.3 นั้น จะทำการศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น
หรือมีการศึกษาโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าจะ
ทำการศึกษาเพียงพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนและศึกษา
การควบคุมให้สามารถสั่งเดินเครื่องได ้

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงการนำเสนอว่า กรอบการพิจารณาพลังงานหมุนเวียนที่
ได้รับจาก กกพ. เป็นแบบสามารถสั่งเดินเครื่องได้หรือเป็นแบบ  Non-firm โดย
คณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ทางทีมวิจัยจะต้องเป็นผู้ศึกษาและนำเสนอต่อ กกพ. เองว่า
พลังงานหมุนเวียนควรจะเป็นแบบใด 

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงการนำเสนอว่าจะพิจารณาอย่างไรว่าการลงทุนระบบผลิต
เพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนเหมาะสมหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ชี้แจงว่า จะทำ
การวิเคราะห์จากแผนการลงทุนเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ และพิจารณาตาม
เป้าหมายต่างๆ โดยใช ้Cost Benefit Model 

- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า จากที่คณะผู้วิจัยฯ ทำการขอข้อมูลมานั้น ในส่วนของข้อมูล
สำหรับการกำหนด Grid Code และการวิเคราะห์แผนการลงทุน กฟผ. มีข้อมูล
เพียงพออยู่แล้ว โดยจะทำการส่งต่อให้ในภายหลัง แต่ข้อมูลในส่วนการประเมิน
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งนั้น กฟผ. มีการศึกษาปรับปรุงแล้วจึงไม่มี
ความจำเป็นต้องมีการศึกษาปรับปรุงอีก ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลในส่วน
น้ี โดยทาง กฟผ. จะขอปรับรายการข้อมูลที่คณะผู้วิจัยฯ ขอมา และจะส่งคืนให้
คณะผู้วิจัยฯ พิจารณา 

- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า ข้อมูล Grid Code ล่าสุดคือข้อมูลเดือนธันวาคม ปี 2562 
โดย กฟผ. จะส่งข้อมูลให้คณะผู้วิจัยฯ เพื่ออัพเดทให้เป็นข้อมูลล่าสุด 

- ทีมงาน กฟผ. สอบถามถึงกรอบระยะเวลาของการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยฯ ชี้แจงว่า
โครงการศึกษาเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 และมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 18 เดือน 
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รูปที่ 10.1 ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ผ่าน MS team  
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 

 
10.1.2 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 2 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อประชุมหารือ 
ในเรื่องการแนะนำโครงการ หารือแนวทางการวิจัย และการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย เมื่อวันจันทร์
ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ MS team โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.2 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่2 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 6 

รวม 15 
  
 ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สรุปได้ดังนี ้
 

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ  
• แนะนำโครงการ นำเสนอวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและภาพรวมการ

ดำเนินงาน  
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนว

ทางการบริหารจัดการ 
- งานที ่1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- งานที ่1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
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- งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

- งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับ
การเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล 
- งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง และรูปแบบการกำกับดูแลผู้ที่

เกี่ยวข้องและศูนย์ควบคุม 
- งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบ

ผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- งานที่ 2.3 : ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนด

ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 
- งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ

เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 3 : งานสนับสนุน 

- งานที ่3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
- งานที ่3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 
- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.2) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม  
- ทีมงาน กฟภ. สอบถามถึงขอบเขตการศึกษาว่าการศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก

พลังงานหมุนเวียนดังที่ได้ชี้แจงมานั้น จะพิจารณาพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท
หรือพิจารณาเพียงพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) เท่านั้น โดยคณะผู้วิจัยฯ 
ได้ช้ีแจงว่าการศึกษาน้ีจะเน้นที่พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) เป็นหลัก 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่าการศึกษานี้อ้างอิงตามแผน PDP ดังนั้นจึงควรศึกษา
พลังงานหมุนเวียนทุกประเภทตามแผน PDP 

- ทีมงาน กฟภ. สอบถามถึงขอบเขตการศึกษาว่าการศึกษานี้จะลงลึกถึงระดับหม้อ
แปลงแรงดันต่ำหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลหม้อแปลงแรงดันต่ำมีปริมาณมาก อาจไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าการศึกษานี้ควรจะต้อง
ศึกษาถึงระดับหม้อแปลงแรงดันต่ำ 

- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในระดับหม้อแปลงแรงดันกลางและต่ำ 
โดยทีมงาน กฟภ. ได้ชี้แจงว่าในระดับหม้อแปลงแรงดันต่ำไม่พบเจอปัญหาเนื่องจาก
ไม่มีข้อมูล Power Flow ในระดับนี้ ส่วนในระดับแรงดันกลางมีปัญหาไฟไหลย้อน
เข้าสู่สถาน ี
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- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนด Grid Code ที่ 15% ว่าควร
มีการปรับปรุงหรือไม่ โดยทีมงาน กฟภ. ได้ช้ีแจงว่า ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าควร
กำหนดที่กี่ % แต่หากมีการศึกษาที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ก็สามารถปรับปรุงได้ 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความคิดเห็นว่าการศึกษานี้ควรมีการศึกษาด้านนโยบาย
ประกอบด้วยเนื่องจากนโยบายมีผลต่อราคารับซื้อพลังงานซึ่งส่งผลต่อค่าไฟฟ้า
โดยตรง 

- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามถึงผลกระทบที่เกิดจากกำลังไฟฟ้าไหลย้อนในระดับหม้อแปลง
แรงดันกลาง โดยทีมงาน กฟภ. ได้ชี้แจงว่ากำลังไฟฟ้าไหลย้อนในระดับหม้อแปลง
แรงดันกลางมีผลดีในด้านพลังงานที่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีผลเสียในการบริหารจัดการ 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความคิดเห็นว่าการศึกษานี้ควรมีการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าประกอบด้วย ทั้งด้านเทคนิค ด้านกฎหมาย และด้านทรัพยากรด้วย 
เนื่องจากโรงไฟฟ้าไม่สามารถติดตั้งไดทุ้กพื้นที่ที่ต้องการ 

- ทีมงาน กฟภ. สอบถามว่าการศึกษาพลังงานหมุนเวียนนี้จะทำการศึกษากำลังผลิต
ติดตั้งหรือปริมาณพลังงานที่รับซื้อ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าการศึกษานี้จะ
พิจารณาจากกำลังผลิตติดตั้งเป็นหลัก เนื่องจากส่งผลต่อการเกิดกำลังไฟฟ้าไหลย้อน
โดยตรง 

- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามว่าในปัจจุบัน กฟภ. มีการทำ RE Curtailment หรือไม่ โดย
ทีมงาน กฟภ. ได้ช้ีแจงว่าในปัจจุบันยังไม่มีการทำ มีเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าการทำ RE Curtailment ในต่างประเทศได้มี
การดำเนินการไปแล้ว ซึ่งการควบคุมควรมีการทำ RE Curtailment หรือจัดสรร
เวลาการจ่ายไฟของพลังงานหมุนเวียน โดยทีมงาน กฟภ. เห็นด้วย 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่าควรมีการพิจารณาเรื่อง Congestion Charge ด้วย 
โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าในส่วนของ Congestion Charge จะเกี่ยวข้องกับระบบ
ผลิตไฟฟ้าโดยตรง จึงอาจไม่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของ กฟภ. 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่ากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่พิจารณาใน
ปัจจุบันเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าหลังจากที่ผ่าน Invertor ดังนั้นจึงควรพิจารณากำลัง
ผลิตติดต้ังของแผง เพื่อให้มีความครอบคลุม 

- ทีมงาน กฟภ. สอบถามว่าในปัจจุบัน กกพ. สามารถกำกับการทำงานของโรงไฟฟ้า
ของ กฟผ. เท่านั้น ดังนั้นจึงควรกำกับการทำงานของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้ด้วย
หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ให้ความเห็นว่า กกพ. ควรมีการกำกับควบคุมโรงไฟฟ้า
ภายหลังการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่า Virtual Power Plant อาจมีปัญหาเรื่องภาษีที่ต้อง
คำนึงถึงด้วย 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่า ภายในต้นปี 2564 จะมีการกำหนด Grid Code ฉบับ
ใหม่ ดังนั้นหากงานวิจัยนี้ดำเนินการเสร็จทันเวลา อาจนำไปประกอบการกำหนด 
Grid Code ได้ด้วย 
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- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามว่า การกำหนด Grid Code สามารถแบ่งแยกพื้นที่การกำหนด
ได้หรือไม่ โดยทีมงาน กฟภ. ได้ชี้แจงว่าสามารถทำได้แต่อาจเกิดความยากลำบาก 
เนื่องจาก Grid Code เป็นการกำหนดภาพรวมใหญ่ 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่าควรมีการเสนอแนะเรื่องการลงทุนที่เหมาะสมและ
คุ้มค่าอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐอาจเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชน
มากเกินไป ทำให้เกิดการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 

- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่าคณะผู้วิจัยฯ สามารถทำหนังสือขอข้อมูลมายัง 
กฟภ. ได ้

 

  

  

  

รูปที่ 10.2 ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ผ่าน MS team  
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 

 
10.1.3 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 3 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อประชุมหารือ 
ในเรื่องการแนะนำโครงการ หารือแนวทางการวิจัย และการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย เมื่อ 
วันอังคารที่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 อาคาร 
วัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวง (คลองเตย) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้
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ตารางที่ 10.3 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่3 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 11 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 9 

รวม 20 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ  
• แนะนำโครงการ นำเสนอวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและภาพรวมการ

ดำเนินงาน  
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนว

ทางการบริหารจัดการ 
- งานที ่1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- งานที ่1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
- งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 
- งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับ

การเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกำกับดูแล 

- งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง และรูปแบบการกำกับดูแลผู้ที่
เกี่ยวข้องและศูนย์ควบคุม 

- งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

- งานที่ 2.3 : ศึกษา/นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อกำหนด
ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม 

- งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

• นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานที่ 3 : งานสนับสนุน 
- งานที ่3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
- งานที ่3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 
- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.3) 
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2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- ทีมงาน กฟน. สอบถามว่าปัจจุบันแบตเตอรี่มีฟังก์ชันใช้งานตามตารางในการนำเสนอ

หน้าที่ 20 แล้วหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าโดยปกติสามารถทำได้ แต่ต้องเพิ่ม
ฟังก์ชันการใช้งาน เช่น การกรอง Harmonic ลำดับที ่2 - 5 ออก เป็นต้น 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ดังนั้นในการศึกษาควรมีการพิจารณาใน
มุมของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย เช่น การจ่ายไฟฟ้าต้องมีคุณภาพ โดยอาจมีการนำแบตเตอรี่
เข้าช่วยเสริมระบบให้มีความสมดุลและเสถียร หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
Invertor นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการทำแผนที่จะนำเสนอขอให้มีเป็นช่วงๆ  ตาม
เทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคต 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องไฟฟ้าไหลย้อนกลับทาง กฟน. สามารถ
เกิดขึ้นได ้แต่ต้องหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความคิดเห็นว่าขอบเขตของการวิจัยเน้นการมองภาพรวม ทำให้ไม่
สามารถระบุได้ว่าจะศึกษาในด้านใด และหากต้องการจะสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน ควรให้มีการพิจารณาถึงรายจ่ายในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุง
ระบบ การบำรุงรักษาระบบ เนื่องจากในปัจจุบันภาระดังกล่าวตกสู่ผู้ใช้ที่ไม่มีการ
ติดต้ังพลังงานหมุนเวียน ซึ่งควรมีมาตรการในการรองรับในส่วนนี้ด้วย 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าทาง กฟน. มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เช่น จะผลิตได้เฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น แต่สำหรับพลังงานลมนั้น
จะทำการพยากรณ์ได้ยากกว่า เนื่องจากมีพลังงานไม่แน่นอนตลอดทั้งวัน 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อ โดยทีมงาน 
กฟน. ได้ชี้แจงว่ามีผลกระทบเรื่องแรงดัน คือแรงดันเกินโดยเฉพาะบริเวณชานเมือง 
แต่ในส่วนของตัวเมืองมีการควบคุมประสิทธิภาพไฟฟ้า ส่งผลให้ตัวเมืองไม่ได้รับ
ผลกระทบเท่าใดนัก 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าเนื่องจากพฤติกรรมของการจ่ายไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า
ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่ทราบว่าการกำหนด Grid Code ที่ 15% มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียง และหากในอนาคตมีเทคโลยีที่มีความสามารถรองรับได้  
เช่น อินเวอร์เตอร์ที่สามารถสั่งให้ลดกำลังการผลิตลงได้ ทางการไฟฟ้าก็ยินดีที่จะให้
พลังงานหมุนเวียนเข้ามา 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าปัจจุบัน กฟน. ไม่ได้มีการกำหนด Grid Code สำหรับ
อินเวอร์เตอร์โดยเฉพาะ  

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าปัจจุบันตามหม้อแปลงจะมีการติดตั้งตัวบล็อกไม่ให้
แรงดันไหลย้อน อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้าของ กฟน. แทบจะไม่มีการไหลย้อนไปสู่
ระบบของ กฟผ. เนื่องจากโหลดของ กฟน. เป็น โหลดเมือง หากแรงดันเกินจะทำให้
ไหลเข้าฟีดเดอร์อื่นข้างเคียง ซึ่งปัจจุบัน กฟน. ยอมให้มีการไหลย้อนได้เล็กน้อย แต่
ไม่ได้มีระบบตรวจวัดอย่างละเอียด โดยในอนาคตจะต้องมีการขยายระบบ และ
ระบบต้องมีความฉลาดขึ้น ซึ่งอาจต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติม 
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- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าต้นทุนในการบริหารจัดการระบบที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการ
เข้ามาของพลังงานหมุนเวียน  และแบตเตอรี่มีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษามาก 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าปัจจุบัน กฟน. ควบคุมพลังงานหมุนเวียนไม่เกิน 15% 
ด้วย Grid Code ทำให้ไม่มีปัญหา แต่ Grid Code ปัจจุบันก็มีความเข้มงวดเกินไป 
เช่น ไปตัดการขายไฟฟ้าของ Prosumer มากจึงมีการร้องเรียนจากทาง Prosumer 
ว่าไม่สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงอยากให้คณะผู้วิจัยฯ พิจารณา
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบมีวิธีการจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดความลงตัวระหว่าง 
Prosumer และทางการไฟฟ้า 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าควรมีวิธีที่สามารถทำให้ Invertor สามารถสื่อสารและ
ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์กับการวางแผนการบริหารจัดการระบบโครงข่าย และข้อมูล 
Invertor ควรจะสื่อสารกันได้แม้จะต่างยี่ห้อกัน 

- ทีมงาน กฟน. ขออนุญาตติดตามงาน เพื่อที่จะได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อมูล และ
การเตรียมพร้อมเพ่ือปรับตัวในอนาคต 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าปัจจุบันเกิดปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าน้อยมาก 
เนื่องจากมี Invertor ที่สามารถควบคุมได้ดี และมีประสิทธิภาพ แต่ต้องเพิ่มฟังก์ชัน
ในการทำงานเพ่ิมขึ้น 
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รูปที่ 10.3 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่3 
 

10.1.4 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 4 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 
เพื่อรับฟังแนวทางการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย  เมื่อ 
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 17 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.4 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่4 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 7 

รวม 17 
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สรุปได้ดังนี ้
 

1) สรุปประเด็นนำเสนอของ กฟผ. 
• นำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน 

- ภาพรวมโครงการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน 
- Existing power system context 
- Modelling scenarios 
- Unlocking flexibility 
- Conclusion 
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

ตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บ

พลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงาน
หมุนเวียน 

- โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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- โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy Forecast) 

- โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้าน
โหลด (Demand Response Control Center) 

- โครงการ EGAT Energy Excellence Center (EGAT-EEC) 
• นำเสนอภาพรวมขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  และสมมติฐาน

การศึกษาศักยภาพระบบส่งของ กฟผ. 
- ภาพรวมขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
- การจัดทำข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission capacity) 
- ภาพรวมในการพิจารณาศักยภาพระบบไฟฟ้า 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.4) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- คณ ะผู้ วิ จั ยฯ  ได้ สอบถาม เกี่ ย วกับ การวางแผนก่ อสร้ างจะต้ องมี การทำ

Simulation ก่อนหรือไม ่และมีการพิจารณาส่วนไหนบ้าง เช่น การพิจารณาปริมาณ 
พลังงานหมุนเวียน (RE) ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเท่าไร เป็นต้น โดยทีมงาน กฟผ. ให้
ความเห็นว่าการขยายสายส่งในระยะแรกเป็นไปตามกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนที่
ผูกพันกับภาครัฐ ซึ่งมีขนาดประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ มีการพิจารณาศักยภาพของ
พลังงานหมุนเวียนและประเมิน Substation ที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อพลังงาน
หมุนเวียนนั้น เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่เป็นคอขวดของระบบ  

- ทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กฟผ. ไม่สามารถทราบตำแหน่งของพลังงาน
หมุนเวียนที่จะเข้าสู่ระบบได้ แต่ตำแหน่งที่มีโหลดมากบริเวณนั้นจะสามารถรับการ
เข้ามาของพลังงานหมุนเวียนได้มาก  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับขอบเขตของระยะเวลาของแผนโครงการระบบส่ง
ไฟฟ้า จะต้องพิจารณาถึง 20 ปีหรือไม่ หรือพิจารณาเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดย
ทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า จะพิจารณาตามแผนนโยบายและระยะเวลาในการจำลอง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าว่าคืออะไร และมี
การนิยามอย่างไรว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคง โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า พิจารณาจาก
สมมติฐานกำลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า ว่ามีเสถียรภาพหรือไม่ โดยการ
จำลอง Load flow และ Dynamic รวมถึงการพิจารณาปริมาณไฟฟ้าที่สายส่งไฟฟ้า
ว่าสามารถรองรับได้หรือไม ่

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสายส่งในกรณีที่สายส่งขนาด 500 กิโลวัตต์ หาก
พิจารณาเฉพาะการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน จะมีสายส่งเส้นไหนบ้างที่ควรทำ
การปรับปรุง โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากการเข้ามา
ของพลังงานหมุนเวียนส่วนมากจะเข้าไปที่ กฟน. และ กฟภ. เป็นส่วนมาก ส่งผลให้
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ทาง กฟผ. จำเป็นต้องเดินเครื่องตามสัญญา เช่น must take ต้องหามาตรการ
รองรับโดยการสร้างสายส่ง 500 กิโลวัตต์ ไว้ป้องกันกรณี ไฟฟ้าเหลือส่งขาย
ต่างประเทศได้ 

- ทีมงาน กฟผ. เสนอว่า ควรชะลอการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียน ให้พิจารณา
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังผลิตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากโรงงานที่ทาง 
กฟผ. ไดล้งทุนไปจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตโดยที่ไม่มีโหลดรองรับ 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการชะลอโรงไฟฟ้าหลักว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ โดย
ทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้น ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้า Conventional และในอนาคตอาจจะต้องมี
การปรับเปลี่ยน เช่น ให้ SPP ทำ Ancillary services เป็นต้น  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสายส่งว่า ระหว่างการสร้างสายส่งขนาด 
500 กิโลวัตต์ กับการสร้างสายส่งขนาด 115 หรือ 230 กิโลวัตต์ แบบไหนดีกว่ากัน 
โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาโหลด  
การดูค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ รวมถึงความคุ้มค่าของเงินลงทุน เช่น การสร้างสายส่ง
ขนาด 230 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เส้น หากพิจารณาถึงด้านความมั่นคงจะดีกว่าการ
สร้างสายส่งขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เส้น เพราะสามารถรองรับสมมติฐาน
กำลังผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่า แต่ต้องมีการเวนคืนพื้นที่เยอะกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

- คณะผู้ วิจัยฯ  ได้สอบถามเกี่ ยวกับตัวเลือก ในการใช้ เทคโนโลยีต่ างๆ  เช่น 
แบตเตอรี่ การตอบสนองด้านโหลด (DR) และการสร้างสายส่ง โดยทีมงาน กฟผ. ได้
ชี้แจงว่า จะใช้ปัจจัยด้านเงินลงทุนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้การจำลอง Load Flow 
และการพยายามทดลองหลายๆ  เทคโนโลยีเพื่อหาความเหมาะสม  เนื่องจาก
ทาง กฟผ. ไม่ได้พิจารณาเฉพาะพลังงานหมุนเวียน แต่จะพิจารณา Grid enhance, 
Plant flexibility, Energy Storage และ Demand Response ด้วย  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่ใช้ในการจำลองของทาง กฟผ. ว่ามีการ
จำลองกี่รูปแบบ โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า มีการจำลอง Peak load, Day load 
และ light load แล้วเลือก Worst Case  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการขอข้อมูล Digsilent ที่เกี่ยวกับการจำลอง 3 
กรณี ดังกล่าว โดยทีมงาน กฟผ. เสนอว่า ให้ทาง กฟผ. เป็นผู้จำลองให้จะดีกว่า แต่
คณะผู้วิจัยฯจะต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ตำแหน่งของพลังงานหมุนเวียน 
ระดับแรงดันที่เข้ามา เป็นต้น 
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รูปที่ 10.4 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่4 

 
 

10.1.5 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 5 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) เพื่อรับฟัง 
แนวทางการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย  เมื่อวันพุธที่  
23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม กสผ. อาคาร LED ชั้น 7 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 10.5 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่5 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 4 

รวม 10 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สรุปได้
ดังนี ้

 

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 

- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.5) 
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2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- ทีมงาน กฟภ. ให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ได้ขอมานั้นค่อนขว้างกว้าง จึงอยากให้มีการ 

ตีกรอบให้ชัดเจน 
- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการปฏิบัติการระหว่างการ

ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกับฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า มีเพียงเท่าที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ โดยในทางปฏิบัติจะพยายามดำเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี ้

- ทีมงาน กฟภ. สอบถามถึง กรอบระยะเวลาของรายงานการศึกษาและผลการศึกษา
ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้ขอรับข้อมูล โดยทางคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า จะขอ
รายงานการศึกษาที่ได้จัดทำแล้วในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 

- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า แนวทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าในกรณีที่ระบบมีการ
เชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากที่คณะผู้วิจัยฯ ต้องการทราบคือ 
ปฏิบัติตามข้อกำหนด Grid Code ของ กฟภ. เช่นเดิม 

- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า แนวทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าในกรณีที่ระบบมีการ
เชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากที่คณะผู้วิจัยฯ ต้องการทราบคือ 
ปฏิบัติตามข้อกำหนด Grid Code ของ กฟภ. เช่นเดิม 

- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า ข้อมูลประเด็นปัญหาของข้อกำหนด Grid Code ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันที่คณะผู้วิจัยฯ ต้องการนั้น อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 โดยปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ ปัญหาแรงดันเกิน ปัญหาจาก
การบริหารจัดการของ VSPP เป็นต้น 

- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กฟภ. ยังไม่มีแผนการลงทุนในระบบจำหน่ายเพื่อ
รองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต เนื่องจากการลงทุนควรขึ้นอยู่กับปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า การคำนวณขีดจำกัดปริมาณกำลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย ถูกกำหนดจากการเกิดปัญหา
การเช่ือมต่อเป็นหลัก 

- ทีมงาน กฟภ. เสนอให้เลือกจุดจ่ายไฟสถานีบำเหน็จณรงค์ 115 kV และ สถานีไฟฟ้า
ด่านขุนทดและบำเหน็จณรงค์ 22 kV เป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่จะนำมา
จำลองบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เนื่องจากจุดจ่ายไฟดังกล่าวมีทั้ง
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคณะผู้วิจัยฯ เห็น
ด้วยและเลือกขอข้อมูลสถานีไฟฟ้าดังกล่าว 

- ทีมงาน กฟภ. สอบถามว่า ข้อมูล Load Profile สำหรับปี พ.ศ. 2562 สามารถใช้
ข้อมูลที่ได้จากระบบ Scada ได้หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ยินดีใช้ข้อมูลดังกล่าว 
ทีมงาน กฟภ. จึงประสานงานกับ ศสฟ. เพื่อส่งข้อมูลให้ต่อไป 
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- ทีมงาน กฟภ. ชี้แจงว่า ไม่สามารถจัดหาข้อมูล Generation Profile ของพลังงาน
หมุนเวียนที่มีทั้งหมดได้ โดยทางคณะผู้วิจัยฯ จึงขอข้อมูลเฉพาะระบบไฟฟ้าที่
เชื่อมต่ออยู่กับสถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ ซึ่งทาง กฟภ. รับทราบและประสานงานให้ 
ศสฟ. เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้ 

 

  

  

รูปที่ 10.5 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่5 
 

10.1.6 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 6 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อรับฟัง 
แนวทางการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย  เมื่อวันพุธที่  
23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  ห้องประชุม 506 ชั้น 5 อาคารวัฒนวิภาส 
การไฟฟ้านครหลวง (คลองเตย) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.6 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่6 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 4 

รวม 10 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สรุปได้ดังนี ้
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1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 

- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.6) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- ทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงว่า รายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจาก

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ต้องการนั้น มีการว่าจ้างที่
ปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์ไว้แล้วทั้งสิ้น 2 โครงการ  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงการเก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าของ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ผลกระทบที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่สามารถติดตั้งพลังงานหมุนเวียนได้อย่าง
หนาแน่นในเขตการดูแลของ กฟน. โดยทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มี
พื้นที่ใดในเขตการดูแลของ กฟน. สามารถติดต้ังพลังงานหมุนเวียนได้อย่างหนาแน่น 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงปัญหาไฟฟ้าไหลย้อนที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าของ กฟน. 
โดยทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่พบปัญหาไฟฟ้าไหลย้อน เนื่องจาก
การติดตั้งพลังงานหมุนเวียนมีการกระจายตัวเหมาะสม และความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ กฟน. เป็นผู้ดูแลมีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับกำลังผลิตของพลังงาน
หมุนเวียนที่ติดต้ัง 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน กฟน. มีการศึกษาโครงการที่บ้านอยู่อาศัย
ทุกหลังมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งจะศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์และหม้อแปลงที่มีระบบป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน แต่การเก็บข้อมูลสำหรับ
การวิเคราะห์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

- ทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงว่า ข้อจำกัด Grid Code ที่กำหนดมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่
ต้องการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ติดตั้งสำหรับใช้ไฟฟ้าเองสามารถติดตั้งได้
ตามปริมาณที่ต้องการแต่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนร่วมด้วย 

- ทีมงาน  กฟน. ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ เป็นปัญหาของการติดตั้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์คือ การกระจายของตำแหน่งการติดตั้ง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่า ควรมีการศึกษาด้านการกำกับดูแลเพิ่มเติม เนื่องจาก
การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กนั้น ยากต่อการควบคุม 

- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามถึงหลักการคำนวณขีดจำกัดปริมาณกำลังไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย โดยทีมงาน กฟน. ได้ช้ีแจง
ว่า การกำหนดค่าดังกล่าวพิจารณาจากการจัดทำสมดุลความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งปีของทุกสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ดูแลของ กฟน. 
เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำ Switching ในระบบ
ไฟฟ้าด้วย ซึ่งในปัจจุบันการทำ Switching ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ามีความไม่แน่นอน 

- คณะผู้วิจัยฯ สอบถามว่า กฟน. เคยมีการขอให้ผู้ผลิตลดการจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบหรือไม่ โดยทีมงาน กฟน. ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่เคยมีการขอให้ลดการผลิต
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

- ทีมงาน กฟน. ชี้แจงว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาข้อจำกัด Grid Code โดยการลด
การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ การจ่ายแรงดันรีแอคทีฟ รวมถึงการติดต้ัง Invertor 

- ทีมงาน กฟน. ชี้แจงเรื่องการขอข้อมูลโครงการศึกษาพัฒนาข้อจำกัด Grid Code 
ว่า ทาง กฟน. ไม่มีการจัดทำเป็นโครงการที่ชัดเจน โดยมีเพียงการนำเสนอลและ
พิจารณาในการประชุมเท่านั้น 

- ทีมงาน กฟน. ชี้แจงเรื่องแผนการลงทุนเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ทางคณะผู้วิจัยฯ ต้องการว่า ทาง กฟน. มีการจัดทำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษาด้านการลงทุนว่า การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนนั้น จะให้ฝ่าย
ใดเป็นผู้ลงทุนและมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละส่วนอย่างไร และต้องมีการเตรียมรับมือ
อย่างไรทั้งในเรื่องของการลงทุน ความคุ้มค่า และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่า ควรมีการศึกษาปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ระบบ
ของการไฟฟ้าฯ สามารถรองรับได ้

- ทีมงาน กฟน. ได้ชี้แจงเรื่องข้อมูลระบบไฟฟ้าที่คณะผู้วิจัยฯ ต้องการนั้น ทาง กฟน. 
มีเพียงข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงดันกลางเท่านั้น โดยในส่วนของแรงดันสูงจะต้องขอ
ข้อมูลจาก กฟผ. และแรงดันต่ำจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อน 

- ทีมงาน กฟน. ให้ความเห็นว่า Load Profile ที่ทางคณะผู้วิจัยฯ ต้องการ ควรใช้ของปี 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีความไม่คงที่อย่างมาก 
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รูปที่ 10.6 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่6 
 

10.1.7 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 7 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เพื่อรับฟังแนวทางการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย  เมื่อวันพุธที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 636 ชั้น 6 อาคาร ท.100 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.7 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่7 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 6 

รวม 15 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 

- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.7) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- ทีมงาน กฟผ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำโมเดลเพื่อใช้เป็นต้นแบบใน

การศึกษาและจำลองระบบไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมี
แนวคิดเบ้ืองต้นดังนี ้ 
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o ข้อมูลในระบบจำลองจะอ้างอิงจากระบบจริงประมาณ 70 - 80% ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ครบทั้งหมดเนื่องจากความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เช่น ตำแหน่ง 
และชื่อของระบบในโมเดล 

o โมเดลดังกล่าวจะเน้นไปในด้านของระบบส่งไฟฟ้าขนาด 230 และ 500 kV 
o โมเดลแรกเริ่มจะเป็นโมเดลสำหรับจำลองด้าน  Load Flow และ Short 

Circuit โดยจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20% จากระบบไฟฟ้าจริง อาจมี
การเพ่ิม Dynamic Model เพิ่มเติมภายหลัง และอาจมีการอัพเดททุกๆ 5 ปี 

o การจัดทำโมเดลเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยได้นำระบบดังกล่าวจำลอง และ
ทาง กฟผ. จะได้ประโยชน์จากการจำลองเช่นกัน 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงมาตรการในการรองรับ RE ของทาง กฟผ. ในส่วนของ
ปริมาณสูงสุดที่สามารถติดตั้งได้ ข้อจำกัดของการติดตั้ง RE ในปัจจุบันอยู่ในส่วนใด 
และมีวิธีในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มปริมาณ RE อย่างไรได้บ้าง โดยทีมงาน กฟผ. ได้
ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 
o การพิจาณาด้านผู้ใช้ไฟฟ้า ทาง กฟผ. ไม่ได้มองว่าผู้ใดติดตั้ง RE บ้าง แต่มอง

ภาพรวมเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเวลาดังกล่าวเป็นก้อนเดียวกัน ดังนั้นมอง
ภาพรวมด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณไฟฟ้าในระบบ การพิจารณาราย 15 
นาทีเพียงพอต่อการจัดการในปัจจุบัน 

o ในปัจจุบันทาง กฟผ. มี  Reserve Installed Capacity อยู่ที่  40%  และมี  
Spinning Reserve กำหนดไว้ที่  700-1,500 MW ซึ่งเพียงพอต่อการรับมือ
ปริมาณ RE ที่จะเข้ามาเพิ่มในปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากปัญหา
ด้านแรงดันก่อนปัญหาด้านความถี่ 

o นอกจากนี้ทาง กฟผ. เสนอว่าหากตั้งเป้าหมายการติดตั้ง RE ในระบบ 30% 
ตามเป้าหมายของ RE ใน ASEAN ว่าทาง กฟผ. ต้องมีการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงระบบ รวมถึงต้องมีมาตรการในการรองรับอย่างไรบ้าง แทนการหา
ปริมาณ RE ที่ทาง กฟผ. สามารถรองรับได ้

o การจำลองผลกระทบจาก RE สูงที่สุดมักเป็นวันที่ Light Load 
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รูปที่ 10.7 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่7 
 
10.1.8 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 8 

 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เพื่อรับฟังแนวทางการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย  เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคาร 
ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.8 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่8 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 6 

รวม 16 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอประเด็นหารือและขอความอนุเคราะห์ 

- การขอรับข้อมูลประกอบการวิจัย 
- หารือแนวทางการวิจัย 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.8) 
 

2) สรุปประเด็นหารือในที่ประชุม 
- ทีมงาน กฟผ. ได้สอบถามถึงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประเภท Conventional ด้วย 

Pmin เพื่อใช้ในการรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบ จะส่งผลต่อระบบ
และทำให้ต้นทุนของระบบผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่  โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่าการ
พิจารณาหาปริมาณพลังงานหมุนเวียนสูงสุดที่สามารถรองรับได้ควรพิจารณาจาก 2 
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ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านเทคนิค คือ การพิจารณาเรื่องของความมั่นคงซึ่งรวมถึง
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และ 2) ปัจจัยด้าน
ต้นทุน ต้องทำการพิจารณาจาก  Unit Commitment ในกรณีที่แตกต่างกันตาม
ปริมาณพลังงานหมุนเวียน 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต ของ กฟผ. ว่าจะมีโอกาสที่
จะสร้างโรงไฟฟ้าประเภท RE หรือไม่ โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า การสร้าง
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องอ้างอิงตามแผน PDP ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างโรงไฟฟ้า
มากนัก การติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้ของ กฟผ. ส่วนมากจึงเป็น Solor Floating  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงเงื่อนไขในการวิเคราะห์ระบบว่าสามารถรับ RE เพิ่มได้
เท่าไหร่ และ กฟผ. มีเกณฑ์อะไรบ้าง โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า ในการพิจารณา
ข้อจำกัดในระบบของ กฟผ. จะใช้วิธีการ Load Flow ทั้งกรณีปกติ และกรณีฉุกเฉนิ 
สำหรับกรณีฉุกเฉินจะใช้วิธี N-1 ของสายส่ง และในส่วนของ Stability จะพิจารณา
เฉพาะ angle ที่เป็น Transient Stability โดยการติด Fault และดูผลกระทบต่อ
ระบบส่งเป็นหลัก 

- ทีมงาน กฟผ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการทดสอบให้ทดสอบเป็นภาพกว้าง
โดยการหาปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นรายภูมิภาค 
และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับสายส่งขนาดใหญ่ (Tie line) ที่เป็นเป็นการส่งไฟฟ้า
ระหว่างภูมิภาค  

- ทีมงาน กฟผ. ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการหา Error ของค่าพยากรณ์ กฟผ. อยาก
ให้พิจารณาโดยการใช้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย เนื่องจากเป็นกรณีที่ครอบคลุมมากกว่า
การพิจารณาเพียงวันใดวันหน่ึง 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามว่า การวางแผนระบบส่ง จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งและปริมาณ
ของ RE หรือไม่ โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า สามารถวางแผนร่วมกันระหว่าง
ระบบผลิตและระบบส่ง ซึ่งจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งและปริมาณเพราะจะมีผลต่อการ
ไหลของไฟฟ้า การวางแผนร่วมกันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีแต่เป็นไปได้ยาก ใช้เวลานาน
และทำได้เพียงเป็นรายภาคย่อยๆ เท่านั้น 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงเรื่องความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าว่าจะมีการดำเนินการ
ด้าน Plant flexibility ลด Min Gen และ ramp ได้มากน้อยเพียงใด โดยทีมงาน 
กฟผ. ได้ช้ีแจงว่า ยังไม่มี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการดำเนินการ 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเดินเครื่องประเภทต่างๆ จะสามารถลดกำลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภทในอนาคตได้หรือไม่ โดยทีมงาน กฟผ. ได้
ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าประเภท Must Run ทาง กฟผ. มีแผนที่จะลดโรงไฟฟ้าประเภท
ดังกล่าวลง โดยการสร้างระบบส่งมากขึ้น ส่วนโรงไฟฟ้าประเภท Must take หรือ 
PPA เป็นส่วนที่จำเป็นที่ต้องมีอยู่ ไม่สามารถลดได้ เนื่องจากมีปัจจัยด้านนโยบาย
และด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามว่า ทาง กฟผ. มีแผนที่จะรับซื้อ Ancillary Service จาก
เอกชนหรือไม่ โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับเรื่องของนโยบาย ปัจจุบัน
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โรงไฟฟ้าของเอกชนมีบทบาทมากซึ่งเป็นไปได้ยากที่ทางภาคเอกชนจะเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจที่มากพอ ในอนาคตทาง กฟผ. อาจต้องซื้อ
Ancillary Service จากเอกชน เนื่องจากความต้องการในระบบและความสามารถ
ของโรงไฟฟ้าเอกชนที่สูงขึ้น และนโยบายที่ส่งผลให้ทาง กฟผ. ไม่สามารถดำเนินการ
ได ้

- คณะผู้วิจัยฯ ได้สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก RE ในปัจจุบัน ว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้น
บ้าง โดยทีมงาน กฟผ. ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันทาง กฟผ. ยังไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 
RE เนื่องจากมีการพิจารณาข้อจำกัดด้าน Grid Capacity  

 

  

  

รูปที่ 10.8 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่8 
 

10.1.9 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 9 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
สถาบันการศึกษา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และหารือ /แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 
Meeting โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยทั้งหมด 66 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 10.9 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่9 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 48 
สถาบันการศึกษา 9 
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ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 9 

รวม 66 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและ
สถาบันการศึกษา สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอรูปแบบของผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ าและแนวทางการบริหารจัดการ 

พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาและ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

• นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียน และแนวทางการประเมินปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.9) 
 

2) สรุปประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ 
• ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากสำนักงาน กกพ. 

- คณะผู้วิจัยฯ ได้มีการศึกษาในต่างประเทศ เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการ VRE หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้
ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นยังคงเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องรับผิดชอบ โดยในบางประเทศ
แม้จะมีการติดตั้ง VRE เป็นจำนวนมากก็จะมีค่าไฟสูงมากเช่นกัน  เช่น 
เยอรมัน แต่อาจต้องศึกษาต่อเพื่อหาทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่ให้ตกอยูก่ับผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงผู้เดียว 

• ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจาก พพ. 
1) ปัจจุบันมีการตรวจสอบการเดินระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนหรือไม่ เนื่องจากหากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหยุดเดินระบบแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าอยู่ 
จะเป็นการกันโควต้าสายส่งไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ ไม่
สามารถเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้  เนื่องจากระบบสายส่งไฟฟ้าเต็ม มี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้าง  โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ทาง
คณะผู้วิจัยฯ ยังไม่มีข้อมูลในส่วนดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นต้องขึ้นอยู่กับสัญญา
ว่ามีผลการบังคับใช้อย่างไร ซึ่งหากในสัญญาไม่มีการระบุจะศึกษาเพิ่มเติม 

2) ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถหยุดเดินระบบผลิตไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การไฟฟ้าสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้
หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัญญา
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

10-25 
 

 

 

3) ควรพิจารณาความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น 
โรคระบาด ซึ่งจะทำให้ความต้องการไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง รวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่หรือเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่จะถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้า 

4) อยากให้ทำการศึกษาแบบลงลึกในแต่ละประเด็น ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็น
เพียงการศึกษาคร่าวๆ ซึ่งหากนำไปใช้อาจส่งผลให้เกิดการผิดพลาดจากการ
นำไปใช้ได้ เช่น ผู้ประกอบการต้องร่วมในด้านสายส่ง ซึ่งความเป็นจริงอาจ
มีอยู่แล้ว 

• ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจาก กฟผ. 
1) ในการศึกษารายงานเสนอแนะให้มีการศึกษา IRENA ของประเทศอื่นๆ ด้วย 

รวมถึงในปี 2562 เกี่ยวกับความสามารถรองรับ VRE ในประเทศไทยของ 
IEA และอาจนำข้อมูลอื่นๆ มาพิจารณาด้วย โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
ในปัจจุบันในรายงานได้มีการใส่ข้อมูลดังกล่าวไวแ้ล้ว 

2) ในความเป็นจริงแล้วการพิจารณา Tie line การรองรับ RE ดูจากผล
การศึกษาอาจจะได้มาอาจน้อยกว่าความเป็นจริง 

3) การขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะไม่เป็นการลด system 
flexibility ใช่หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ต้องดูว่าเป็นการผลิต
ไฟฟ้าประเภทใด ถ้าเป็นประเภท VRE นั้นจะส่งผลให้ System Flexibility 
มีค่าลดลง แต่ต้องทำกการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้ 

4) กฟผ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Transmission gab ที่เกี่ยวกับ tie line 
เพิ่มเติมว่าทาง กฟผ. ได้มีการปรับปรุงการวิเคราะห์ตลอด ซึ่งในความเป็น
จริงแล้วทาง กฟผ. ได้มีการประเมินศักยภาพที่สูงกว่าค่าดังกล่าวอย่างมาก 
เช่น การวิเคราะห์จากรายภาคเป็นรายพื้นที่ที่เล็กลงและละเอียดมากขึ้น 
ส่งผลให้มีการติดตั้ง VRE ได้เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น การวิเคราะห์ในบทความ
ดังกล่าวอยากให้มีการระบุด้วยว่าเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองต้นเท่านั้น 

• ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจาก กฟน. 
1) กฟน. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการลงทุนของ IRENA และ IEA ใน

เบื้องต้นมีเพียงรายละเอียดเพียงแค่ระบบส่ง ซึ่งทาง กฟน. เสนอให้มีการ
เพิ่มเนื้อหาในระบบจำหน่าย 

2) สำหรับแผนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเกี่ยวกับความมั่นคง ได้มีการนำ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ หรือได้มีการสัมภาษณ์จาก กฟน. หรือไม่ เนื่องจาก 
กฟน. แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เรื่องแผนและการเงิน ซึ่งเป็นส่วนที่มีการเปิดเผย 
แต่ในส่วนของเทคนิค ไม่มีการเผยแพร่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่มีข้อมูล
ดังกล่าว โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของแผนดังกล่าวได้รับข้อมูล
จาก กฟน. แต่ทางด้านเทคนิคอาจจะไม่มีข้อมูลในส่วนดังกล่าว 

3) สำหรับตัวเลขของผลการณ์วิเคราะห์ เป็นตัวที่กำหนดแล้วหรือเป็นเพียงตัว
ชี้นำ เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ครบ
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ในทุกด้านแต่มีการระบุตัวเลขที่ออกมาชัดเจน อาจต้องมีการระบุข้อกำหนด
ที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจน หากต้องการนำผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการดำเนินการและปัจจัยอื่นๆ ที่ กฟน. อาจจะยังไม่มีการใช้จริง 
เช่น tap changing ซึ่งหากมีการใช้งานจริงอาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้น  โดย
คณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ผลจากการวิเคราะห์ที่ได้มานั้น เป็นการศึกษาจาก
ค่าโหลดที่ต่ำที่สุด ถึงแม้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นเป็นค่าที่เจาะจงในแต่
ละกรณีอย่างมาก ซึ่งค่าดังกล่าวนั้น ใช้ได้เพียงกรณีที่กำหนดเท่านั้น และใน
ความเป็นจริงอาจเข้าได้มากกว่าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว และหาก
ต้องการนำไปใช้งานจริงอาจต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม ในส่วนของ tap 
changing มีการเริ่มใช้ในโครงการนำร่องแล้ว ซึ่งในการศึกษาจะนำมา
พิจารณาด้วยเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว  แต่การ
เปลี่ยนหม้อแปลงจากธรรมดาเป็นหม้อแปลงแบบ tap changing อาจ
ส่งผลให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้เช่นกัน ซึ่งอาจต้องมีการ
พิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงอาจพิจารณาถึงทางเลือกอื่น  เช่น 
energy storage 
 

  
  

  
  

  

รูปที่ 10.9 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่9 
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10.1.10 สรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 10 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มสมาคมและผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อนำเสนอ 
ผลการศึกษาเบื้องต้น และหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 43 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 10.10 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่10 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
กลุ่มสมาคม 15 
ผู้ผลิตไฟฟ้า 19 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 9 

รวม 43 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการประชุมร่วมกับกลุ่มสมาคมและผู้ผลิตไฟฟ้า สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอรูปแบบของผลกระทบต่อระบบไฟฟ้ าและแนวทางการบริหารจัดการ 

พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาและ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

• นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียน และแนวทางการประเมินปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.1.10) 
 

2) สรุปประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ 
- ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการมากกว่าให้ทางภาครัฐเป็นผู้จัดการ เนื่องจากการ

ดำเนินการจากทางภาครัฐมีความล่าช้า โดยเสนอให้ทางภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการด้าน
นโยบาย การกำกับดูแล รวมถึงการสนับสนุนเพื่อให้ทางภาคเอกชนสามารถ
ดำเนินการได ้

- สำหรับการออกแบบเกี่ยวกับการรับซื้อ RE ควรระบุให้จัดเจนเกี่ยวกับ RE และ VRE 
เนื่องจากการศึกษาที่ได้วิเคราะห์นี้เกิดจาก VRE 

- สำหรับเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการบังคับให้มีการติดตั้ง VRE ต้องมีระบบป้องกัน
ไฟฟ้าไหลย้อน ซึ่งมีราคาสูง ควรมีมาตรการรองรับ 

- การผลิตติดตั้งที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ไม่มีการแบ่งแยกของ
สายส่งและสายจำหน่าย ได้มีการแบ่งตาม zoning หรือไม่ ควรมีการแบ่งเป็น 
zoning ด้วยเพื่อแบ่งจัดแจงให้ได้ความหลากหลายทาง RE ในแต่ละพื้นที่ ไม่เจาะจง
เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งเพิ่มขึ้น
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อีกได้ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่มีการพิจารณาเป็น RE Zoning แต่จะดูเป็น
ภาพรวม และจะลองพิจารณาว่าสามารถนำเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์เป็น zoning 
เข้ามาร่วมพิจารณาได้หรือไม่ 

- สำหรับวิธีการควบคุมแรงดันสามารถปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์ในการลดปัญหา
เกี่ยวกับแรงดัน เช่น Static Valve Compensator หรืออุปกรณ์ควบคุม reactive 

- ในการนำเสนอเกี่ยวกับการไหลย้อน ในระบบจำหน่าย รวมถึงมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ VRE มากในระบบส่งไฟฟ้า มีการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับ
การไหลย้อนจากระบบจำหน่ายไประบบส่งหรือไม่  นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้มี
การศึกษาเพิ่มเติ่มในส่วนของ commercial เพิ่มเติม โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
ยังไม่มีการประเมินถึงผลกระทบดังกล่าว แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการระบุชัดเจนว่า
สามารถติดตั้ง RE ได้เท่าไหร่ ซึ่งรายงานฉบับนี้กำลังศึกษาเพื่อหาปริมาณการไหล
ย้อนจากระบบจำหน่ายสู่สายส่ง ซึ่งในการจำลองในรายงานฉบับนี้จะจำลองโดย
ติดตั้งตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่สามารถติดตั้งได้ 15 – 20% ของ
หม้อแปลงและจะนำมาพิจารณาว่าการติดตั้งในปริมาณดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบส่งหรือไม่ อย่างไรโดยดูจากผลกระทบที่เกิดจาก Tie line 

- จากการศึกษาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่าจะมี
ผลย้อนหลังหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของสัญญาจะไม่มีผล
ย้อนหลัง 

- สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบของตลาดไฟฟ้า ควรผลักดันให้เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย เนื่องจากหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของนโยบายจะส่งผลให้
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการดำเนินการด้านเอกชนที่
ต้องการดำเนินการบางอย่างแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาด้าน
นโยบาย 
 

  
  

  

รูปที่ 10.10 ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที ่10 
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10.2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 
 

คณะผู้วิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียทุกภาคส่วน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด 304 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 10.11 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษา 
ของโครงการ 

ประเภทหน่วยงาน จำนวน (คน) 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 184 
กลุ่มสมาคม 11 
สถาบันการศึกษา 27 
หน่วยงานภาคเอกชน 59 
ประชาชนทั่วไป 14 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ) 9 

รวม 304 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดประเด็นสำคัญในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของ
โครงการ สรุปได้ดังนี ้

1) สรุปประเด็นนำเสนอของคณะผู้วิจัยฯ 
• นำเสนอแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนรูปแบบของผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า และ

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 
• นำเสนอการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาและที่เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศไทย 
• นำเสนอแนวทางรูปแบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการ

ดำเนินการ/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
• นำเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
• นำเสนอแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
• นำเสนอแนวทางการเสนอแนะกรอบการกำกับแผนการลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ช.2) 
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2) สรุปประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ 
- ความเป็นไปได้สำหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า การสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่มีความเป็นไปได้ยาก แต่มีโอกาสเป็นไปได้ในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

- ได้มีการวิจัยจากโรงไฟฟ้าจริงในประเทศไทยที่เป็น SPP ที่มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. 
และ VSPP ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จะสามารถบอกจำนวนและระยะเวลา
ในการวิจัยหรือแสดงผลการวิจัยโรงไฟฟ้าให้ดูได้หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า
ทางการไฟฟ้าได้มีการศึกษาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2547-2548 แต่จำนวนและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานั้นยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจน 

- มีการศึกษาระบบสายส่งประเภท HDVC บ้างหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ช้ีแจงว่า ใน
ปัจจุบันมีเพียงภาคใต้เชื่อมต่อกับมาเลเซีย มีขนาดประมาณ 300 MW ที่ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบสายส่งแบบ HVDC มาก่อน
แล้ว 

- การศึกษาปริมาณกำลังผลิตติดตั้ง โดยรวมของสายส่งของ กฟผ. หรือรวมทั้งหมด
ของทั้ง 3 การไฟฟ้า โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า การจำลองในรายงานฉบับนี้จะ
พิจารณาเฉพาะสายส่ง tie-line ของ กฟผ. เท่านั้น 

- การกำหนดจุดจำลองโรงไฟฟ้าประเภท RE ที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพของ Tie Line 
เป็นการพิจารณาแบบใด โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่ได้รับจาก กฟผ. ซึ่ง
เป็นข้อมูลสำหรับการจำลองเฉพาะ Tie-line เท่านั้น ดังนั้นการเชื่อมต่อ VRE เข้าใน
ระบบจะเชื่อมต่อเข้าในบัสที่มี Tie-line ซึ่งในความเป็นจริงนั้น พลังงานหมุนเวียน
อาจมีการติดตั้งกระจายได้ทุกพื้นที่ แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงทำให้ต้อง
พิจารณาเพียงการติดตั้งที่เชื่อมต่อกับบัสที่อยู่บน Tie-line เท่านั้น 

- ควรมีการปรับ Tap ของหม้อแปลงในช่วงกลางวัน ในจุดจ่ายไฟระหว่าง กฟผ. ไปยัง 
กฟน. และ กฟภ. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Overvoltage ในระบบ เนื่องจาก
ในช่วงกลางวันมี พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าเป็น
จำนวนมาก 

- ควรมีการพิจารณา transposition ของสายในทุกระยะทางของสาย เพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุการณ ์Unbalance  

- ควรมีการติดตั้ง Fact device เนื่องจากมีความเร็วในการรักษาแรงดัน ซึ่งหากมี
ความเร็วไม่เพียงพออาจส่งผลให้ invertor หลุดออกจากระบบได้ 

- ควรนำ IOT ใหม่ๆ พิจารณาร่วมด้วย เพื่อเพิ่ม Emergency Response ในการ
เรียกใช ้Demand Response 

- มีแนวทางความร่วมมือของ 3 การไฟฟ้าเป็นอย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
เป็นเรื่องของนโยบายที่ทางการไฟฟ้าต้องมีการหารือกัน แต่คาดว่าหากในอนาคตมี
การติดตั้ง VRE มากขึ้น จะส่งผลให้ 3 การไฟฟ้าต้องมีการร่วมมือมากขึ้น เพื่อในการ
แบ่งปันข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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- จากผลงานวิจัย แสดงให้เห็นว่า Grid Code ควรจะกำหนดให้พลังงานหมุนเวียน
เชื่อมต่อทางด้านแรงดันต่ำได้ 20-60% สำหรับ กฟน. และ 20-80% สำหรับ กฟภ. 
รวมถึงการเชื่อมต่อทางด้านแรงดันปานกลางได้ไม่เกิน 60% สำหรับ กฟน. และไม่
เกิน 80% สำหรับ กฟภ. ทั้งนี้จะต้องพิจารณาให้ไม่เกินพิกัดทางด้านแรงดันและ
กระแสของระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่  ใช่หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
ตัวเลขที่ระบุในรายงานเป็นตัวเลขจากระบบที่นำมาทดสอบ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้น
ในระบบ หากต้องการระบุเลขที่ชัดเจนต้องมีการพิจารณาแยกออกในแต่ละรายพื้นที่ 

- การคำนวณ Balancing Capability ของ กฟผ. เป็นตัวเลขที่ ระบบ กฟผ. ติด
ข้อจำกัดทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว ฉะนั้นการมีไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในระบบจะทำให้  กฟผ. ไม่สามารถลดการเดินเครื่องลงอีกได้  
ดังนั้นตัวเลขความสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนอาจมีปริมาณลดลงหรือไม่ และ
มีแนวทางวิธีในการคำนวณอย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า นำผลที่ได้จากการ
จำลอง Unit commitment ของ กฟผ. เพื่อใช้ในการหา Operating Reserve ที่
ระบบสามารถจัดหาได้ ซึ่งจากผลของ Unit Commitment จะพบว่ามีการพิจารณา
ถึงข้อจำกัดของระบบผลิตด้วย ดังนั้นการพิจาณาในรายงานฉบับนี้ในการคำนวณ 
Balancing Capability เป็นการคำนวณที่พิจารณาถึงข้อจำกัดการเดินเครื่องของ
ระบบผลิต 

- สูตรที่นำมาคำนวณเกี่ยวกับปริมาณพลังงานหมุนเวียนสูงสุดที่สามารถรองรับได้มี
ที่มาอย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า การคำนวณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถคำนวนได้โดยการนำ Balancing 
Capability ได้จากการนำค่า Operating Reserve จาก กฟผ. ที่ เป็นปริมาณที่
รองรับ Operating Reserve สูงสุด หักลบด้วยเหตุการณ์ n-1 จากนั้นจะนำปริมาณ 
Balancing Capability หักออกด้วยค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ ์

- มีการทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่ โดยไม่ได้เป็นการรองรับพลังงานหมุนเวียนหรือไม่ 
และรูปแบบการติดตั้งเป็นการติดตั้งแบตเตอรี่เชื่อมกับแหล่งพลังงานหลักของการ
ไฟฟ้าเลยหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการนำ
แบตเตอรี่มาติดตั้งที่มาจากการไฟฟ้าในประเทศไทย แต่ในการศึกษาต่างประเทศมี
การทดสอบติดต้ังแบตเตอรี่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงดันและคุณภาพไฟฟ้า 

- เหตุผลและความจำเป็น ทำไมต้องมี  Grid Code แยกมาสำหรับ BESS โดย
คณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับหน้าที่ของ BESS 
ในระบบ ยกเว้นการเข้ามาเพื่อกักเก็บพลังงานส่วนเกินในระบบที่เกิดจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในต่างประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ Power Park 
Module เป็นกลุ่มที่รวบรวมแบตเตอรี่ไว้ในจุดใดจุดหนึ่งของระบบไฟฟ้า 

- ได้ทำการศึกษาแนวคิด ที่มาของข้อกำหนดต่างๆ ของ Grid Code ที่นำเสนอหรือไม่ 
โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า มีการศึกษาในส่วนของการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าสู่
ระบบและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ ดังนั้นข้อกำหนดจึงมุ่งเน้นไปด้าน
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ความต่อเนื่องในการทำงานของระบบไฟฟ้า และการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
รองรับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได ้

- Grid Code ของแต่ละประเทศ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ 
ได้ชี้แจงว่า มีความสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น Fingrid เป็น Grid Code ต้นแบบ
ของระบบที่มีการติดตั้ง BESS สำหรับทวีปยุโรป และเป็นตัวกำหนดให้ทวีปยุโรปมี
แนวทางการติดตั้ง BESS ในรูปแบบเดียวกัน และจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใน
ทวีปยุโรปจะมี Grid Code ที่ใช้อยู่มีความสัมพันธ์กัน และในทวีปอเมริกา หรือ
แอฟริกาใต้จะเห็นว่ามีข้อบังคับบางส่วนที่มีความทับซ้อนกัน แต่ก็ยังคงอยู่ใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงแนวทางของประเทศไทยในอนาคตก็มีแนวโน้มที่ไปในทาง
เดียวกันที่จะผลักดันให้ BESS สามารถติดตั้งในระบบได้ 

- ควรจะมีการกำหนดใน Grid code สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ทุกโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  ให้มีการ
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานอย่างน้อย 10% ของกำลังการผลิต เพื่อให้โรงไฟฟ้า 
Firm มากขึ้น ไม่ทำให้ระบบไฟฟ้าเกิดการผันผวน (ทั้งนี้ต้องศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อไป) 

- วัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลการศึกษา จากการศึกษาบนระบบตัวอย่าง ข้อสรุป
อาจจะแตกต่างจากที่เสนอไป ดังนั้นข้อสรุปตามที่นำเสนอมานั้น สามารถนำไปใช้ต่อ
อย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า การนำไปใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ได้แก่ การศึกษาโดยละเอียดหากต้องการตัวเลขที่มีความแน่นอนและเหมาะสมกับ
ระบบจะต้องมีการพิจารณา โดยแบ่งเป็นรายพื้นที่เพื่อการศึกษาที่แม่นยำและ
นำไปใช้ต่อไป และการศึกษาที่ไม่ละเอียดเป็นเพียงการศึกษาแบบการมองใน
ภาพรวมทั้งหมด โดยอาจนำผลการศึกษาที่ได้นำไปใช้เป็นข้อกำหนดต่อไป  

- สมมติฐานในการคัดเลือกระบบตัวอย่างเป็นอย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ใน
รายงานฉบับน้ีเป็นการศึกษาโดยการนำข้อมูลโดยเฉลี่ยของระบบมาทำการศึกษา 

- ผลจาก Unbalance ในแต่ละเฟสมีมากน้อยเพียงใด โดยคณะผู้วิจัยฯ ไดช้ี้แจงว่า ใน
การศึกษาฉบับนี้เป็นการมองแบบภาพรวม ซึ่งไม่ได้มองในส่วนของ Unbalance 

- ทางคณะผู้วิจัยฯ มีแผนจะศึกษากับระบบจริงหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
หากมีการศึกษาโดยแยกเป็นรายพื้นที่หรือใช้ระบบจริง จะส่งผลให้สามารถระบุ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ระบบสามารถรองรับได้ ซึ่งในการศึกษาฉบับนี้จะศึกษา
ในระบบโดยรวมเท่านั้น 

- หากจำแนกพลังงานหมุนเวียนที่กำกับได้ (เช่น โรงไฟฟ้า) และที่กำกับไม่ได้ (ภาค
ครัวเรือนหรือพาณิชย์) เป็นไปได้หรือไม่ ที่ภาคนโยบายจะกำกับให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของตนเองให้มีความเสถียรพอที่จะสามารถ 
Dispatch ได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางซึ่งน่าจะง่ายกว่าการแก้ปัญหาที่ระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งก็ต้องลงทุนเช่นกัน โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว VRE เป็น
การผลิตไฟฟ้าแบบไม่แน่นอน แต่สามารถควบคุมได้โดยการติดตั้งร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงาน ซึ่งมีการลงทุนที่สูง 
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- ทางคณะผู้วิจัยฯ ที่ทำการศึกษาเรื่อง RE ได้ประสานกับ ทีมที่ศึกษา EV (Electric 
vehicle) หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อกันและกันหรือไม่ อย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ 
ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันการศึกษาของไทยยังไม่มี แต่ในต่างประเทศมีการนำพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาชาร์จรถไฟฟ้า รวมถึงมีการติดตั้งสถานีที่มีการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน ซึ่งปัญหาหนึ่งคือช่วงการทำงานที่ต่างกัน โดยการชาร์จ
ของรถไฟฟ้าจะอยู่ในช่วงกลางคืน แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่
ในช่วงกลางวัน จึงทำให้ต้องหาจุดร่วมของทั้งสองเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีการศึกษาใน
อนาคต 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการจำลอง มีการประเมินถึงโหลดจากการใช้ EV เข้ามาในระบบ
ด้วยหรือไม่  โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ในรายงานฉบับนี้ ไม่มีการพิจารณา
ผลกระทบในส่วนของ EV 

- ในการพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถกำกับให้โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบ เป็นผู้ดำเนินการได้หรือไม่ และส่งข้อมูลให้ 
TSO นำไปใช้วางแผนหรือ Operate ระบบไฟฟ้าต่อไป โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
มีความเป็นไปได้ เนื่องจากแผน Smart Grid ได้มีข้อกำหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจัดทำการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของตัวเองด้วย 

- ตามเอกสารประกอบการนำเสนอหน้า 87 สามารถทำควบคู่กันไปได้ หากมีการแบ่ง
เวลาแบบนั้น จะส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาและ Grid Code จะไปได้ยาก 
โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าหากมีค่าใช้จ่ายน้อยก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ก่อน แต่
ในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงอาจจะต้องรอในส่วนของเทคโนโลยีให้มีการพัฒนามากขึ้น
เพื่อรอวันที่เทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งในการทำจริงอาจจะสามารถทำควบคู่
กันไปได้เช่นกัน 

- จากกรณีศึกษาตามเอกสารประกอบการนำเสนอหน้า 50 เป็นการศึกษาไฟฟ้าย้อน 
ทั้งๆ ที่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนเช่น Zero Export หรือ Reverse Power Relay 
แล้วหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากหากมีการติดตั้งในปริมาณที่
เท่ากับปริมาณการใช้ไฟจะไม่เกิดการไหลย้อน แต่หากมีการติดตั้งเพิ่มนั้นอาจส่งผล
ให้เกิดการไหลย้อนได้ 

- การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเรือน ชนิด 1 เฟส ปริมาณ
มาก ณ ตำแหน่งปลายสาย จะส่งผลกระทบด้าน Unbalance Voltage มากน้อย
เพียงใด ในอนาคตจะการกำหนดปริมาณการติดตั้งในระดับ 1 phase หรือไม่ หรือ
เป็นภาระของการไฟฟ้าที่ต้องจัดการระบบ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า การติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในครัวเรือนจะส่งผลให้เกิด Unbalance ได้ 
และในส่วนของปริมาณการติดตั้งการติดตั้งทางการไฟฟ้าได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนอยู่
ใน Grid Code แล้ว 

- ในการปรับปรุงตามยุทธศาสตร์จะมีความขัดแย้งกับระบบผลิต ระบบส่ง และระบบ
จำหน่ายเดิม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สุดท้ายจะถูกส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
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ดังนั้น ควรมีการพิจารณาระยะเวลาในการนำผลการศึกษาแต่ละด้านมาใช้งานจริงๆ
ตามความเหมาะสม 

- การลงทุนเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน ควรจะต้องเป็นภาระของประชาชนทุกคน
หรือควรเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ในอนาคตจะมีวิธีใน
การจับคู่การซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยลดภาระการซื้อขายไฟฟ้าในภาค
ประชาชนได ้

- ควรให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านระบบสายส่ง รวมถึงจัดตั้งหน่วยทั้งภาคธุรกิจ
และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่แยกออกจาก 3 การไฟฟ้า 

- ในมุมมองของคณะผู้จัยฯ คิดว่าการกำหนดเงื่อนไขของแต่ละการไฟฟ้าในเรื่องของ 
BESS ควรกำหนดเงื่อนไข หรือประเด็นใดที่มีความจำเป็นและสำคัญที่ควรมีใน Grid 
Code โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ช้ีแจงว่า ในปัจจุบันทางคณะผู้วิจัยฯ ได้มองว่าเงื่อนไขการ
ติดตั้งควรกำหนดให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้อย่ างต่อเนื่อง และไม่
เกิดผลกระทบต่อการทำงานของระบบ เช่น ด้านแรงดัน หรือด้านคุณภาพของระบบ 

- ประเทศใดบ้าง ที่มี Grid Code ของ BESS ที่มีรูปแบบการจัดที่มี 3 การไฟฟ้า แบบ
ประเทศไทยบ้าง โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า ในบทบาทของ BESS ในต่างประเทศ
จะอยู่ในการดูแลของ TSO และ DSO เท่านั้น โดยจะแบ่งการดูแลตามพื้นที่ที่ติดตั้ง 
ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันประเทศไทย 

- ไฟย้อนกลับ คือ ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ที่เหมาะสมคือ ไหลย้อย Light 
load ที่ Minimum และมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทราบข้อมูล Realtime ของ
การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กอย่างไร โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้
ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นมีการไหลย้อนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม แต่ในช่วงเวลา Light Load 
นั้นอาจมีการอนุญาตให้มีการไหลย้อนได้ ในทางเทคนิคต้องดูว่าการไหลย้อนนั้น
ส่งผลกระทบต่อระบบอย่างไร ซึ่งอาจมีการอนุญาตให้เกิดการไหลย้อนได้ ในส่วน
ของการแก้ปัญหาแบบ Real time ซึ่งจากการศึกษาในประเทศเยอรมันพบว่าหาก
ต้องการทราบข้อมูลแบบ Real-Time จะเป็นการลงทุนที่สูง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน ในประเทศออสเตเรียก็มีการศึกษาแต่เป็นการเก๊บข้อมูลเป็นเชิงพื้นที่แทน
การเก็บข้อมูลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทุกโรง 

- การมีโรงไฟฟ้าจำนวนมากควรมี Aggregator หรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยฯ ได้ชี้แจงว่า 
Aggregator มีทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านผู้ผลิตไฟฟ้าและโหลด 
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(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
 
ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยได้มุ่งเน้นให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความสามารถที่จะช่วยระบบผลิตและ
ระบบส่งไฟฟ้าให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้ วิจัยฯ ได้กำหนดให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ เพื่อที่จะช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบ
ไฟฟ้า รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถทำ Fault Ride Through เพื่อ
ลดโอกาสในการที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะถูกปลดการเชื่อมต่อโดยทันทีเมื่อเกิดความผิด
พร่องขึ ้นในระบบ นอกจากนี้ จากแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบผลิตและระบบส่งที่
คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอในบทที่ 7 ของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดแนวทางดังกล่าว เพื่อ
จัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนก่อนทำการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง กฟผ. ได้กำหนดให้มีความ
ครอบคลุมกับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดมากกว่า 90 MW และ ไม่เกิน 90 MW ทั้งที่เป็นประเภทพลังงาน
หมุนเวียน และไม่เป็นพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประเภทที่ใช้อินเวอร์เตอร์ และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์
สำหรับทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างไรก็ตามในการจัดทำการปรับปรุง
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ  กฟผ. 
คณะผู้วิจัยฯ จะทำการพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 90 MW เนื่องจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยมากเป็นระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะผู้วิจัยฯ ได้นำหัวข้อที่
เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. นอกจากนี้ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 จะยังมีสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้สำหรับการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ 
ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ จะไม่ได้นำมาประกอบกับการจัดทำ (ร่าง) ข้อ
กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. และ
รายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 จะมีดังต่อไปนี ้

 

- สิ่งแนบสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 90 MW 
สิ่งแนบที่ 1  ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Metering System) 
สิ่งแนบที่ 2  ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม 
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- สิ่งแนบทั่วไป 
สิ่งแนบที่ 1  ข้อมูลทั่วไปในการขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  
สิ่งแนบที่ 2  ข้อมูลสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
สิ่งแนบที่ 3  ข้อมูลหม้อแปลงและสายส่งสำหรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (สำหรับโรงไฟฟ้า

ทุกประเภท) 
สิ่งแนบที่ 4   แบบฟอร์มแจ้งการตั้งค่า Frequency Relay และ Voltage Relay  
สิ่งแนบที่ 5   รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมต่อ  
สิ่งแนบที่ 6   รายละเอียดระบบควบคุมและป้องกัน  
สิ่งแนบที่ 7  ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม  
สิ่งแนบที ่8 ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือเรื่องของปริมาณกำลังไฟฟ้า
ของผู้ขอใช้บริการจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 6 ของรายงาน
ฉบับนี้ ซึ ่งรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที ่มีความเหมาะสมต่อการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. มีดังน้ี 

 

1) Smoother VRE 
2) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE 
3) Curtailable VRE 
4) การกำหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ Variable Renewable Energy 
5) System Response with PPA Cluster 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ก.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

การเช่ือมต่อ หมายถึง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้เชื ่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ 

การปลดการเช่ือมต่อ หมายถึง การปลดอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อออก
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

การไฟฟ้า หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้า  
นครหลวง (กฟน.) 

คุณภาพไฟฟ้า หมายถึง คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความถี่
ไฟฟ้าตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ ทั ้งใน
กรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกต ิ

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง ตำแหน่งที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตำแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่อยู่
ในบริเวณเดียวกับผู้เชื่อมต่อรายอื่น 

จุดติดตั้งมาตรวัด หมายถึง ตำแหน่งติดตั ้งมาตรวัดค่าทางไฟฟ้า  เช ่น ค่า
พลังงานไฟฟ้าที ่ใช้สำหรับการซื ้อขายไฟฟ้า ค่า
แรงดันไฟฟ้าและอื ่น ๆ ตามสัญญาระหว่างผู้
เชื่อมต่อกับ กฟผ. 

จุดรับไฟฟ้า หมายถึง ตำแหน่งที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จ่ายเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อนำส่งให้กับคู่สัญญา
ของผู้ใช้บริการ 

จุดส่งไฟฟ้า หมายถึง ตำแหน่งที่ผู ้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อ ส่งเข้าระบบ
ไฟฟ้าของคู่สัญญาของผู้ใช้บริการ 

ผู้ขอเชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ที ่ขออนุญาตจากการไฟฟ้าเพื่อเชื ่อมต่อเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู ้ขอ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
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ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าให้เชื ่อมต่อเครื ่อง
กำเน ิดไฟฟ้าหร ือระบบโครงข ่าย ไฟฟ้าของผู้
เช ื ่อมต ่อเข ้าก ับระบบโครงข ่ายไฟฟ้า ได ้แก่  
โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาดไม่
เกิน 90 เมกะวัตต ์

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง สภาวะที่การผลิตไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อโดย
ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(Very Small Power 
Producer: VSPP) 

หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง
ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับ
ซื้อไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้ ้าระบบไม่เกิน 10     
เมกะวัตต ์

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer: 
SPP) 

หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่
มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการ
รับซื้อไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 
90 เมกะว ัตต์  ท ั ้ งประเภทส ัญญา Firm และ
ประเภทสัญญา Non-Firm 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: 
RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที ่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือการ
ชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

ระบบควบคุมระยะไกล 
(Supervisory Control 
And Data 
Acquisition: SCADA) 

หมายถึง ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่เกี ่ยวข้องกับการ
ควบคุม และ/หรือการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่
อยู ่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือระบบที่รวบรวม
ประมวลผลและแสดงข้อมูลในศูนย์ควบคุมของ 
กฟผ. ข ้อม ูลสำหร ับการ Operate ระบบ เช่น 
ความถี ่ของระบบ, แรงดัน, Load Flow, สถานะ
ของ Breaker 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ขอใช้บริการที่จะขอ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วยเป็น
กิโลวัตต ์หรือเมกะวัตต์) 
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กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้กับ
การไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

อินเวอร์เตอร์ 
(Inverter) 

หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์  หรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงอื ่น ๆ ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ ่งมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช้งานต่อโดยการไฟฟ้าได ้

 
ก.2 วัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนนี้มีดังนี้ 
 

1) เพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่ทำให้ความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการ
ต่ำกว่ามาตรฐานการให้บริการของ กฟผ. 

2) เพื่อกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานอย่างชัดเจนและครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมต่อด้าน
เทคนิคขั้นต่ำในการออกแบบสำหรับผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิค
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบ
ไฟฟ้าของผู้ขอเชือ่มต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

3) เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เป็นไปด้วยความปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อกำหนดมาตรฐานระบบรับส่งข้อมูล ระบบป้องกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าภายใน
โรงไฟฟ้าให้ทำงานสอดคล้องตามคุณลักษณะของระบบ กฟผ. 

 

ก.3 ขอบเขต 
  

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฉบับนี้ 
ใช้กับผู้ขอใช้บริการดังนี ้ 

- ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที ่ทำสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. 

- โรงไฟฟ้าของ กฟผ.  
  

ซึ่งมีความประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าครั้งแรกหรือผู้เชื่อมต่อที่
ประสงค์ขยายหรือปรับปรุงกำลังผลิตโรงไฟฟ้า และ/หรือ การขยายหรือปรับปรุงการเชื่อมต่อภายใน
โรงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดย กฟผ. จะเป็นผู้พิจารณาการเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าในภาพรวมไม่ให้กระทบต่อลูกค้าของการไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะมีการกำหนด
มาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ในการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านเทคนิค การออกแบบ
รายละเอียดเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ก.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
  

ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกรายมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามและออกแบบ
การเชื่อมต่อให้มีรายละเอียดทางเทคนิคด้านการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี ้เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าอยู่ภายใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี ้
 

1) หาก กฟผ. เห็นว่า ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนี้  กฟผ. จะไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

2) หาก กฟผ. มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ของข้อกำหนดนี้ 
เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้อง
ยอมรับและปฏิบัติตาม และจะนำไปเป็นเหตุอ้างเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อ กฟผ. มิได ้

3) หาก กฟผ. จำเป็นต้องปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เนื่องจากการขอเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปรบัปรงุระบบทั้งหมด 

4) หากเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจากการกระทำ
หรือความประมาทของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน 

5) กฟผ. อาจมีการทบทวนการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลเสียกับระบบโครงข่ายไฟฟา้ 

 
ก.5 คุณลักษณะของระบบ กฟผ. 
  

กฟผ. จะดำเนินการเพื่อให้สภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัด เป็นไปตามเกณฑ์
การปฏิบัติการ ดังต่อไปนี ้
 

1) ความถี่ระบบไฟฟ้าเท่ากับ 50 Hz และจะรักษาค่าในสภาวะปกติให้อยู่ในช่วง 49.5 ถึง 50.5 
Hz (ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินค่าความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกว่า 
±0.5 Hz) 

2) ค่าแรงดันระบบไฟฟ้าเท่ากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันให้อยู่
ในช่วง ±5% ของ Base Voltage (ยกเว้นในกรณีที ่มีการร้องขอหรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ 
ที่กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในภาวะปกติเกินกว่าค่าที่กำหนดดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินกว่า ±10%ของ 
Base Voltage) 

3) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ้า กฟผ. ภายใต้สภาวะปกติ หรือ 
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ ก.1 (ยกเว้นกรณีที่มีการ
เกิด peak เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ) 
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ตารางที่ ก.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสำหรับระบบไฟฟ้า 69 kV, 115 kV และ 230 kV 
หรือสูงกว่า 
ฮาร์มอนิกอันดับคี่ที่ไม่ใช่จำนวน

เท่าของ 3 
ฮาร์มอนิกอันดับคี่ที่เป็น

จำนวนเท่าของ 3 
ฮาร์มอนิกอันดับคู ่

อันดับ 
แรงดันฮาร์มอนิก (%) อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก (%) อันดับ 

แรงดันฮาร์มอนิก 
(%) 

5 2.0 3 2.0 2 1.0 
7 2.0 9 1.0 4 0.8 
11 1.5 15 03 6 0.5 
13 1.5 21 0.2 8 0.4 
17 1.0 >21 0.2 10 0.4 
19 1.0   12 0.2 
23 0.7   >12 0.2 
25 0.7     
>25 0.2+0.5 (25/h)     

ความเพ้ียนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDv) = 3% 
 

4) ภายใต้สภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะรักษาค่า Voltage 
Unbalance ไว้ตามตารางที่ ก.2 (ยกเว้นกรณีที่มีการเกิด peak เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จะ
มีค่านี้ได้ไม่เกิน 2%) 
 

ตารางที่ ก.2 ค่า Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 
ระดับแรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบแรงดันไม่ได้ดุล (%) 

230 kV 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
5) แรงดันกระเพื่อม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดติดตั้งมาตร

วัดระหว่างระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และบริเวณที่มีความต้องการไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดแรงดัน
กระเพ่ือมนั้นจะต้องมีค่าความรุนแรงไม่เกินกว่าตารางที่ ก.3 
 

ตารางที่ ก.3 ขีดจำกัดสำหรับค่าความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และค่าความรุนแรงของไฟ
กะพรบิระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหล่งกำเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลต่อระบบไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ 

แรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม Pst Plt 
115 kV หรือตำ่กว่า 1.0 0.8 
มากกว่า 115 kV 0.8 0.6 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก ก-8 
 

 

ก.6 การศึกษาระบบไฟฟ้าโดย กฟผ. 
  

เพื่อให้การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้ารวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฟผ. จึงต้องทำการศึกษาระบบไฟฟ้าภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ 
กฟผ. กำหนด เมื่อผู้เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ให้แก่ กฟผ. แล้ว 
 

1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาระบบไฟฟ้า 
 พิจารณาตามศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี ้

1.1) การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าในภาวะคงตัว (Steady – State Power Flow 
Study) 

1.2) การศึกษาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short – Circuit Current Study) 
1.3) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าแบบช่ัวครู่ (Transient Stability Study) 
 

 กฟผ. จะทำการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออย่างมั่นคง
และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานให้มีการลงทุนต่ำสุด โดยหลังจากการเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
จะต้องรองรับเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2) เกณฑ์ทั่วไป (General Criteria) 
 กำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบทุกตัวต้องทำงานอยู่ภายใต้ค่าขีดจำกัดแรงดันที่สภาวะปกติ
และทำงานอยู่ภายใต้ค่าขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่
ถูกใช้งานอยู่ในระบบแล้วเกิดหลุดออกจากระบบ (มาตรฐานความมั่นคง N-1) เช่น สายส่ง 1 วงจรเกิด
ลัดวงจรแล้วถูกปลดออกจากระบบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ศึกษาในสภาวะผิดปกติ ได้แก่ สายส่ง หม้อ
แปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. ได้กำหนดค่ำขีดจำกัดที่สภาวะปกติ 
และสภาวะผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบภายหลังโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ /ผู้เชื่อมต่อ
จ่ายไฟฟ้าแล้ว ดังนี ้

- ค่าขีดจำกัดแรงดันที่สภาวะปกติอยู่ในช่วง 98 ถึง 105% ของ Base Voltage 
- ค่าขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติอยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage 

 

3) เกณฑ์ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria) 
 โรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่
สภาวะปกติเมื่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ทำงานที่ภาวะปกติและรูปแบบของการไหลของกำลังไฟฟ้าใน
ระบบส่งไฟฟ้าที่สภาวะปกติควรมีกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหลือประมาณ 
40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรจะทำงานอยู่ภายในขีดจำกัดของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกำหนดได้จากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าและการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เพื่อให้มีค่ำความสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติได้ โดยไม่
ต้องมีการแก้ไขระบบ แต่สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบทำงานเร็ว รวมทั้งการตัดต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษาระบบไฟฟ้าไว้ได้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ลัดวงจรใน
ระบบไฟฟ้าภายหลังโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้อง
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ทำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูงไม่เกิน 85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน 
(Circuit Breaker) ต่ำสุดในแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูงน้ัน ๆ 
 

4) เกณฑ์ดา้นเสถียรภาพระบบไฟฟ้า (Stability Criteria) 
 โรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า กฟผ. (Transient 
Stability) เมื่อเกิดการลัดวงจรแบบสามเฟสบนสายส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่ง 
และมีการปลดวงจรที่เกิดการลัดวงจรนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังเกิดการลัดวงจร ดังนี้ 
 

4 ไซเคิล (80 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป 
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์ 
7 ไซเคิล (1 40 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์ 

 
ก.7 ข้อกำหนดทั่วไป 

 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. ภายหลังจากมีผู้
เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไปดังต่อไปน้ี 

 
ก.7.1  ข้อกำหนดอุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 
  

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภท อุปกรณ์ของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็นเจ้าของ 
โดยมีการเช่ือมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต ควบคุม หรือ
วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบอุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดดังนี ้
 

1) ข้อกำหนดมาตรฐานอุปกรณ ์
1.1) อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อทุกรายการจะต้องมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง 

ใช้งาน รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่สอดคล้องตาม Prudent Utility Practice และ
ต้องสามารถทำงานได้เป็นปกติภายใต้สภาวะเงื่อนไขของระบบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
ก.5 

1.2) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1.1) อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อทุกรายการ
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing 

devices, power transformers, voltage transformers, reactors, current 
transformers, surge arrestors, bushings, neutral equipment, 
capacitors, line traps, coupling devices, external heavy polluted 
condition insulation และ insulation coordination จะต้องสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเว้นบางอุปกรณ์ซึ่งมีการ 
ระบุไว้ชัดเจนให้ใช้มาตรฐานอ่ืน 
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1.2.2) อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบจากที่ซึ่งผ่านการรับรอง
ตามข้อกำหนดการ รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือ
ข้อกำหนดเทียบเท่าที่ กฟผ. ยอมรับ 

 

2) ข้อกำหนดอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภท 
2.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า

ได้ตามคุณลักษณะดังนี้ 
2.1.1) ผู้ขอเชื ่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 

(Remote Terminal Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ 
RTU ของผู้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control 
and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าตาม Input-
Output ที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งทดสอบการเชื่อมต่อ RTU กับ SCADA 
ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

2.1.2) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการ
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าในขณะที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ไม่มีไฟฟ้า โดยต้องสามารถควบคุมการทำงานตามความต้องการของศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า 

2.1.3) กฟผ. จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมสำหรับการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัว
อิสระ (Islanding)จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
เป็นราย ๆ ไป 

2.1.4) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถ Synchronization กับ Generator Breaker 
หรือจุดเชื่อมต่อระบบที่กำหนด 

2.2) หม้อแปลงเช่ือมต่อเข้าระบบส่ง 
Tap ของหม้อแปลง (On-Load/Off-Load) จะต้องออกแบบให้สามารถปรับ

เพื่อจ่าย Reactive Power ได้ตามช่วงของ Power Factor ที่กำหนดจากต่ำสุดถึง
สูงสุด 

2.3) อุปกรณ์ของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่ใช้ในการปลดโรงไฟฟ้า 
2.3.1) โรงไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปลดเครื่องออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง 
2.3.2) โรงไฟฟ้าอาจถูกกำหนดให้ปลดเครื่องออกจากระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติจาก

การกำหนดหน้าที ่หรือปลดโดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าผ่าน Remote 
Control เพื่อความมั่นคงในระบบเมื่อโรงไฟฟ้าปลดออกโดยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าจะไม่ขนานเครื่องกลับเข้ามาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า 

2.4) ระบบป้องกัน 
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ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดเตรียมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าตามมาตรฐานระบบ
ป้องกันของการไฟฟ้าในการป้องกัน Fault ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านของโรงไฟฟ้าและ
ด้านของการไฟฟ้า 

 
ก.7.2  การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 

 

1) ข้อกำหนดอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าทุกประเภท 
1.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องจัดเตรียมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้    

ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเกี ่ยวกับ Voltage Flicker, Harmonics, Voltage 
Unbalance และ Resonance 

1.2) การควบคุมแรงดัน (kV Control) 
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ โรงไฟฟ้าทุกประเภทต้องจัดเตรียมความพร้อมในการ

ควบคุมแรงดันแก่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยจะต้องจัดเตรียมการควบคุมแรงดัน
ไว้อย่างน้อย 4 Mode ดังนี ้

 

1.2.1) Remote High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันด้าน High 
Side ของ Generator Transformer โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะไม่ 
Remote สั่งการไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟ้า แต่จะส่งคำสั่งการ
ควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อดำเนินการ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดเตรียม 
Point Control And Monitor ทั้ง Analog และ Digital ให้ครอบคลุมการ
ใช้งาน และระบบสื่อสารจะต้องมีทั้ง Primary และ Backup ตามมาตรฐาน
ของระบบ SCADA 

1.2.2) Remote High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power 
ด้าน High Side ของ Generator Transformer โดยศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าจะไม่ Remote สั่งการไปถึงระบบควบคุมภายในโรงไฟฟ้า แต่จะส่ง
คำสั่งการควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อดำเนินการ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้อง
จ ัดเตร ียม Point Control And Monitor ทั ้ง Analog และ Digital ให้
ครอบคลุมการใช้งาน และระบบสื่อสารจะต้องมีทั้ง Primary และ Backup 
ตามมาตรฐานของระบบ SCADA 

1.2.3) Local High Side Voltage Control คือ การควบคุมแรงดันด้าน High 
Side ของ Generator Transformer โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ในกรณี
เกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
เชื ่อมต่อระหว่างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ ผู ้ขอ
เชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องสามารถควบคุมแรงดันด้านHigh Side ของ 
Generator Transformer โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อเอง โดยรับคำสั่ง
การจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านระบบ Voice Communication หรือ
อื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสาร  
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1.2.4) Local High Side MVAR Control คือ การควบคุม Reactive Power ด้าน 
High Side ของ Generator Transformer โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ใน
กรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ ผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องสามารถควบคุม Reactive Power ด้าน High 
Side ของ Generator Transformer โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเองโดย
รับคำสั่งการจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านระบบ Voice Communication 
หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานของระบบสื่อสารในกรณีที่ใช้ Voltage Droop 
สำหรับระบบควบคุม kV Control ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องใช้ Voltage 
Droop ถ้ามี Generating Unit หรือโรงไฟฟ้ามากกว่า 1 Unit ขึ ้นไปที่
เชื่อมต่อเข้ากับบัสหรือระบบส่ง โดย Voltage Droop นี้ต้องสามารถเพิ่ม-
ลด MVar ในทิศทางเดียวกัน และปรับให้ MVar ของแต่ละ Unit มีความ
สมด ุล (Balance) ตามค ่าท ี ่ ระบ ุ ใน Capability Curve สำหร ับผ ู ้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อที่ใช้อุปกรณ์ Inverter จะต้องสามารถ Remote ไป
ควบคุมแรงดันตามที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งการได ้
 

2) ข้อกำหนดอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
2.1) การควบคุม ความถี่ 

ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่
สามารถทำงานได้ ภายใต้เงื่อนไขของความถี่ในระบบไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (รูปที่ ก.1) 

 

2.1.1) กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้อง
ช่วยระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทำให้ความถี่
ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 ± 0.5 Hz โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลังวันเริ่มต้น
ซื้อขายไฟฟ้า 

2.1.2) กรณีความถี่ต่ำกว่า 48.00 Hz หรือสูงกว่า 51.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 1 นาท ีผู้
ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นเหตุ
จากผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 

2.1.3) กรณีความถี ่ต่ำกว่า 47.90 Hz หรือสูงกว่า 51.10 Hz ผู ้ขอเชื ่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อออก
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นเหตุจากผู ้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 
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รูปที่ ก.1 แสดงช่วงความถี่และหน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

2.2) การควบคุมแรงดัน 
2.2.1) ผู้ขอเชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อต้องรักษาแรงดันให้อยู ่ในช่วง Voltage dead 

band ดังนี ้ระดับแรงดัน 22/33  kV Voltage dead band = ± 0.3 kV 
ระดับแรงดันตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band = ± 0.5 kV ผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยไม่ถือเป็นเหตุ
ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อดังนี้ (รูปที่ ก.2) 
• กรณีแรงดันสูงกว่า 130% ของ Base Voltage 
• กรณีแรงดันสูงกว่า 120% จนถึง 130% ของ Base Voltage ต่อเนื่อง

เกิน 1 วินาที 
• กรณีแรงดันสูงกว่า 110% จนถึง 120% ของ Base Voltage ต่อเนื่อง

เกิน 10 วินาที 
• กรณีแรงดันต่ำกว่า 90% จนถึง 85 % ของ Base Voltage ต่อเนื่อง

เกิน 10 วินาที 
• กรณีแรงดันต่ำกว่า 85% ของ Base Voltage 
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รูปที่ ก.2 แสดงช่วงแรงดันและหน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

2.2.2) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถรับหรือจ่าย Reactive Power ที่ค่า 
Power Factor อยู ่ระหว่าง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพื ่อรักษา
แรงดันที ่จุดติดตั ้งมาตรวัดให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive 
Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ กฟผ. กำหนด 
 

3) ข้อกำหนดพิเศษของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 ข้อกำหนดนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณารายละเอียดในการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าที่
ใช้ Inverter ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า (เช่น กังหันลมประเภท Full-Converter หรือ DFIG หรือ
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ BESS) เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าจะขึ้นกับบริเวณของโครงข่ายไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเชื่อมต่อ ดังนั้น การไฟฟ้าจะทำการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 
 

3.1) เพื่อให้อุปกรณ์โรงไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อมีคุณภาพ
สอดคล้องกับแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ผู ้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อได้จัดส่งให้ 
กฟผ. พิจารณาการเชื่อมต่อ เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ขอเชื่อมต่อ/
ผู้เชื่อมต่อต้องจัดส่งรายละเอียดผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญและวิธีการ
ทดสอบเทคโนโลยีที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถทำได้ตามที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
เลือกใช้จากสถาบันหรืหน่วยงานทดสอบที่น่าเชื่อถือ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
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3.1.1) ระบบผลิตไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบที่ กฟผ. ยอมรับ 
3.1.2) ห้องทดสอบต้องได้ร ับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบ ISO/IEC 

17025:2005 หรือผ่านการตรวจสอบสอบจากหน่วยงาน/สถาบนั ที่เปน็ 
กลางในประเทศที่ กฟผ. ยอมรับ 

3.1.3) ระบบผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบในต่างประเทศต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองผลการทดสอบจากหน่วยงาน/สถาบันที่เป็นกลาง
ในประเทศหรือ กฟผ. ก่อนในกรณีที่ผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ
ไม่ตรงกับแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อได้จัดส่งให้  
กฟผ. พิจารณาการเชื่อมต่อ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
ต้องปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ กฟผ. ยอมรับ หรือ
ในบางกรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ที่ได้รับผลกระทบจากค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของระบบผลิตไฟฟ้าที่ผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อได้เปลี่ยนแปลงไป โดย กฟผ.เป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส่วนของ กฟผ. ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องเป็น
ผู ้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าว และหากมี
ขอบเขตการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าในส่วนของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 
กฟผ. จะแจ้งให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าให้แล้ว
เสร็จก่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

3.2) การควบคุมความถี ่
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่

สามารถทำงานได้ภายใต้เง่ือนไขของความถี่ในระบบไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (รูปที่ ก.3) 
• กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ

ต้องช่วยระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทำให้
ความถี่ของระบบไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 ± 0.5 Hz ทั้งนี้ในการเพิ่ม
กำลังผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามความสามารถของกำลังผลิตไฟฟ้า
คงเหลือ 

• กรณีที่ความถี่สูงกว่า 51.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลด
กำลังผลิตไฟฟ้าด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1  Hz ของกำลังผลิตไฟฟ้า
ข ณ ะ น ั ้ น  ( Gradient ReducedPower At 40 %/Hz Of The 
Instantaneously Available Power) 

• กรณีความถี่ต่ำกว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อสามารถตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
ออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ 
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รูปที่ ก.3 แสดงช่วงความถี่และหน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

3.3) การควบคุมแรงดัน 
3.3.1) ผู้ขอเชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อต้องรักษาแรงดันให้อยู ่ในช่วง Voltage dead 

band ดังนี ้ระดับแรงดัน 22/33  kV Voltage dead band = ± 0.3 kV
ระดับแรงดันตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band = ± 0.5 kVผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถทนต่อสภาพแรงดันที่เปลี่ยนแปลง ภายใน
บริเวณพื้นที่Connected Area โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจ่าย Active 
Power และReactive Powerดังนี้ (รูปที่ ก.4) 
• แรงดันระหว่าง 15% – 110% ของ Base Voltage ต้องรับ Reactive 

Power จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive Power เข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power ลงเป็นสัดส่วน
กับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได้ 

• แรงดันระหว่าง 0% – 15% ของ Base Voltage ต้องจ่าย Reactive 
Power เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็มที่ ที่กระแส Ireactive เท่ากับค่า
พิกัดกระแสของอุปกรณ์Inverter และต้องจ่าย Active Power เข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด 
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รูปที่ ก.4 แสดงช่วงแรงดันและหน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อชนิดที่ใช้อุปกรณ์ Inverter 
 

กรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า หากแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าขณะนั้นสูงกว่า 40% ของ Base 
Voltage ผู ้เชื ่อมต้องสามารถขนานกลับเข้าสู ่ระบบโครงข่ายได้ภายใน       
2 วินาที 

3.3.2) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องสามารถรับหรือจ่าย Reactive Power ที่ค่า 
Power Factorอยู ่ระหว่าง 0.9 Leading และ 0.9 Lagging เพื ่อร ักษา
แรงดันที ่จุดติดตั ้งมาตรวัดให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ Reactive 
Power ของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ กฟผ. กำหนด 

 
ก.7.3  ข้อกำหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตรของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้

เชื่อมต่อ 
 

1) อุปกรณ์สื่อสารของโรงไฟฟ้า  
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดให้มีระบบสื่อสารเพื่อใช้ในงานระหว่างโรงไฟฟ้าของผู้

ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ และระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านโครงข่ายระบบสื่อสาร ซึ่งต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าและ
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยระบบ Real-time โดยติดตั้ง Remote Terminal Unit 
(RTU) ที่ใช้กับ Protocol ที่ได้รับการยอมรับจาก กฟผ. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 port 
(ไม่น้อยกว่า 2 IP Address) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบ Redundant Master 
System ของแต่ละ Control Center โดย RTU จะทำหน้าที ่รับส่งข้อมูลเพื่อให้ 
EGAT Control Center (NCC, BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการ
ทำงานของโรงไฟฟ้า และจะต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ กฟผ. โดยจุด
เชื ่อมต่อเข้าระบบของ กฟผ. และวิธีการเชื ่อมต่อนั ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการส่งสัญญาณข้อมูลของโรงไฟฟ้ามายังศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ DW-COM-D01-001-SPP-03 revision 0001 สำหรับ 
RTU แบบ IP ตามที่ระบุในสิ่งแนบที่ 2 ของผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด
ไม่เกิน 90 เมกะวัตต ์

1.2) การไฟฟ้าไม่อนุญาตให้มีรูปแบบ Automatic Reclosing Scheme เชื ่อมต่อกับ
ระบบของการไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องจัดให้มีช่องสัญญาณสำหรับ
ระบบ Direct Transfer Trip (DTT) ระหว่างโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและ
การไฟฟ้าตามความจำเป ็นในการใช ้งานเน ื ่องจาก Automatic Reclosing 
Schemes ของการไฟฟ้าจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบสายส่งและระบบสาย
ป้อนอากาศ ดังนั้น ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องแน่ใจว่า สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติของ
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะปลดการจ่ายไฟออกก่อนที่ Automatic Reclosing ของ
การไฟฟ้าจะทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดสภาวะ Out of Synchronism หากการ
พิจารณาเห็นควรต้องปรับปรุงวิธีการ Reclosing หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ 
Direct Transfer Trip ระหว่างโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ และการไฟฟ้า
ตามความเหมาะสม ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม การ
ไฟฟ้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อผู ้ขอเชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อเนื ่องจากการ 
Reclosing น้ี 

1.3) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องติดตั้งช่องทางการการสื่อสารด้วยเสียงสนทนา (Voice 
communication) สำหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ กฟผ. ดังนี้ 
1.3.1) ต้องมีระบบ Party line จะติดตั้งที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ติดต่อ

กับ operatorของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงใกล้เคียง 
1.3.2) ต้องเชื่อมต่อชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์ใหม่

อื่น ๆ ของโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ และ กฟผ. เข้าด้วยกัน 
ด ้วย E1  Qsig หร ือ E1  CAS ในการส ่งส ัญญาณผ ่าน Digital Trunk 
Interface หรืออาจเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อใหม่อื่น ๆตามที่ กฟผ. กำหนด 
โดยระบบชุมสายโทรศัพท์ของ กฟผ. จะเป็นตัวส่งค่าสัญญาณนาฬิกาให้กับ
ระบบชุมสายโทรศัพท์ที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ (Clock synchronization) 
เพ ื ่อควบค ุมจ ังหวะการร ับส ่งข ้อม ูลให ้ตรงก ัน  นอกจากน ี ้  ระบบ
ชุมสายโทรศัพท์ของผู้ขอเชื ่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องสามารถเชื ่อมต่อด้วย
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มาตรฐาน SIP (SIP Trunk) ได้ซึ่งผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดให้มีเลข
หมายโทรศัพท์ต่อไปน้ี 
• เลขหมายจากชุมสายของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ สำหรับ Operator 

ที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ เพื่อติดต่อกับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เลขหมายสำหรับแต่ละห้องควบคุม 

• เลขหมายจากชุมสายของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จำนวน 1 เลขหมาย 
สำหรับต่อเครื ่อง Fax ที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าผู ้ขอเชื ่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อ 

• ระบบโทรศัพท์จากผู้ให้บรกิารสาธารณะ จาํ นวน 1 เลขหมาย สำหรับ
แต่ละห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 

1.4) ความพรอ้มใช้งานได้ของระบบสื่อสาร 
 ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องดูแลให้ค่าความพร้อมใช้งานได้ของระบบสื่อสาร
ที่กล่าวมาข้างต้นมีค่าไม่ต่ำกว่า 99.9% ของเวลาใช้งาน (Availability > 99.9%) 
หากระบบสื่อสารของโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเกิดขัดข้อง และไม่ได้รับ
การแก้ไขหลังจากได้รับเอกสารแจ้งเตือนจากกฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผู้
ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อได้แจ้งแผนการดำเนินการแก้ไขให้กฟผ. พิจารณา และ กฟผ. 
เห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยผู้ขอเชื่อมต่อผู้
เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 

2) ข้อมูลและการแสดงผล 
2.1) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้

ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power quality 
meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟผ. ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้
ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อดังนั้นผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดหา ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบ Monitoring Systems สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ข้อมูล 
แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถี่ไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, ตัวประกอบกำลัง, THDv, 
THDi, Pst และ Plt โดย กฟผ. จะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในรูปแบบ
เวลาจริง (Real Time) ผ่านระบบสื่อสาร ซึ่งผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 

2.2) ข้อมูลแสดงผลจะแสดงบนระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
และศูนย์การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกรณีเชื่อมต่อเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
เท่านั้น ห้ามมิให้มีระบบการแสดงข้อมูลแยกเป็นเอกเทศ โดยข้อมูลที่ ส่งมายังศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 

(a) Active Power (MW) 
(b) Reactive Power (MVAr) 
(c) Voltage (kV) 
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(d) Status ของ Circuit Breaker ทั้งหมด ที่เชื่อมต่อระหว่างโรงไฟฟ้าของ SPP 
กับ การไฟฟ้า 

(e) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
(f) Status ของ Generator Circuit Breaker ตามสัญญา 
(g) Status ของ kV Control 
(h) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ กฟผ. จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น ข้อมูล

ตามที่ระบุใน3) และ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการคาดการณ์แผนการผลิต
ไฟฟ้า เช่น Global Horizontal Irradiance สำหรับ PV farm หรือ Wind 
Speed สำหรับ Wind farm 

2.3) ผู้เชื่อมต่อ/ผู้ขอเช่ือมต่อที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมผลิตไฟฟ้าต้องจัดทำ
การพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดส่งข้อมูลกำลังผลิตไฟฟ้าที่
พยากรณ์ได้ รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ เช่น ความเข้มแสงอาทิตย์ หรือ 
ความเร็วลม เป็นราย 15 นาที เพื่อให้ กฟผ. สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่
ร้องขอ 
 

3) ข้อกำหนดอื่น ๆ    
3.1) Voltage Transformer (VT), Current Transformer (CT) และ Transducer ให้

ติดตั้ง VT และ CT ที่มีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนย์
จุดห้า (±0.5%) สำหรับแต่ละ Feeder รวมทั้งติดตั้ง Transducer สำหรับข้อมูล
ตาม 1) โดยชนิดของ Transducer นั้นให้ใช้ชนิด Output 4-20 mA หรือ Output 
±1 mA ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ว่าอยู่ในโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้า 
โดย Transducer ต่าง ๆ ต้องม ีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวก
ลบศูนย์จุดสาม (±0.3%) 

3.2) Watt/VAR Transducers แต่ละ Watt/VAR transducer จะถูกติดตั ้งรวมในชุด
เดียวกันโดยแต่ละ transducer จะเป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย วัดได้ 2 สัญญาณ และ
ถูกออกแบบให้ใช้กับการวัดและส่งข้อมูลทางไกล 

 
ก.7.4  ข้อกำหนดและมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

 

1) ในการเช่ือมต่อระหว่างโรงไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะใช้ circuit breaker ที่
มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกว่าขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุด ณ จุดเชื่อมต่อนั้น โรงไฟฟ้า
สามารถขอให้ กฟผ. จัดส่งค่ากระแสลัดวงจรและค่าพิกัด circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่ง
ติดตั้งที่จุดเชื ่อมต่อในปัจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุด
เชื่อมต่อจะต้องไม่เกินกว่า 
1.1) 63 kA หรือ 50 kA และไม่เกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับ

แรงดัน500 kV และ 230 kV 
1.2) 40 kA และไม่เกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 115 

kV และ 69 kV 
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2) Generating Unit and Power Station Protection Arrangements 
2.1) ระบบป้องกันโรงไฟฟ้าและการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งของ กฟผ. จะต้องเป็นไปตาม

ข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ใน 2.2) นี้ เพื่อลดผลกระทบต่อระบบส่งของ กฟผ. ให้น้อย
ที่สุดเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟ้าโดยหากผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และ 
สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในรูปแบบ CUT & TURN ต้องปฏิบัติตามรายละเอียด
รูปแบบการเชื่อมต่อ มีรายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 5 ของสิ่งแนบทั่วไปโดยหากมีการ
ปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตามฉบับล่าสุดต่อไป 

2.2) Clearing Time 
(a) ค่า Fault Clearing Time สำหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าซึ่ง

ต่อตรงเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติที่อุปกรณ์
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.ซึ่งต่อตรงเข้ากับอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า โดย
ช่วงเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุผิดปกติ จนถึง circuit breaker 
สามารถดับอาร์กได้สนิท ซึ่งต้องมีช่วงเวลาไม่เกินกว่าข้อกำหนดดังนี้ 

(i) 80 ms ที่ 500 kV 
(ii) 100 ms ที่ 230 kV 
(iii) 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV 

(b) ทั้งโรงไฟฟ้า และ กฟผ. ต้องจัดให้มีระบบป้องกันสำรอง (backup) เผื่อ
กรณีที ่ระบบป้องกันหลัก (primary) ทำงานผิดพลาด ซึ ่งระบบป้องกัน
สำรองทั้งสองชุดนี้จะทำงานประสานเพื่อให้สามารถทำการปลดวงจรเป็น
ลำดับขั้นได้ (discrimination) โดยระบบป้องกันสำรองของโรงไฟฟ้าจะต้อง
ทนต่อกระแสลัดวงจร (ไม่ trip ออกจากระบบก่อน) ในระหว่างที่ระบบ
backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กำลัง
ทำการ clear fault ที ่เกิดขึ ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี ้ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบโดยไม่เจตนาจึง
ควรที่จะกำหนด time delay ของระบบป้องกันสำรองของโรงไฟฟ้าไว้ที่ 
1.5 วินาที ซึ่งจะทำให้การทำงานประสานกับระบบป้องกันสำรองของ กฟผ. 

(c) circuit breaker ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยู่ในส่วนของวงจร
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อใด ๆ นั้น 
จะต้องมีการติดตั ้ง circuit breaker failure protection เพิ ่ม ในกรณี
เหตุการณ์ที่ circuit breaker ทำงานผิดพลาดไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจร
ภายในช่วงเวลาที่กำหนด circuit breaker failure protectionจะทำ การ
สั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซึ่งอยู ่ติดกับ circuit breaker ตัวที่ทำ 
งานผิดพลาดดังกล่าว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในช่วงเวลาดังนี ้

(i) 200 ms ที่ 500 kV 
(ii) 200 ms ที่ 230 kV 
(iii) 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก ก-22 
 

 

(d) Target Dependability Index ของระบบป้องกันต้องไม่ตํ่ากว่า 99.5% ค่า
นี้เป็นการวัดความสามารถของระบบป้องกันในการสั่ง circuit breaker ตัด
วงจรในส่วนที่เกิดความผิดปกติได้สำเร็จ 

(e)  การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 

3) ข้อกำหนดอื่น ๆ   
3.1) ข้อกำหนดการจัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบป้องกันสำหรับการเชื ่อมต่อเข้าระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า กฟผ.รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบควบคุมและป้องกัน
ดังกล่าวมีรายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 6 ของสิ่งแนบทั่วไป ใน power generation 
system จะต้องมีการติดตั ้งระบบรีเลย์ป้องกันสำหรับการเชื ่อมต่อของ ผู ้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อเข้าในระบบ ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดรุ่นและชนิดของรีเลย์ใน 
“EGAT Accepted Relay List” เพื่อให้มั่นใจว่า รีเลย์ที่ กฟผ. และผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อเลือกใช้งานใน ระบบป้องกันดังกล่าวจะสามารถทำงานเข้ากันได ้

3.2) Circuit-breaker failure Protection เป็นระบบที่มีการติดตั้งรีเลย์เพื่อตรวจจับการ
ทำงานของ circuit breaker ซึ่งไม่ทำการ tripภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเกิด fault 
ซึ่งในระบบนี้จะมีวงจรการทำงานที่ไปสั่ง trip circuit breaker ตัวอื่น ๆ ทุกตัวที่
เกี่ยวข้อง เพื่อที่ทำการแยกสายส่งที่เกิด fault ออกจากระบบ และต้องมี lockout 
relay ทำ หน้าที่ป้องกันไม่ให้ circuit breaker reclose (automatic หรือ manual) 
จนกว่าจะมีการ reset lockout relay ใหม่ในการตรวจจับ breaker failure จะใช้ 
instantaneous overcurrent relays ทำงานร่วมกันกับ timing relays เพื ่อให้
สามารถสั ่งตัด circuit breaker ตัวอื ่น ๆ ที ่อยู ่ระยะไกลได้ทันที (เฉพาะตัวที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น) ทั้งนี้ รีเลย์ที่ใช้ในงาน breaker failure protection นี้จะต้องแยก
จากรีเลย์ในระบบป้องกันอื่น ๆ 

3.3) Pole-slipping and Loss of Excitation Protection ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่ใช้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสต้องจัดให้มีระบบป้องกันสำหรับ pole slipping 
และ loss of excitation 

3.4) Metering System 
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องติดตั้งระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Metering 

System) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสิ่งแนบที่ 1 ของผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ขนาดไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ เพื ่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที ่จำหน่ายเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าในกรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า 
ทั้งชนิดที่ไม่ใช้อุปกรณ์Inverter และใช้อุปกรณ์ Inverter หรือ BESS ให้ติดตั้งระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม (ตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด) โดยแยกตามชนิด
ของอุปกรณ ์

3.5) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องติดตั้ง Fault Recording System (FRS) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์หาเหตุผิดปกติ ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดรุ่นและชนิดของ FRS ใน “EGAT 
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Accepted FRS List” เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ที่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าเลือกใช้งานใน
ระบบดังกล่าวจะสามารถทำงานเข้ากันได ้

3.6) ค่าเวลาที่ใช้ในระบบ FRS ต้องถูกควบคุมให้ใกล้เคียงกับ Standard Time ให้มาก
ที่สุด โดยมีการส่งสัญญาณปรับเทียบเวลา (time synchronization signal) จากชุด
รับสัญญาณเวลาระบบ global positioning system (GPS) 

 
ก.8 ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

เดิมระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,736 MW และ
พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP) การเข้ามามีส่วนร่วมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในระบบผลิตมขี้อพิจารณาดังนี ้

 

1) กรณี Light Load Day ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้อีก 4,213.81 MW โดยปริมาณดังกล่าวพิจารณา
เฉพาะความสามารถในการชดเชยความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ยังมิได้พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้า 

2) กรณี Peak Load Day นั้น ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้อีก 11,317 MW โดยปริมาณดังกล่าวพิจารณาเฉพาะ
ความสามารถในการชดเชยความผันผวนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ยังมิได้
พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้า 

3) เมื่อพิจารณาร่วมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันสามารถ
รองรับกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้สูงสุดเท่ากับ 5,405.33 
MW ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าปริมาณดังกล่าวจะสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้ากับระบบได้อย่าง
เต็มที่ในวัน Peak Load Day  

4) ในทุกกรณีจะต้องมีการลดกำลังการผลิต (Curtailment) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลา  

5) เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น ระบบจะสามารถรองรับการติดตั้งระบบ
ผลิตฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ ้น แต่จะไม่สามารถรับได้มากกว่า 11,317 MW 
จนกว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า เช่น ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าให้มีความ
ยืนหยุ่นมากขึ้น พัฒนาความสามารถในการพยากรณ์กำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได้อย่างดีมากขึ้น บริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้
สามารถลดความผันผวนของกำลังการผลิตให้น้อยลงได้ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามทั้งการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบผลิตนี้เป็นแนวทางการประเมินเบื้องต้น
เท่านั้น ผลการประเมินดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมติฐานและความละเอียดของข้อมูลที่นำมา
พิจารณาด้วย 
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การเข้ามามีส่วนร่วมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งมีข้อพิจารณาดังนี้  
 

1. ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สายส่ง Tie Line แต่ละ
บริเวณสามารถรองรับได้เป็นไปตามตารางที่ ก.4  อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้  ขึ ้นอยู่กับสมติฐาน 
แนวคิด และ ความละเอียดในการพิจารณา 

 
ตารางที่ ก.4 ขีดจำกัดในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของระบบส่ง 

พื้นที ่
กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน

หมุนเวียน (MW) 
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,300 

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 8,300 
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 10,300 

ภาคกลางตอนบน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,150 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันออก 10,150 
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันตก 11,150 

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 10,580 
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 10,300 

ภาคกลาง-ภาคใต้ 3,900 
หมายเหตุ: ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งซึ่ง
ถูกวิเคราะห์จากระบบไฟฟ้าในวัน Peak Load Day เนื่องจากวันดังกล่าวจะเป็นวันที่มีการใช้งาน
ระบบส่งไฟฟ้าสูงที่สุด โดยจะใช้ข้อมูลป ีพ.ศ. 2562 
 

2. ไม่สามารถคำนวณปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สาย
ส่งทั้งประเทศรองรับได้จากตารางที่ ก.4 เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งและปริมาณในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ทั้งที่เชื่อมต่อแล้วใน
ปัจจุบันและกำลังจะเช่ือมต่อในอนาคต  

3. การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนเข้าในระบบจริงจะต้องมีการทดสอบระบบไฟฟ้าอย่าง
ละเอียดเพิ่มเติม 

 
ก.9 รูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องยอมรับในการให้ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสภาวะ
ต่าง ๆ ได้เพื่อความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีรูปแบบ
การทำงานได้ ดังต่อไปนี ้
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หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอ กฟผ. สามารถอาศัยแนวคิดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ
พิจารณาด้านความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปเป็น
แบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม หรือ ต้นทุนในการดำเนินการในการชดเชยความผันผวนของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยรวมแล้วหรือไม ่
 
ก.9.1  Smoother Variable Renewable Energy 

 

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนความผันผวนเป็น % ต่อ 
15 นาที ไม่เกิดค่าที่ กฟผ. กำหนด ซึ่งจะทำให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณ
ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้อย่างดี โดยอาจดำเนินการกังกล่าวด้วยการ Curtailment 

2) การกำหนดค่าข ีดจำกัดความผันผวนดังข ้อ 1 ) เป ็นข ้อกำหนดรายจุดเช ื ่อมต่อ 
(Individual Restriction)  

3) การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้ สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณี
ต่อไปนี ้
3.1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
3.2) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลง 
3.3) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ 

 
ก.9.2  More Predictable/Self-Scheduled Variable Renewable Energy 

 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความแม่นยำมากขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผน
คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ  
กฟผ. ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่ กฟผ. กำหนดแล้ว ผู้ขอใช้บริการ จะต้องยอมรับและ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิดความสมดุล 
 
ก.9.3  Curtailable Variable Renewable Energy 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ 
SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ ณ 
ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงดังกล่าว 
อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 

1) การไฟฟ้าสามารถดำเนินการ Curtailment ได้ หากมีความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้า 
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2) การไฟฟ้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) ควรพิจารณาการจ่ายชดเชยคืน (Compensation Payment) ใน
ส่วนไฟฟ้าที่ถูกลดทอน  อย่างไรก็ตามอาจกำหนดปริมาณ Allowable RE Curtailment 
เพื่อเป็นสิทธิให้การไฟฟ้าสามารถลดทอนได้ในแต่ละปี และ/หรือ กำหนดว่าหากการ
ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเกินกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพึงผลิตได้
ทั้งป ี(Expected Renewable Energy generated in a year) แล้ว สามารถทำ Curtailment 
ได ้ โดยไม ่ต ้องจ ่าย Compensation Payment เป ็นต ้น ในทางกล ับก ัน หากสั่ ง 
Curtailment แล้วผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ตอบสนองตาม กฟผ. อาจพิจารณาให้มีบทปรับได้ตาม
สมควร 

 
ก.9.4  การกำหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ Variable Renewable Energy 

 

ผู้ขอใช้บริการจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้ภายใต้เงื ่อนไขค่าดัชนี
ความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละสถานีไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น 
ดังนี ้

1) ความผนัผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (V/kW) 
2) ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ (V/s) 

 
ก.9.5  System Response with PPA Cluster 

 

ผู้ขอใช้บริการสามารถทำสัญญาแบบ Cluster ได้ โดยการรวบรวมโรงไฟฟ้าหลาย ๆ สัญญา 
เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อดำเนินการเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อกำหนดด้านพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจะสามารถรวมกลุ่มเป็น Cluster เดียวกันได้จะต้องเป็นไปตามการพิจารณาของ กฟผ. เช่น 
Feeder เดียวกัน หรือเช่ือมต่อกับสถานีไฟฟ้าอันเดียวกัน เป็นต้น  
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(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ข 
 

ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยได้มุ่งเน้นให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถที่จะช่วยระบบผลิตและ
ระบบส่งไฟฟ้าให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดให้ระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ เพื่อที่จะช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบ
ไฟฟ้า รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถทำ Fault Ride Through เพื่อ
ลดโอกาสในการที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่จะถูกปลดการเชื ่อมต่อโดยทันทีเมื ่อเกิด
ความผิดพร่องขึ้นในระบบ  

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ กฟผ. คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง กฟผ. ไดม้ีการกล่าวถึงข้อกำหนดที่จะ
พิจารณาผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ในการเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. คณะผู้วิจัยฯ ได้นำหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการจัดทำ (ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ กฟผ. 
นอกจากนี้ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2562 จะยังมีสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้สำหรับ
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ 
จะไม่ได้นำมาประกอบกับการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ กฟผ. และรายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 จะมีดังต่อไปนี ้

 

สิ่งแนบที่ 1  ข้อมูลทั่วไปในการขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  
สิ่งแนบที่ 2  ข้อมูลสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
สิ่งแนบที่ 3  ข้อมูลหม้อแปลงและสายส่งสำหรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (สำหรับโรงไฟฟ้า

ทุกประเภท) 
สิ่งแนบที่ 4   แบบฟอร์มแจ้งการตั้งค่า Frequency Relay และ Voltage Relay  
สิ่งแนบที่ 5   รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมต่อ  
สิ่งแนบที่ 6   รายละเอียดระบบควบคุมและป้องกัน  
สิ่งแนบที่ 7  ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม  
สิ่งแนบที่ 8 ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือเรื่อง  การควบคุมคุณภาพ
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ไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
เพื่อควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 6 ของรายงาน
ฉบับนี้ ซึ ่งรูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที ่มีความเหมาะสมต่อการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. มีดังน้ี 

 

1) Smoother VRE with BESS 
2) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 
3) Curtailable VRE with BESS 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ข.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

การเช่ือมต่อ หมายถึง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้เชื ่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ 

การปลดการเช่ือมต่อ หมายถึง การปลดอุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ ณ จุดเชื่อมต่อออก
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

การไฟฟ้า หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้า  
นครหลวง (กฟน.) 

คุณภาพไฟฟ้า หมายถึง คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความถี่
ไฟฟ้าตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ ทั ้งใน
กรณีเหตุปกติและกรณีเหตุผิดปกต ิ

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง ตำแหน่งที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตำแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่อยู่
ในบริเวณเดยีวกับผู้เชื่อมต่อรายอ่ืน 

จุดติดตั้งมาตรวัด หมายถึง ตำแหน่งติดตั ้งมาตรวัดค่าทางไฟฟ้า  เช ่น ค่า
พลังงานไฟฟ้าที ่ใช้สำหรับการซื ้อขายไฟฟ้า ค่า
แรงดันไฟฟ้าและอื ่น ๆ ตามสัญญาระหว่างผู้
เชื่อมต่อกับ กฟผ. 

จุดรับไฟฟ้า หมายถึง ตำแหน่งที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จ่ายเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อนำส่งให้กับคู่สัญญา
ของผู้ใช้บริการ 

จุดส่งไฟฟ้า หมายถึง ตำแหน่งที่ผู ้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อ ส่งเข้าระบบ
ไฟฟ้าของคู่สัญญาของผู้ใช้บริการ 

ผู้ขอเชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ที ่ขออนุญาตจากการไฟฟ้าเพื่อเชื ่อมต่อเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู ้ขอ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
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ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าให้เชื ่อมต่อเครื ่อง
กำเน ิดไฟฟ้าหร ือระบบโครงข ่ายไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง สภาวะที่การผลิตไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อโดย
ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: 
RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที ่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือการ
ชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

ระบบควบคุมระยะไกล 
(Supervisory Control 
And Data Acquisition: 
SCADA) 

หมายถึง ระบบการควบคุมดูแลทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุม และ/หรือการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ที่
อยู่ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือระบบที่รวบรวม
ประมวลผลและแสดงข้อมูลในศูนย์ควบคุมของ 
กฟผ. ข ้อม ูลสำหร ับการ Operate ระบบเช่น 
ความถี ่ของระบบ, แรงดัน, Load Flow, สถานะ
ของ Breaker 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการที่จะขอ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วยเป็น
กิโลวัตต ์หรือเมกะวัตต์) 

กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้กับ
การไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

 
ข.2 วัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนนี้มีดังนี้ 
 

1) เพื่อกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่ทำให้ความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการ
ต่ำกว่ามาตรฐานการให้บริการของ กฟผ. 

2) เพื่อกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานอย่างชัดเจน ครอบคลุมการพิจารณาการเชื่อมต่อด้านเทคนิค
ขั้นต่ำในการออกแบบสำหรับผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบ
ไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 
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3) เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความ
ปลอดภัย มั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อกำหนดมาตรฐานระบบรับส่งข้อมูล ระบบป้องกันและมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (ถ้ามี) 
สำหรับระบบไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อให้ทำงานสอดคล้องตามคุณลักษณะของ
ระบบ กฟผ. 
 

ข.3 ขอบเขต 
 

 ข้อกำหนดนี้จะพิจารณาผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
เท่านั้น ส่วนระบบกักเก็บพลังงานประเภทอื่น กฟผ. จะพิจารณาข้อกำหนดพิเศษของระบบกักเก็บ
พลังงานแต่ละประเภทเป็นกรณี ๆ ไป  
  

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ซึ่งมีความประสงค์จะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ครั้งแรกหรือผู้เชื่อมต่อที่ประสงค์ขยายหรือปรับปรุงกำลังผลิตโรงไฟฟ้า และ/หรือ การขยายหรือ
ปรับปรุงการเชื่อมต่อภายในโรงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดย กฟผ. จะเป็นผู้พิจารณาการ
เชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวมไม่ให้กระทบต่อลูกค้าของการไฟฟ้าในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ในการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้าน
เทคนิค การออกแบบรายละเอียดเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเงิน กรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบไฟฟ้าให้
สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Ancillary Service) 
 
ข.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
  

ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกรายมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามและออกแบบ
การเชื่อมต่อให้มีรายละเอียดทางเทคนิคด้านการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี ้เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าอยู่ภายใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี ้

 

1) หาก กฟผ. เห็นว่า ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนี้  กฟผ. จะไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

2) หาก กฟผ. มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ของข้อกำหนดนี้ 
เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้อง
ยอมรับและปฏิบัติตาม และจะนำไปเป็นเหตุอ้างเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อ กฟผ. มิได ้

3) หาก กฟผ. จำเป็นต้องปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เนื่องจากการขอเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปรับปรุงระบบทั้งหมด 
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4) หากเกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจากการกระทำ
หรือความประมาทของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน 

5) กฟผ. อาจมีการทบทวนการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลเสียกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ข.5 คุณลักษณะของระบบ กฟผ. 
 

 กฟผ. จะดำเนินการเพื่อให้สภาวะของระบบ กฟผ. ณ จุดติดตั้งมาตรวัด เป็นไปตามเกณฑ์
การปฏิบัติการ ดังต่อไปนี ้
 

1) ความถี่ระบบไฟฟ้าเท่ากับ 50 Hz และจะรักษาค่าในสภาวะปกติให้อยู่ในช่วง 49.5 ถึง 50.5 
Hz (ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผิดปกติ หรือภาวะฉุกเฉินค่าความถี่อาจมีความเบี่ยงเบนมากกว่า 
±0.5 Hz) 

2) ค่าแรงดันระบบไฟฟ้าเท่ากับ 100% ของ Base Voltage และจะรักษาระดับแรงดันให้อยู่
ในช่วง ±5% ของ Base Voltage (ยกเว้นในกรณีที ่มีการร้องขอหรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ 
ที่กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระบบไฟฟ้า กฟผ. จะ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในภาวะปกติเกินกว่าค่าที่กำหนดดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินกว่า ±10%ของ 
Base Voltage) 

3) ระดับ Harmonic Distortion รวมสูงสุดของระบบไฟฟ้า กฟผ. ภายใต้สภาวะปกติ หรือ 
สภาวะที่มีงาน planned หรือ unplanned outage ตามตารางที่ ข.1 (ยกเว้นกรณีที่มีการ
เกิด peak เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ) 

 
ตารางที่ ข.1 ระดับวางแผนของแรงดันฮาร์มอนิกสำหรับระบบไฟฟ้า 69 kV, 115 kV และ 230 kV 
หรือสูงกว่า 
ฮาร์มอนิกอันดับคี่ที่ไม่ใช่จำนวน

เท่าของ 3 
ฮาร์มอนิกอันดับคี่ที่เป็นจำนวน

เท่าของ 3 
ฮาร์มอนิกอันดับคู ่

อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก (%) อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก (%) อันดับ แรงดันฮาร์มอนิก (%) 
5 2.0 3 2.0 2 1.0 
7 2.0 9 1.0 4 0.8 
11 1.5 15 03 6 0.5 
13 1.5 21 0.2 8 0.4 
17 1.0 >21 0.2 10 0.4 
19 1.0   12 0.2 
23 0.7   >12 0.2 
25 0.7     
>25 0.2+0.5 (25/h)     

ความเพ้ียนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (THDv) = 3% 
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4) ภายใต้สภาวะปกติและ planned outage ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะรักษาค่า Voltage 
Unbalance ไว้ตามตารางที่ ข.2 (ยกเว้นกรณีที่มีการเกิด peak เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จะ
มีค่านี้ได้ไม่เกิน 2%) 
 

ตารางที่ ข.2 ค่า Voltage Unbalance ตามระดับแรงดัน 
ระดับแรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบแรงดันไม่ได้ดุล (%) 

230 kV 0.8 
69 และ 115 kV 1.4 

 
5) แรงดันกระเพื่อม กฟผ. จะรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดติดตั้งมาตร

วัดระหว่างระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และบริเวณที่มีความต้องการไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดแรงดัน
กระเพ่ือมนั้นจะต้องมีค่าความรุนแรงไม่เกินกว่าตารางที่ ข.3 

 
ตารางที่ ข.3 ขีดจำกัดสำหรับค่าความรุนแรงของไฟกะพริบระยะสั้น (Pst) และค่าความรุนแรงของไฟ
กะพรบิระยะยาว (Plt) เมื่อรวมแหล่งกำเนิดแรงดันกระเพื่อมทั้งหมดที่มีผลต่อระบบไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ 

แรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม Pst Plt 
115 kV หรือตำ่กว่า 1.0 0.8 
มากกว่า 115 kV 0.8 0.6 
 

ข.6 การศึกษาระบบไฟฟ้าโดย กฟผ. 
 

 เพื่อให้การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยและคุณภาพของระบบ
ไฟฟ้ารวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฟผ. จึงต้องทำการศึกษาระบบไฟฟ้าภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ 
กฟผ. กำหนด เมื่อผู้เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ให้แก่ กฟผ. แล้ว 
 

1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาระบบไฟฟ้า 
 พิจารณาตามศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Grid Capacity) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาหลัก 3 เรื่อง ดังนี ้
 

1.1) การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้าในภาวะคงตัว (Steady – State Power Flow 
Study) 

1.2) การศึกษาค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short – Circuit Current Study) 
1.3) การศึกษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าแบบช่ัวครู่ (Transient Stability Study) 

  

กฟผ. จะทำการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออย่างมั่นคง
และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานให้มีการลงทุนต่ำสุด โดยหลังจากการเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
จะต้องรองรับเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

2) เกณฑ์ทั่วไป (General Criteria) 
 กำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบทุกตัวต้องทำงานอยู่ภายใต้ค่าขีดจำกัดแรงดันที่สภาวะปกติ
และทำงานอยู่ภายใต้ค่าขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งที่
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ถูกใช้งานอยู่ในระบบแล้วเกิดหลุดออกจากระบบ (มาตรฐานความมั่นคง N-1) เช่น สายส่ง 1 วงจรเกิด
ลัดวงจรแล้วถูกปลดออกจากระบบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ศึกษาในสภาวะผิดปกติ ได้แก่ สายส่ง หม้อ
แปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. ได้กำหนดค่ำขีดจำกัดที่สภาวะปกติ 
และสภาวะผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบภายหลังโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ /ผู้เชื่อมต่อ
จ่ายไฟฟ้าแล้ว ดังนี ้

- ค่าขีดจำกัดแรงดันที่สภาวะปกติอยู่ในช่วง 98 ถึง 105% ของ Base Voltage 
- ค่าขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติอยู่ในช่วง 92 ถึง 108% ของ Base Voltage 

 

3) เกณฑ์ในภาวะคงตัว (Steady – State Criteria) 
 โรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่
สภาวะปกติเมื่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ทำงานที่ภาวะปกติและรูปแบบของการไหลของกำลังไฟฟ้าใน
ระบบส่งไฟฟ้าที่สภาวะปกติควรมีกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหลือประมาณ 
40 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรจะทำงานอยู่ภายในขีดจำกัดของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นอกจากนี้การควบคุมแรงดันสามารถกำหนดได้จากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า แท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าและการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เพื่อให้มีค่ำความสูญ เสียใน
ระบบไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยเมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกินขีดจำกัดแรงดันที่เหตุผิดปกติได้ โดยไม่
ต้องมีการแก้ไขระบบ แต่สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบทำงานเร็ว รวมทั้งการตัดต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ใช้ควบคุมระดับแรงดัน เพื่อรักษาระบบไฟฟ้าไว้ได้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ลัดวงจรใน
ระบบไฟฟ้าภายหลังโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้อง
ทำให้ค่ำกระแสลัดวงจรที่แต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูงไม่เกิน 85 % ของค่ำพิกัดของอุปกรณ์ตัดตอน 
(Circuit Breaker) ต่ำสุดในแต่ละสถานีไฟฟ้าแรงสูงน้ัน ๆ 
 

4) เกณฑ์ด้ำนเสถียรภาพระบบไฟฟ้า (Stability Criteria) 
 โรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า กฟผ. (Transient 
Stability) เมื่อเกิดการลัดวงจรแบบสามเฟสบนสายส่งวงจรใดวงจรหนึ่งหรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่ง 
และมีการปลดวงจรทีเกิดการลัดวงจรนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังเกิดการลัดวงจร ดังนี้ 
 

4 ไซเคิล (80 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 500 กิโลโวลต์ ขึ้นไป 
5 ไซเคิล (100 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 230 กิโลโวลต์ 
7 ไซเคิล (1 40 มิลลิวินาที): สำหรับระบบ 115 และ 69 กิโลโวลต์ 

 
ข.7 ข้อกำหนดทั่วไป 

 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟผ. ภายหลังจากมีผู้
เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไปดังต่อไปน้ี 
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ข.7.1  ข้อกำหนดอุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 
 

 อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ สำหรับระบบกักเก็บ
พลังงาน โดยมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าและเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบคุม หรือวัดค่า
พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้า หรือรับจากระบบ อุปกรณ์ผู ้ขอเชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดดังนี ้
 

1) ข้อกำหนดมาตรฐานอุปกรณ ์
1.1) อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อทุกรายการจะต้องมีการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง 

ใช้งาน รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่สอดคล้องตาม Prudent Utility Practice และ
ต้องสามารถทำงานได้เป็นปกติภายใต้สภาวะเงื่อนไขของระบบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
ข.5 

1.2) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1.1) อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อทุกรายการ
จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือมาตรฐานตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1) circuit breaker, switch disconnectors, disconnectors, earthing 

devices, power transformers, voltage transformers, reactors, current 
transformers, surge arrestors, bushings, neutral equipment, 
capacitors, line traps, coupling devices, external heavy polluted 
condition insulation และ insulation coordination จะต้องสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ NEC/ NEMA ยกเว้นบางอุปกรณ์ซึ่งมีการ 
ระบุไว้ชัดเจนให้ใช้มาตรฐานอ่ืน 

1.2.2) อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบจากที่ซึ่งผ่านการรับรอง
ตามข้อกำหนดการ รับประกันคุณภาพของ ISO9000 (ในขณะนั้น) หรือ
ข้อกำหนดเทียบเท่าที่ กฟผ. ยอมรับ 

 
ข.7.2  การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 

 

1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานตามคุณลักษณะ
ดังนี ้
1.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 

Terminal Unit: RTU) และระบบสื่อสาร เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ RTU ของผู้ขอใช้
บริการกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: 
SCADA) ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าตาม Input-Output ที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้ง
ทดสอบการเชื ่อมต่อ RTUกับ SCADA ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยผู ้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

1.2) กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายไฟฟ้าแบบระบบไฟฟ้า
แยกโดด (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเป็น
ราย ๆ ไป 

1.3) ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถ Synchronization กับจุดเชื่อมต่อระบบที่กำหนด 
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1.4) ตั้งค่า Setting ของ Frequency Relay ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ กฟผ. และ 
กำหนดให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลตามสิ่งแนบที่ 4 เพื่อให้
ระบบ Under-frequency Load Shedding ของการไฟฟ้าทำงานก่อนการปลด
โรงไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดกำลังผลิตในระบบของการไฟฟ้า เพื่อไม่ให้การ
ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีผลกระทบมากขึ้น 

1.5) ตั ้งค่า Setting ของ Voltage Relay ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ กฟผ. และ
กำหนดให้ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลตามสิ่งแนบที่ 4 

1.6) ต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสและแรงดัน (Harmonic Current and Voltage) ที่จุด
ติดตั ้งมาตรวัดเกินกว่าขีดจำกัดตามวิธีการประเมินที ่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
กฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี ่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมฉบับปี 2557 
(EGAT–PQG–01/2014) ของคณะกรรมการปรับปรุงความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า รายละเอียดตามสิ ่งแนบที ่ 7 โดยหากมีการปรับปรุง
ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตามฉบับล่าสุดต่อไป 

1.7) ต้องควบคุมไม่ให้สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดติดตั้งมาตรวัดเกินกว่าขีดจำกัดตาม
วิธีการประเมินที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (PRC-PQG-02/1998) ของคณะกรรมการปรับปรุง
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า รายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 8 โดย
หากมีการปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ตามฉบับล่าสุดต่อไป 
 

2) การควบคุม ความถี ่
2.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่สามารถ

ทำงานได ้ภายใต้เง่ือนไขของความถี่ในระบบไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (รูปที่ ข.1) 
• กรณีความถี่ไม่อยู่ในช่วง 49.50 - 50.50 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องช่วย

ระบบไฟฟ้าโดยการเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อทำให้ความถี่ของระบบ
ไฟฟ้ากลับมาอยู่ที่ 50.00 ± 0.5 Hz ทั้งนี้ความสามารถของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้
เชื่อมต่อต้องช่วยระบบไฟฟ้าตามสถานะการชาร์จ (State of Charge) 

• กรณีที่ความถี่สูงกว่า 51.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องปรับลดกำลังผลิต
ด้วยสัดส่วน 40% ต่อ 1 Hz ของกำลังผลิตขณะนั ้น (Gradient Reduced 
Power At 40%/Hz Of The Instantaneously Available Power) 

• กรณีความถี่ต่ำกว่า 47.00 Hz หรือสูงกว่า 52.00 Hz ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ
สามารถตัดการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได ้
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รูปที่ ข.1 แสดงช่วงความถี่และหน้าที่ของผู้ขอเช่ือมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่มีระบบ BESS 
 

2.2) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องสามารถควบคุมความถี่ไฟฟ้าของระบบ
ไฟฟ้าได้ ทั้งในกรณีที่ความถี่ไฟฟ้าสูงและความถี่ไฟฟ้าต่ำเกินกว่าค่าความเหมาะสม 
โดยคุณลักษณะในการควบคุมความถี่และพารามิเตอร์สำคัญแสดงดังรูปที่ ข.2 และ 
ตารางที่ ข.4 ซึ่งพารามิเตอร์ดังกล่าวจะถูกกำหนดโดย กฟผ. ดังตัวอย่างในตารางที่ ข.5 
 

 
 

รูปที่ ข.2 คุณลักษณะในการควบคุมความถี่และค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ 
ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
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ตารางที่ ข.4 คณุลักษณะในการควบคุมความถี่และพารามิเตอร์สำคัญของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี ่
No. Characteristic Description 
1 F ความถี่ของระบบไฟฟ้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
2 ∆P การเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าจริงของระบบกักเก็บพลังงาน

ด้วยแบตเตอรี่ที่สัมพันธ์กับความถี่ไฟฟ้า 
3* Under Frequency 

Trigger Frequency (F1) 
ความถี่ไฟฟ้า ณ จุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

จะต้องตอบสนองต่อ Under Frequency 
4 F2 ความถี่ไฟฟ้า ณ จุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

ให้บริการ Under Frequency Response สูงที่สุด   
(F1 - Under frequency Trajectory Setting) 

5* Over Frequency 
Trigger Frequency (F3) 

ความถี่ไฟฟ้า ณ จุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
จะต้องตอบสนองต่อ Over Frequency 

6 F4 ความถี่ไฟฟ้า ณ จุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ให้บริการ Over Frequency Response สูงที่สุด   
(F3 + Over Frequency Trajectory Setting) 

7* Under Frequency 
Trajectory 

ขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟ้าที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะสามารถตอบสนองได้ในกรณี 

Under Frequency (กรณีไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความจุหรือ
ความพร้อม) 

8* Over Frequency 
Trajectory 

ขนาดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความถี่ไฟฟ้าที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะสามารถตอบสนองได้ในกรณี Over 

Frequency (กรณีไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความจุหรือความ
พร้อม) 

9* Maximum Under 
frequency Response 

กำลังไฟฟ้าจริงสูงสุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
สามารถเพิม่ขึ้นได้ในขณะตอบสนองต่อ Under Frequency 

10* Maximum Over 
frequency Response 

กำลังไฟฟ้าจริงสูงสุดที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
สามารถลดลงได้ในขณะตอบสนองต่อ Over Frequency 

หมายเหตุ: *ค่าพารามิเตอร์ที่สามารถกำหนดได้ 
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ตารางที่ ข.5 ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ  
ค่าพารามิเตอร์ การตั้งค่า 

Under Frequency Trigger Frequency (F1) 49.5 Hz – 50 Hz 
Under Frequency Trajectory (F1-F2) 1 Hz – 5 Hz 

Maximum Under Frequency Response 0 MW – Operating Range 
Over Frequency Trigger Frequency (F3) 50 Hz – 50.5 Hz 

Over Frequency Trajectory (F3-F4) 1 Hz – 5 Hz 
Maximum Over Frequency Response 0 MW – Operating Range 

 
3) การควบคุมแรงดัน 

3.1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อต้องรักษาแรงดันให้อยู่ในช่วง Voltage dead band ดังนี ้
• ระดับแรงดัน 22/33 kV Voltage dead band = ± 0.3 kV 
• ระดับแรงดันต้ังแต่ 69 kV ขึ้นไป Voltage dead band = ± 0.5 kV 

3.2) ความสามารถขั้นต่ำในการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ณ จุดเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามรูปที่ ข.3 โดย P หมายถึงกำลังไฟฟ้าจริง 
และ Q หมายถึงกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 

 

 
 

รูปที่ ข.3 ความสามารถขั้นตำ่ในการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ณ จุดเชื่อมต่อ (Operating Range) 

 

• จุด A คือ ความสามารถในการดูดซับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องทำได้ที่ 100% ของความจุ  
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• จุด B คือ ความสามารถในการผลิตกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำที่ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องทำได้ที่ 100% ของความจุ  

• จุด C คือ ความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ จุด Maximum Import Capacity ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ
จุด B  

• จุด D คือ ความสามารถในการดูดซับกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟขั้นต่ำของระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ณ จุด Maximum Import Capacity ซึ่งจะมีค่า
เท่ากับที่จุด A จุด E คือ จุดตัดของแกน P และ Q 

3.3) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื ่อมต่อต้องสามารถทนต่อสภาพแรงดันที่เปลี่ยนแปลง ภายใน
บริเวณพื้นที่ Connected Area โดยมีเงื่อนไขการควบคุมการจ่าย Active Power 
และ Reactive Power ดังนี ้(รูปที่ ข.4) 
• แรงดันระหว่าง 15% – 110% ของ Base Voltage ต้องรับ Reactive Power 

จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือจ่าย Reactive Power เข้าสู ่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า โดยสามารถลด Active Power ลงเป็นสัดส่วนกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได้ 

• แรงดันระหว่าง 0% – 15% ของ Base Voltage ต้องจ่าย Reactive Power 
เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเต็มที่ ที่กระแส Ireactive เท่ากับค่าพิกัดกระแสของ
อุปกรณ์ Inverter และต้องจ่าย Active Power เข้าสู ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
โดยเร็วที่สุด 
 

 
 

รูปที่ ข.4 แสดงช่วงแรงดันและหน้าที่ของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อ 
ที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่
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3.4) กรณีผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อปลดการเชื่อมต่อจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากแรงดัน
ในระบบ โครงข่ายไฟฟ้าขณะนั้นสูงกว่า 40% ของ Base Voltage ผู ้เชื ่อมต้อง
สามารถขนานกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ภายใน 2 วินาที 
 

4) ระยะเวลาการตอบสนอง (Step response time) และอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพลัง
ไฟฟ้า (Ramp rate) 

ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มี Step response 
time และ Ramp rate ตามที่ระบุในข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
ข.7.3  ข้อกำหนดและมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

 

1) ในการเช่ือมตอ่ระบบ/อุปกรณ์ของผู้ขอเชื่อมต่อระหว่างโรงไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟผ.จะใช้ circuit breaker ที่มีพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงกว่าขนาดกระแสลัดวงจร
สูงสุด ณ จุดเชื่อมต่อนั้น โรงไฟฟ้าสามารถขอให้ กฟผ. จัดส่งค่ากระแสลัดวงจรและค่าพิกัด 
circuit breakers ของ กฟผ. ซึ่งติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อในปัจจุบันรวมถึงที่วางแผนในอนาคต 
ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเช่ือมต่อ จะต้องไม่เกินกว่า 
1.1) 63 kA หรือ 50 kA และไม่เกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับ

แรงดัน 500 kV และ 230 kV 
1.2) 40 kA และไม่เกิน 85% ของพิกัดอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 115 

kV และ 69 kV 
 

2) Interconnection system Protection Arrangements 
2.1) ระบบป้องกันของผู้ขอเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งของ กฟผ. จะต้อง

เป็นไปตาม ข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ใน 2.2) น้ี เพื่อลดผลกระทบต่อระบบส่งของ 
กฟผ. ให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจากระบบของโรงไฟฟ้า 

2.2) Fault Clearing Time 
2.2.1) ค่า Fault Clearing Time สำหรับการเกิดเหตุผิดปกติที่อุปกรณ์ของผู้ขอ

เชื่อมต่อซึ่งต่อตรงเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. หรือเหตุผิดปกติที่
อุปกรณ์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของกฟผ. ซึ่งต่อตรงเข้ากับอุปกรณ์ของผู้ขอ
เชื่อมต่อโดยช่วงเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่เริ ่มเกิดเหตุผิดปกติจนถึง  
circuit breaker สามารถดับอาร์กได้สนิท ซึ ่งต้องมีช่วงเวลาไม่เกินกว่า
ข้อกำหนดดังนี้ 
• 80 ms ที่ 500 kV 
• 100 ms ที่ 230 kV 
• 140 ms ที่ 115 kV และ 69 kV 

2.2.2) ทั้งผู้ขอเชื่อมต่อและ กฟผ. ต้องจัดให้มีระบบป้องกันสำรอง (backup) เผื่อ
กรณีที ่ระบบป้องกันหลัก (primary) ทำงานผิดพลาด ซึ ่งระบบป้องกัน
สำรองทั้งสองชุดนี้จะทำงานประสานเพื่อให้สามารถทำการปลดวงจรเป็น
ลำดับขั้นได ้(discrimination) โดยระบบป้องกันสำรองของโรงไฟฟ้าจะต้อง
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ทนต่อกระแสลัดวงจร (ไม่ trip ออกจากระบบก่อน) ในระหว่างที่ระบบ 
backup protection ของ กฟผ. หรือ breaker failure protection กำลัง
ทำการ clear fault ที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้านอกจากนี้ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดการปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบโดยไม่เจตนา จึงควรที่
จะกำหนด time delay ของระบบป้องกันสำรองของโรงไฟฟ้าไว้ที่  1.5 
วินาที ซึ่งจะทำให้การทำงานประสานกับระบบป้องกันสำรองของ กฟผ. 

2.2.3) circuit breaker ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสลัดวงจรซึ่งติดตั้งอยู่ในส่วนของวงจร
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อใด ๆ นั้น 
จะต้องมีการติดตั ้ง  circuit breaker failure protection เพิ ่ม ในกรณี
เหตุการณ์ที่  circuit breaker ทำงานผิดพลาดไม่ สามารถตัดกระแส
ลัดวงจรภายในช่วงเวลาที่กำหนด circuit breaker failure protection จะ
ทำ การสั่ง trip circuit breaker ตัวถัดไปซึ่งอยู่ติดกับ circuit breaker ตัว
ที่ทำ งานผิดพลาดดังกล่าว เพื่อตัดกระแสลัดวงจรภายในช่วงเวลาดังนี ้
• 200 ms ที่ 500 kV 
• 200 ms ที่ 230 kV 
• 300 ms ที่ 115 kV และ 69 kV 

2.2.4) Target Dependability Index ของระบบป้องกันต้องไม่ต่ำกว่า 99.5% ค่า
นี้เป็นการวัดความสามารถของระบบป้องกันในการสั่ง circuit breaker ตัด
วงจรในส่วนที่เกิดความผิดปกติได้สำเร็จ 
 

3) การจัดเตรียมอุปกรณ ์
ข้อกำหนดการจัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า กฟผ.รายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณ์ในระบบควบคุมและป้องกันดังกล่าวมี
รายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 6 ใน power generation system จะต้องมีการติดตั้งระบบรีเลย์
ป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเขา้ในระบบ ทั้งนี ้กฟผ. ได้กำหนดรุ่น
และชนิดของรีเลย์ใน “EGAT Accepted Relay List” เพื่อให้มั่นใจว่ารีเลย์ที่ กฟผ. และผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเลือกใช้งานในระบบป้องกันดังกล่าวจะสามารถทำงานเข้ากันได ้
 

ข.7.4  ข้อกำหนดของการวัด การแสดงผลระยะไกล และระบบโทรมาตร 
  

ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องจัดให้มีระบบสือ่สารเพ่ือใช้ในงานระหว่างโรงไฟฟ้าของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อและระบบโครงข่ายของ กฟผ. ดังนี ้

 

1) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อที่มีปริมาณมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยระบบ Real-time โดยติดตั้ง 
Remote Terminal Unit (RTU) ที่ใช้กับ Protocol ที่ได้รับการยอมรับจาก กฟผ. จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 port (ไม่น้อยกว่า 2 IP Address) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบ Redundant 
Master System ของแต่ละ Control Center โดย RTU จะทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเพื ่อให้ 
EGAT Control Center (NCC BNCC และ RCCX) สามารถติดตามและควบคุมการทำงาน
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ของโรงไฟฟ้า และจะต้องทำการ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยจุด
เชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และวิธีการเชื่อมต่อนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพื่อการส่งสัญญาณข้อมูล ของโรงไฟฟ้ามายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
 

2) ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อต้องติดตั้งช่องทางการสื่อสารสำหรับการประสานงานในการสั่งการ
โดยตรงกับ กฟผ. โดยเชื่อมต่อชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) หรือเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์ใหม่
อื่น ๆ ของโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อและ กฟผ. เข้าด้วยกัน ด้วย E1 Qsig หรือ 
E1 CAS ในการส่งสัญญาณผ่าน Digital Trunk Interface หรืออาจเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อ
ใหม่อื่น ๆ ตามที่ กฟผ.กำหนด โดยระบบชุมสายโทรศัพท์ของ กฟผ. จะเป็นตัวส่งค่าสัญญาณ
นาฬิกาให้กับระบบชุมสายโทรศัพท์ที่ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ (Clock synchronization) 
เพื่อควบคุมจังหวะการรับส่งข้อมูลให้ตรงกันนอกจากนี้ ระบบชุมสายโทรศัพท์ของผู้ขอ
เชื่อมต่อ/ผู้เช่ือมต่อต้องสามารถเช่ือมต่อด้วยมาตรฐาน SIP (SIP Trunk) ได้ ซึ่งผู้ขอเชื่อมต่อ/
ผู้เชื่อมต่อจะต้องจัดให้มีเลขหมายโทรศัพท์ดังต่อไปนี ้

• เลขหมายจากชุมสายของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ สำหรับ Operator ที่ห้องควบคุม
ของโรงไฟฟ้าผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ เพื่อติดต่อกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน   
1 เลขหมายสำหรับแต่ละห้องควบคุม 

•  เลขหมายจากชุมสายของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ จำนวน 1 เลขหมาย สำหรับต่อ
เครื่อง Fax ที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 

• ระบบโทรศัพท์จากผู ้ให้บริการสาธารณะ จำนวน 1 เลขหมาย สำหรับแต่ละ
ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ 
 

3) ความพร้อมใช้งานได้ของระบบสื่อสาร 
ผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องดูแลให้ค่าความพร้อมใช้งานได้ของระบบสื่อสารที่กล่าว

มาข้างต้นมีค่าไม่ต่ำกว่า 99.9% ของเวลาใช้งาน (Availability > 99.9%) หากระบบสื่อสาร
ของโรงไฟฟ้าของผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อเกิดขัดข้อง และไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากได้รับ
เอกสารแจ้งเตือนจkกกฟผ. ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อได้แจ้ง
แผนการดำเนินการแก้ไขให้ กฟผ. พิจารณาและ กฟผ. เห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ขอ
เชื ่อมต่อ/ผู ้เชื ่อมต่อไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามแผน กฟผ. มีสิทธิที ่จะเข้าไป
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด 

 
ข.8 รูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ในที่นี ้ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องยอมรับในการให้
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
ที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในสภาวะต่าง ๆ ได้เพื่ อความปลอดภัย 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยผู้
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่มีรูปแบบการทำงานได้ ดังต่อไปนี ้
 

หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ กฟผ. สามารถอาศัยแนวคิดอื่น ๆ ใน
การวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ ข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่โดยรวมแล้วหรือไม่ 
 
ข.8.1  Smoother VRE with BESS 

 

1) การจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถลดความผันผวนของปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดย
จะต้องมีค่าความผันผวนไม่เกินคา่ที่ กฟผ. กำหนด  

2) การกำหนดค่าข ีดจำกัดความผันผวนดังข ้อ 1 ) เป ็นข ้อกำหนดรายจุดเช ื ่อมต่อ 
(Individual Restriction)  

3) การกำหนดค่าขีดจำกัดความผันผวนนี้ สามารถกำหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณี
ต่อไปนี ้
3.1) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
3.2) ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ำลง 
3.3) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ 

 
ข.8.2  More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 

 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความแม่นยำมาก
ขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผนคาดการณ์การรับ-จ่ายไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้กับศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่ กฟผ. กำหนดแล้ว ผู้ขอใช้บริการ จะต้องยอมรับและ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิดความสมดุล 
 
ข.8.3  Curtailable VRE with BESS 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  
จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ผลิต
ได้ ณ ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ดังกล่าว อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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1) การไฟฟ้าสามารถดำเนินการ Curtailment ได้ หากมีความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้า 

2) การไฟฟ้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า) ควรพิจารณาการจ่ายชดเชยคืน (Compensation Payment) ใน
ส่วนไฟฟ้าที่ถูกลดทอน หรือเปิดโอกาสให้สามารถจ่ายไฟฟ้าปริมาณดังกล่าวเข้าในระบบ
ไฟฟ้าในช่วงเวลาอื ่น ๆ ในทางกลับกัน หากสั ่ง Curtailment แล้วผู ้ผลิตไฟฟ้าไม่
ตอบสนองตาม กฟผ. อาจพิจารณาให้มีบทปรับได้ตามสมควร 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
การไฟฟ้านครหลวง 
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ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งได้ถูกปรับปรุง
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความสามารถที่จะช่วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้ กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ 
เพื่อช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวง รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถทำ Fault Ride 
Through เพื่อลดโอกาสในการปลดการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยทันทีเมื่อ
เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ จากแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอในบทที่ 7 
ของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนทำการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดให้มี
ความครอบคลุมกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งที่เป็นและไม่เป็นประเภทพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประเภทที่
ใช้และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
ดังนั ้น ในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ จะทำการพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค และนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจดัทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 จะมีสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักที่การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้สำหรับการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอ
ใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ จะไม่ได้นำมาประกอบกับการจัดทำ 
(ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการ
ไฟฟ้านครหลวง และรายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 จะมีดังต่อไปนี ้

 

สิ่งแนบที ่1 มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่2 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง 
สิ่งแนบที ่3 ขั้นตอน และเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่4 คุณสมบัติของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
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สิ่งแนบที ่5 รายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบ
รับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

สิ่งแนบที ่6 รายละเอียดช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) กรณีผู ้ขอใช้
บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV 

สิ่งแนบที ่7 รายละเอียดช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) กรณีผู ้ขอใช้
บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV 

สิ่งแนบที ่8 ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
ปี พ.ศ. 2558 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง จะมี 2 รายการ 
ดังต่อไปนี ้

 

1) การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื ่อควบคุมค่าระดับความถี ่ไฟฟ้า และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

2) ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ
ไว้ในบทที่ 6 ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความ
เหมาะสมต่อการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
ดังนี ้

1) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE 
2) Curtailable VRE 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ้านครหลวง 
 
ค.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวง 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือ
ผู ้ที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
จําหน่ายไฟฟ้า หรือควบคุมระบบไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทําสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง 
ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื ่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และ/หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนเข ้าก ับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ้านครหลวงให้เชื ่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าเข ้าก ับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ/
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนเข ้าก ับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและผ่าน
การทดสอบการเช ื ่ อมต ่อตามท ี ่ การไฟฟ้า        
นครหลวงกําหนดแล้ว 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หมายถึง ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
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ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามระเบียบการ
รับซื ้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที ่มีการ
ประกาศและยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้านครหลวงตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีการประกาศ และ
ยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนาน 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนและเดินขนาน (Synchronize) 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
เหตุผิดปกต ิ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตําแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับผู้
เชื่อมต่อที่สุดซึ่งผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได้ 

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

การจา่ยไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วน
ในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ระบบป้องกันระยะไกล 
(Teleprotection) 

หมายถึง ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดย
ผ่านระบบสื่อสาร 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือ
การชี ้บอกสถานะของอุปกรณ์ที ่อยู ่ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-สง่ข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Energy Management System 
ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวงสําหรับรับ-ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่า
วัดทางไฟฟ้าด้านระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 
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ค.2 วัตถุประสงค์ 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง สําหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าที่จะต้องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 

1) เพื่อให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย
กําหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว ้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Distribution Management 
System ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงสําหรับรับ-ส่ง
ข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องกับการชี ้บอกสถานะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ขอใช้บริการที่จะ
ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วย
เป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้
ก ับการไฟฟ ้ า  (หน่ วยเป ็นก ิ โลว ัตต์  หรือ            
เมกะวัตต์) 

อินเวอร์เตอร ์
(Inverter) 

หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงอื่น ๆ ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมี
ความเหมาะสมที ่จะนําไปใช้งานต่อโดยการ
ไฟฟ้าได้ 

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลติ
ไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
โครงข่าย 
(Grid-Connected Inverter) 

หมายถึง อินเวอร์เตอร์ชนิดที่จะต้องหยุดจ่ายพลังงานเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื ่อแรงดัน และ/หรือ
ความถี่ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าไม่อยู่
ในช่วงการทํางานปกติ ตามที่กําหนดไว้ หรือเมื่อ
เกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 
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2) เพื่อให้มีการกําหนดข้อกําหนดขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน และครอบคลุมด้านเทคนิคขั้น
พื้นฐานในการออกแบบสําหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดต้ังที่จุดเชื่อมต่อ 

3) เพื่อให้การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการเชื่อมต่อระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

4) เพื่อให้คุณภาพในการจ่ายไฟสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
นครหลวงภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

 
ค.3 ขอบเขต 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฉบับนี้ 
ใช้กับผู้ขอใช้บริการดังนี ้

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Smal Power Producer: SPP) 
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 
ค.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม 
รูปแบบการเชื่อมต่อในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี้เป็นอย่างน้อย  และการ
ไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
และในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น จะ 
พิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะนําไปเป็นเหตุอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ต่อการไฟฟ้านครหลวงมิได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อกระทบ
ต่อความมั่นคง ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้า
นครหลวง 
 
ค.5 ข้อกำหนดทั่วไป 
 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี ้
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ค.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
 

การไฟฟ้านครหลวงจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านต่าง  ๆ 
ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงแผนงาน
หรือโครงการของการไฟฟ้านครหลวงด้วย ดังนี ้

 

1) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องไม่ทําให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายจําหน่ายหรือสายส่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินค่าพิกัด
กระแสต่อเนื่อง และโดยพลังไฟฟ้าที่ไหลจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า
จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 

2) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องไม่ทําให้
ระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
นครหลวง 

3) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องไม่ทําให้
ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (โดยใช้ค่า Subtransient Reactance ใน
การคํานวณ) เก ิน 85% ของค่าว ิส ัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Short Circuit 
Interrupting Capacity : IC) ของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร ดังนี้ 
3.1) ระดับแรงดัน 115 kV ให้ใช้ IC 31.5 kA 
3.2) ระดับแรงดัน 69 kV ให้ใช้ IC 40 kA 
3.3) ระดับแรงดัน 24 kV ให้ใช้ IC 8 kA 
3.4) ระดับแรงดัน 12 kV ให้ใช้ IC 16 kA 

และสําหรับผู้เชื่อมต่อกับระบบตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป จะต้องไม่จ่ายกระแสลัดวงจรเกิน 
25% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมต่อที่มาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการ 
เชื่อมต่อ ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องไม่ทําให้เกิดปัญหาการทํางานที่ไม่ 
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกัน และในการประเมิน
กระแสลัดวงจร ต้องคํานึงถึงแผนการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อระดับกระแสลัดวงจร 

4) ความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ จํานวนของผู้ขอใช้บริการรวมทั้งผู้ 
ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นจะต้องไม่เกินจํานวน 4 ราย/วงจร ยกเว้นผู้ขอใช้บริการที่
ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์ หรือที่เชื่อมต่อ
กับระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (230/400 V) 

 

ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ทําการศึกษาการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า คุณภาพแรงดันไฟฟ้า กระแส
ลัดวงจร และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ ถ้า
หากมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เป็นราย ๆ ไป 
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ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ตรงตามรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคจาก
การไฟฟ้านครหลวงแล้ว และเมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะขอตรวจสอบอุปกรณ์ ทั้งก่อน
และหลังการเชื่อมต่อ ผู้ขอใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อจะต้องอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
นครหลวงเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยทุกครั้ง 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ขอใช้บริการหรือผู้
เชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาอนุญาตก่อนทุกครั้ง และกรณีที่การไฟฟ้านคร
หลวง ตรวจพบว่า อุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดของการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง 
 
ค.5.2 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น โดยมีแนวทางการจัดหาและติดตั้งให้สอดคล้องกับระดับ
แรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ดังนี ้

 

1) แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 kV 
การไฟฟ้านครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (หม้อแปลงกระแส 

และหม้อแปลงแรงดัน) 
 

2) แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป 
การไฟฟ้านครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัด โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบ (หม้อแปลงกระแส หม้อแปลงแรงดัน ตู้เครื่องวัด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน)  สําหรับ
การติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หม้อแปลงเครื ่องมือวัด ( Instrument Transformer) ที ่ใช้กับระบบมาตรวัดไฟฟ้า 
จะต้องไม่ต่อร่วมกับมาตรวัด หรือรีเลย์อื่น ๆ และระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องมี
มาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงได้กําหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การไฟฟ้า
นครหลวงจะเป็นผู้กําหนด นอกจากนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ หากพบว่ามีปัญหาให้แจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทราบ 
 
ค.5.3 รูปแบบการเชื่อมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง จะต้องมีลักษณะไม่ต่ำกว่ารูปแบบที่การไฟฟ้านครหลวงได้กําหนดเอาไว้ โดยการกําหนด
รูปแบบการเชื่อมต่อที่แน่นอนน้ัน จะขึ้นอยู่กับขนาดและการจ่ายไฟของผู้ให้สัญญา ตําแหน่งที่ตั้ง และ
ประเภทการจ่ายไฟ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาและกําหนดเป็นราย ๆ ไป 
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ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อ ก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อกระทบต่อความมั่นคง ความ
เชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวง 

 

1) การไฟฟ้านครหลวงจะต้องสามารถมองเห็นสถานะของตัวอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอนในขณะ 
ปลดเพ่ือความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสวิตช์
ตัดตอนนี ้จะต้องสามารถล็อคทางกลได้ในตําแหน่งปลดด้วย 

2) การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า
นครหลวงที ่ระดับแรงดัน 69 kV หรือ 115 kV จะต้องผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าท ี ่มี  
Connection Diagram ด้านที่ต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเป็น
แบบ WYE (Grounded) 

3) ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์จ่ายไฟให้สามารถทนกระแสลัดวงจร
สูงสุด (Maximum Short Circuit Rating) ดังนี ้
3.1) ระดับแรงดัน 115 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 31.5 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.2) ระดับแรงดัน 69 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 40 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.3) ระดับแรงดัน 24 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 8 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.4) ระดับแรงดัน 12 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 16 kA ในระยะเวลา 1 s สำหรับพื้นที่ที่อยู่

นอกพื้นที่เขตวงจรตาข่าย และให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 20 kA ในระยะเวลา 1 s สำหรับ
พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เขตวงจรตาข่าย 

4) ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
ในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่ต่อกับผู้ขอใช้บริการมีการ
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการทํางานเพื่อป้องกันการ
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ขณะไม่มีไฟฟ้าในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

5) การ Synchronization ให้ทําที่ Generator Breaker หรือที่ Interconnection Circuit 
Breaker ตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ 

6) อ ุปกรณ ์ท ี ่ ผ ู ้ ขอใช ้บร ิการจะน ํามาเช ื ่ อมต ่อ เช ่น Incoming Circuit Breaker, 
Disconnecting Switch, Bus Bar, Bus Coupler เป็นต้น ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
รายละเอียดอุปกรณ์ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจ่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

7) อุปกรณ์จ่ายไฟของผู้ขอใช้บริการส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง จะต้องได้รับการซ่อมบํารุงดูแลรักษาตามระยะเวลาที่ตกลงกับการไฟฟ้านคร
หลวง โดยผู้ขอใช้บริการ สามารถเลือกการซ่อมบํารุงได้วิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี ้
7.1) ผู้ขอใช้บริการเป็นฝ่ายซ่อมบํารุงเอง โดยมีการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ และผู้

ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว 
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7.2) การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ซ่อมบํารุงดูแลอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการและ 
ผู้ขอใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงของการไฟฟ้านครหลวง 

8) กรณีเกิดความชํารุดบกพร่องในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง ผู ้ขอใช้บริการต้องดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที พร้อมทั ้งแจ้ง
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณา หากอุปกรณ์ที่ชํารุดส่งผลกระทบกับ
การจ่ายไฟของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการไฟฟ้านครหลวงสามารถดําเนินการได้เร็ว
กว่า การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์เข้าดําเนินการแก้ไข โดยผู้ขอใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

9) ในกรณีอุปกรณ์จ่ายไฟเป็นของผู้ขอใช้บริการ เพื่อคงคุณภาพและความสามารถในการ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมตกลงให้พนักงาน
ของการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปควบคุมการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ ขณะ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า พนักงานของการไฟฟ้านครหลวงจะปฏิบัติตามหลักการควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าและตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิด
ขึ ้นกับอุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ การไฟฟ้านครหลวงจะไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

10) การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

 
ค.5.4 อุปกรณป์้องกัน 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามกําหนด ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งรีเลย์ที่มีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดเอาไว้ 
2) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งรีเลย์ให้เหมาะสมกับการป้องกันระบบไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
3) โดยทั่วไป การไฟฟ้านครหลวงจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบสายส่งและระบบ

สายป้อนอากาศ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติของตน
จะต้องปลดการจ่ายไฟออกก่อนที่ Automatic Reclosing ของการไฟฟ้านครหลวงจะ
ทํางาน การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ
เนื่องจากการ Reclosing น้ี 

4) เมื่อเกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกอิสระ ( Islanding) กับระบบของผู้ขอใช้บริการ 
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงบางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีระบบ
ป้องกันที่สามารถตรวจจับและปลดวงจร Interconnection Circuit Breaker ภายใน 
0.1 s ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การ
ไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดเอาไว้ 

5) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะต้องจัดให้มีระบบป้องกัน โดยใช้
การสื่อสารแบบ Fiber Optic สําหรับระบบ Direct Transfer Trip (DTT) ระหว่างระบบ
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ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้านครหลวง 

6) ระบบป้องกันที่กําหนดโดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นการออกแบบระบบป้องกันขั้นพื้นฐาน 
ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบป้องกันกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้ เช่น 
กระแสลัดวงจรผ่านความต้านทานสูง (High Impedance Fault: HIF) การเกิดการ
จ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไม่ได้เจตนา (Inadvertent Islanding) ซึ่งหลังจากเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/
หรือบุคคลที ่ 3 ที ่มีสาเหตุมาจากการจ่ายไฟฟ้าของผู ้เชื ่อมต่อ  ผู ้เชื ่อมต่อจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
ค.5.5 การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
 

ค.5.5.1 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวงในแต่ละ
กรณี ดังนี ้
 
ตารางที่ ค.1 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวง กรณีผู้ขอใช้บริการไม่
จ่ายไฟเข้าระบบ 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 117.6 106.4 123.0 96.0 
69 70.4 63.6 72.5 57.3 
24 23.6 21.8 24.0 21.6 
12 11.8 10.9 12.0 10.8 

0.400 0.410 0.371 0.416 0.362 
0.230 0.237 0.214 0.240 0.209 
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ตารางที่ ค.2 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวง กรณีผู้ขอใช้บริการ
จ่ายไฟเข้าระบบ 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 118.0 113.0 123.0 113.0 
69 71.0 67.0 72.5 67.0 
24 23.6 21.8 24.0 21.6 
12 11.8 10.9 12.0 10.8 

0.400 0.410 0.371 0.416 0.362 
0.230 0.237 0.214 0.240 0.209 

 

การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง หรือปลด
วงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากผู้เชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและความมั่นคง
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ค.5.5.2 การควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เชื่อมต่อปรับค่าตัวประกอบกําลังของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงกําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพ
แรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงกําหนดอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 

 

กรณีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ไม่ใช้อินเวอร์เตอร์  จะต้องสามารถปรับค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในช่วงระหว่าง 0.85 นําหน้า ถึง 0.85 ตามหลัง ส่วนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร ์จะต้องสามารถปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในช่วงระหว่าง 0.95 
นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 230/400 V หรือ
จะต้องสามารถปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า ถึง 0.90 ตามหลัง หาก
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

ค.5.5.3 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์  จะต้องสามารถรับ-จ่ายปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้ และจะต้องสามารถควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วยฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ Q(U) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุม
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ผ่านการตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ  ดังแสดงในรูปที่ 
ค.1 หรือฟังก์ชันอ่ืน ๆ ที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่น ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ 
cosphi(P) หรือ Q(P) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ผ่านการตรวจวัด
ค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที ่ผลิตได้  ดังแสดงในรูปที ่ ค.2 และรูปที ่ ค.3 ทั ้งนี้ มาตรฐานการตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ สามารถอ้างอิงได้จากมาตรฐานสากล เช่น IEEE Standard 1547 เป็นต้น 
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) ที่คณะผู้วิจัยฯ 
ได้นำเสนอ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้านครหลวงสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความ
เหมาะสม 
 

นอกจากนี้ ผลจากการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะต้องทำให้ค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.95 นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่
ระดับแรงดัน 230/400 V หรือจะต้องทำให้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า 
ถึง 0.90 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

 
 

รูปที่ ค.1 ฟังก์ชัน Q(U) 
 

 
 

รูปที่ ค.2 ฟังก์ชัน cosphi(P) 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ ค.3 ฟังก์ชัน Q(P) 
 

ค.5.5.4 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ 50 Hz ± 0.5 Hz ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ให้ Synchronize กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ้าความถี่ของระบบ
ไม่อยู่ในช่วง 47.00 Hz ถึง 52.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 0.1 s ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องออกแบบ
ให้ปลด Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันที  
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกําหนด 
 

ค.5.5.5 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม หาก
ความถี่ในระบบมีค่าเกินกว่า 51.00 Hz ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องมีความสามารถใน
การปรับลดค่าการผลิตกําลังไฟฟ้าจริงลงในอัตรา 40% ของค่ากําลังผลิต ณ ขณะนั้น ต่อความถี่ที่
เพิ่มขึ้น 1 Hz 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที ่ใช้อินเวอร์เตอร์ จะต้องสามารถควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงด้วยฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ P(U) ดังแสดงในรูปที่ ค.4 ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ การไฟฟ้านครหลวงจะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ได้แก่ IEEE Standard 1547 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน P(U) ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้านครหลวงสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความเหมาะสม 
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จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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รูปที่ ค.4 ฟังก์ชัน P(U) 

 

ค.5.5.6 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ย วข้องกับการควบคุม 
แรงดันกระเพื่อมของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิง 
โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ค.5.5.7 การควบคุมฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ฮาร์มอนิกของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิ ง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ค.5.5.8 การควบคุมแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสไม่ได้ดุลที่จุดต่อร่วมเกินกว่าขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน
ไม่ได้ดุลของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ค.5.5.9 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชื่อมต่อ
ประเภทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมกันเกิน
กว่า 250 kW จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตําแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ 
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ค.5.6 ระบบควบคุมระยะไกล 
 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องส่งมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กรณีเชื่อมโยง ระบบ 69 kV
หรือ 115 kV 

 

1) ค่าวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย 
1.1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง (หน่วย MW) 
1.2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (หน่วย MVar) 
1.3) ปริมาณแรงดันไฟฟ้า Line-to-Line (หน่วย kV) ทั้งหมด 3 ค่า 
1.4) ปริมาณกระแสไฟฟ้า (หน่วย A) ทั้ง 3 เฟส 
1.5) ปริมาณค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 
1.6) ปริมาณความถี่ไฟฟ้า (หน่วย Hz) 

2) สถานะของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร และ Protection Relay ประกอบด้วย 
2.1) Information Messages จ าก  Protection Relay เ ช ่ น  Overcurrent, Earth 

Fault เป็นต้น 
2.2) Status ของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร (Circuit Breaker และ Disconnecting Switch) 
2.3) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
2.4) Status ของ Protection Relay (On/Off) 
2.5) Status ของ Alarm ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

นครหลวง 
2.6) Main Protection Tripping Alarm 
2.7) Control อุปกรณ์ Interconnection Circuit Breaker 
2.8) อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องส่งมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กรณีเชื่อมโยง ระบบ 12 kV
หรือ 24 kV 

 

1) ค่าวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย 
1.1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง (หน่วย MW) ทั้ง 3 เฟส 
1.2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (หน่วย MVar) ทั้ง 3 เฟส 
1.3) ปริมาณแรงดันไฟฟ้า Line-to-Line (หน่วย kV) ทั้งห มด 3 ค่า 
1.4) ปริมาณกระแสไฟฟ้า (หน่วย A) ทั้ง 3 เฟส 
1.5) ปริมาณค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 
1.6) ปริมาณความถี่ไฟฟ้า (หน่วย Hz) 

2) สถานะของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร และ Protection Relay ประกอบด้วย 
2.1) Status ของอ ุปกรณ ์ต ัดต ่อวงจร ( Interconnection Circuit Breaker และ 

Disconnecting Switch) 
2.2) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
2.3) Status ของ Protection Relay 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
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2.4) อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องรับจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
คําสั่งการควบคุมสําหรับปลด/สับ Circuit Breaker และ Protection Relay ที่จําเป็น และ

อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงมีความจําเป็นในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ การแสดงผล
ข้อมูลที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแสดงผลที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเท่ านั้น 
ห้ามมิให้แสดงข้อมูลแยกเป็นเอกเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 

วิธีการส่งข้อมูล 
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ต้องส่งข้อมูลมายังระบบรับ-ส่งข้อมูล

ระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด้วยระบบ Real-Time โดย
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องส่งข้อมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Unsolicited Data) หรือส่งขอ้มูล
เมื่อมีการ Poll โดยคาบของการ Poll ข้อมูลไม่เกิน 2 s สําหรับข้อมูล Status และ ไม่เกิน 10 s 
สําหรับข้อมูลค่าวัด อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องสามารถติดต่อกับระบบรับ -ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS ด้วย Protocol DNP3 Subset Level 2 หรือ 3 (ทั้ง Over Serial Communication 
และ Over IP Communication) หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด้วย Protocol 
DNP3 Subset Level 1 หรือสูงกว่า (Over IP Communication) ข้อมูลทั้งหมดต้องสามารถแสดง
บนระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าและการรับส่งข้อมูลต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้
การเชื่อมต่อเข้ากับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS จะผ่านเครือข่ายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงโดยจุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และวิธีการเชื่อมต่อนั้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
ของการไฟฟ้านครหลวง อนึ่ง ระบบการรับส่งข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี การไฟฟ้านคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม 
 
ค.5.7 ระบบการติดต่อสื่อสาร 
 

1) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่
1.1) ระบบสื่อสารผ่านสายใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร  เชื่อมต่ออุปกรณ์

ควบคุมระยะไกลของผู้ใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 
และเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบป้องกัน (Protection Relay) เช่น ในกรณีที่ใช้ Line 
Current Differential Relay หรือ กรณีการนํา Distance Relay ที ่ม ีฟังก์ชัน 
POTT (Permissive Overreach Transfer Trip) แ ล ะ  PUT (Permissive 
Underreach Transfer Trip) เป็นต้น มาใช้งาน โดยการไฟฟ้านครหลวงขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.2) โทรศัพท์สายตรง ติดต้ังที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใช้ติดต่อกับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
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1.3) วิทยุสื ่อสารชนิดประจําที่ หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นสมควร จํานวน        
1 เครื่อง ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 

 

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการขอร่วมข่ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ้านครหลวง โดย
การไฟฟ้านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการร่วมข่ายของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการชําระค่าตอบแทนต่อปีในการใช้ความถี่กับ กสทช. โดยตรง 

 

2) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV และกําลังการผลิตติดตั้งรวม
เกิน 1 MW ขึ้นไป 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่
2.1) ระบบสื่อสารผ่านสายใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร เชื่อมต่ออุปกรณ์

ควบคุมระยะไกลของผู้ใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 
2.2) โทรศัพท์สายตรง ติดต้ังที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใช้ติดต่อกับศูนย์

ควบคุมระบบไฟฟ้า 
2.3) วิทยุสื ่อสารชนิดประจําที่ หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นสมควร จํานวน       

1 เครื่อง ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 
 

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการขอร่วมข่ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ้านครหลวง โดย
การไฟฟ้านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการร่วมข่ายของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการชําระค่าตอบแทนต่อปีในการใช้ความถี่กับ กสทช. โดยตรง 

 

3) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบแรงต่ำ หรือ ระบบ 12 kV หรือ 24 kV ที่มีกําลังการ
ผลิตติดต้ังจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 1 ระบบ ได้แก่ โทรศัพท์สายตรง ติดตั้งที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อ
ใช้ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง 
 
ค.5.8 การเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า 
 

ผู้เชื่อมต่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ
ผู้เชื่อมต่อจากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้านครหลวงก่อน โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้เชื่อมต่อให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาก่อนจะเริ่มดําเนินการ             
3 เดือน 
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ค.5.9 ระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ 
 

กรณีที ่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู ้ขอใช้บริการมีการใช้งานอินเวอร์เตอร์
ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย (Grid-Connected Inverter) ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
จึงจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวงได ้
 
ค.6 ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 69 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 90 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 115 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของผู้เชื่อมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 180 MW/
วงจร 

 

ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่อนุญาตให้จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ระบุข้างต้นเป็นเพียง 
ข้อกําหนดในภาพรวมเท่านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่แท้จริงที่การไฟฟ้านครหลวงอนุญาตให้จ่ายเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละจุดเชื่อมต่อ/วงจร อาจต่ำกว่าค่าที่ระบุข้างต้น โดยการไฟฟ้านครหลวง
จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  และอาจมีการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 12 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 4 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 24 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 8 MW/วงจร 

3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หน่วย MW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงกําลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน การ
ไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 
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4) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) ถึง 3) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 69 kV ขึ้นไป 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 230/400 V จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี้ 

 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวได้ หากมีกําลังผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 5 kW ในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบเฟสเดียวหลายชุดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องกระจายกําลังไฟฟ้าที่
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สม่ำเสมอ โดยยอมให้มีค่าความแตกต่างของ
กําลังผลิตติดตั้งในแต่ละเฟสสูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 kW 

2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หน่วย kW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกเดียวกัน จะต้องมีค่าอยู่ระหวา่ง 
15% ถึง ⚫% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกนั้น (หน่วย kVA) ทั้งนี้ การไฟฟ้า
นครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่
ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแสลัดวงจร 

 

หมายเหตุ: ปริมาณ ⚫% นี้ จะมีค่ามากกว่า 15% และถือว่าเป็นค่าขอบบนที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง หรือขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินของการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งค่า
ปริมาณดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาศักยภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงในการรองรับผู้ขอใช้บริการ 
 

3) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) กับ 2) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 

 
ค.7 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะต้องดำเนินการ ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 
Terminal Unit) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
ของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS รวมทั้งทดสอบการ
เชื ่อมต่อการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ -ส่งข ้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

2) Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อ รวมทั้ง Circuit Breaker และอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่ติดตั้งในสถานีไฟฟ้า จะต้องสามารถควบคุมได้โดยระบบรับ -
ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟ้านครหลวงจะควบคุม
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้เชื่อมต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยระบบรับ-ส่ง
ข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

3) Circuit Breaker อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ จะต้อง
สามารถ Monitor ได้ที่ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

4) ผู้ขอใช้บริการต้องใช้ VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย 
VT. และ CT. ต้องมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.5% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Protection และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.3% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Metering และระบบมาตรวัดไฟฟ้า 

5) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องดูแลให้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกลดังกล่าวเกิดขัดข้อง ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว่างที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) อยู่ระหว่างการแก้ไข การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมอุปกรณ์
จ่ายไฟ ณ จุดเชื่อมต่อ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากผู้เชื่อมต่อยังไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบว่า
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อชํารุด การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการ
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV จะต้องดำเนินการ ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 
Terminal Unit) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
ของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS รวมทั้งทดสอบการ
เชื ่อมต่อการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ -ส่งข ้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

2) Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อ รวมทั้ง Circuit Breaker และอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ 
จะต้องสามารถควบคุมได้โดยระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะ
ปกติ การไฟฟ้านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว โดยการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ของผู้เชื่อมต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ใน
การควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

3) Circuit Breaker อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ จะต้อง
สามารถ Monitor ได้ที่ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

4) ผู้ขอใช้บริการต้องใช้ VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย 
VT. และ CT. ต้องมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.5% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Protection และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.3% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Metering และระบบมาตรวัดไฟฟ้า 

5) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องดูแลให้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุม
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ระยะไกลดังกล่าวเกิดขัดข้อง ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว่างที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) อยู่ระหว่างการแก้ไข การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมอุปกรณ์
จ่ายไฟ ณ จุดเชื่อมต่อ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากผู้เชื่อมต่อยังไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบว่า
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อชํารุด การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการ
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
ค.8 รูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องยอมรับในการให้ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงสามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในสภาวะต่าง ๆ ได้เพื่อความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
มีรูปแบบการทำงานได้ ดังต่อไปนี ้
 

หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอ การไฟฟ้านครหลวงสามารถอาศัยแนวคิดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลการพิจารณาด้านความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้
เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยรวมแล้วหรือไม่ 
 
ค.8.1 More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความแม่นยำมากขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผน
คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าตามระยะเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดแล้ว ผู้ขอใช้บริการ จะต้อง
ยอมรับและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิด
ความสมดุล 
 
ค.8.2 Curtailable VRE 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ 
SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ ณ 
ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงดังกล่าว 
อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปน้ี 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก ค-23 
 

 

1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอน หรือ Generation Shedding การไฟฟ้านครหลวง
จะพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางด้านระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

2) ในพื้นที่ที่ศักยภาพในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสูง การไฟฟ้านคร
หลวง จะพิจารณาปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอนจากการศึกษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าตามรูปแบบการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อพิจารณาถึงค่า
ขีดจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่

 
การไฟฟ้านครหลวง 
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ภาคผนวก ง 
 

ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ถูกปรับปรุง
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถที่จะช่วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มี
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ 
เพื่อช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวง รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถทำ Fault Ride 
Through เพื่อลดโอกาสในการปลดการเชื่อมต่อของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่โดยทันทีเมื่อ
เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ จากแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะ
ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอในบทที่ 7 
ของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก่อนทำการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดให้มี
ความครอบคลุมกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งที่เป็นและไม่เป็นประเภทพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประเภทที่
ใช้และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
ดังนั้น ในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ จะทำการพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบกัก
เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค และนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 จะมีสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักที่การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้สำหรับการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอ
ใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ จะไม่ได้นำมาประกอบกับการจัดทำ 
(ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการ
ไฟฟ้านครหลวง และรายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2558 จะมีดังต่อไปนี ้

 

สิ่งแนบที ่1 มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่2 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง 
สิ่งแนบที ่3 ขั้นตอน และเง่ือนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่4 คุณสมบัติของเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
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สิ่งแนบที ่5 รายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบ
รับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

สิ่งแนบที ่6 รายละเอียดช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) กรณีผู ้ขอใช้
บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV 

สิ่งแนบที ่7 รายละเอียดช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) กรณีผู ้ขอใช้
บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV 

สิ่งแนบที ่8 ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
ปี พ.ศ. 2558 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง จะมี 2 รายการ 
ดังต่อไปนี ้

 

1) การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื ่อควบคุมค่าระดับความถี ่ไฟฟ้า และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

2) ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอไว้ในบทที ่ 6 ของรายงานฉบับนี ้ ซึ ่งรูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสมต่อการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้

 

1) Smoother VRE with BESS 
2) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 
3) Curtailable VRE with BESS 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

การไฟฟ้านครหลวง 
 
ง.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวง 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือ
ผู ้ที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
จําหน่ายไฟฟ้า หรือควบคุมระบบไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทําสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง 
ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื ่อมต่อ

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และ/หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เข ้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ้านครหลวงให้เชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ/หรือผู ้ใช้
ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ เข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและผ่านการ
ทดสอบการเชื่อมต่อตามที่การไฟฟ้านครหลวง
กําหนดแล้ว 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หมายถึง ผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าจากระบบก ักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ที ่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีการ
ประกาศและยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าจากระบบก ักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ที ่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้านครหลวงตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีการประกาศ 
และยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนาน 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หมายถึง ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ม ีการติดตั ้งใช้งานระบบกักเก็บ
พล ั ง ง านด ้ ว ยแบต เตอรี่ แ ล ะ เ ด ิ นขนาน 
(Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
เหตุผิดปกต ิ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตําแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับผู้
เชื่อมต่อที่สุดซึ่งผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได้ 

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วน
ในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ระบบป้องกันระยะไกล 
(Teleprotection) 

หมายถึง ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดย
ผ่านระบบสื่อสาร 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือ
การชี ้บอกสถานะของอุปกรณ์ที ่อยู ่ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Energy Management System 
ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้านครหลวงสําหรับรับ-ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่า
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ง.2 วัตถุประสงค์ 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง สําหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าที่จะต้องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงคด์ังนี ้

 

วัดทางไฟฟ้าด้านระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Distribution Management 
System ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงสําหรับรับ-ส่ง
ข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องกับการชี ้บอกสถานะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการที่จะขอ
เชื ่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วย
เป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้
กับการไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

อินเวอร์เตอร ์
(Inverter) 

หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงอื่น ๆ ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมี
ความเหมาะสมที ่จะนําไปใช้งานต่อโดยการ
ไฟฟ้าได้ 

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลติ
ไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
โครงข่าย 
(Grid-Connected Inverter) 

หมายถึง อินเวอร์เตอร์ชนิดที่จะต้องหยุดจ่ายพลังงานเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื ่อแรงดัน และ/หรือ
ความถี่ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าไม่อยู่
ในช่วงการทํางานปกติ ตามที่กําหนดไว้ หรือเมื่อ
เกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 
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1) เพื่อให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย
กําหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว ้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

2) เพื่อให้มีการกําหนดข้อกําหนดขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน และครอบคลุมด้านเทคนิคขั้น
พื้นฐานในการออกแบบสําหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดต้ังที่จุดเชื่อมต่อ 

3) เพื่อให้การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการเชื่อมต่อระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้ามปีระสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

4) เพื่อให้คุณภาพในการจ่ายไฟสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
นครหลวงภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

 
ง.3 ขอบเขต 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ฉบับ
นี้ ใช้กับผู้ขอใช้บริการดังนี ้

 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Smal Power Producer: SPP) 
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 
ง.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม 
รูปแบบการเชื่อมต่อในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี้เป็นอย่างน้อย  และการ
ไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
และในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น จะ 
พิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะนําไปเป็นเหตุอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 
ใด ๆ ต่อการไฟฟ้านครหลวงมิได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อกระทบ
ต่อความมั่นคง ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้า
นครหลวง 
 
ง.5 ข้อกำหนดทั่วไป 
 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
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และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี ้
 
ง.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
 

การไฟฟ้านครหลวงจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านต่าง  ๆ 
ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงแผนงาน
หรือโครงการของการไฟฟ้านครหลวงด้วย ดังนี ้

 

1) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องไม่ทําให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายจําหน่ายหรือสายส่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินค่าพิกัด
กระแสต่อเนื่อง และโดยพลังไฟฟ้าที่ไหลจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า
จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 

2) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องไม่ทําให้
ระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
นครหลวง 

3) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องไม่ทําให้
ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (โดยใช้ค่า Subtransient Reactance ใน
การคํานวณ) เก ิน 85% ของค่าว ิส ัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Short Circuit 
Interrupting Capacity : IC) ของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร ดังนี้ 
3.1) ระดับแรงดัน 115 kV ให้ใช้ IC 31.5 kA 
3.2) ระดับแรงดัน 69 kV ให้ใช้ IC 40 kA 
3.3) ระดับแรงดัน 24 kV ให้ใช้ IC 8 kA 
3.4) ระดับแรงดัน 12 kV ให้ใช้ IC 16 kA 

และสําหรับผู้เชื่อมต่อกับระบบตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป จะต้องไม่จ่ายกระแสลัดวงจรเกิน 
25% ของกระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดเชื่อมต่อที่มาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการ 
เชื่อมต่อ ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องไม่ทําให้เกิดปัญหาการทํางานที่ไม่ 
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกัน และในการประเมิน
กระแสลัดวงจร ต้องคํานึงถึงแผนการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อระดับกระแสลัดวงจร 

4) ความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ จํานวนของผู้ขอใช้บริการรวมทั้งผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นจะต้องไม่เกินจํานวน 4 ราย/วงจร ยกเว้นผู้ขอใช้บริการที่
ผลิตไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า
แรงดันต่ำ (230/400 V) 

 

ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ทําการศึกษาการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า คุณภาพแรงดันไฟฟ้า กระแส
ลัดวงจร และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ ถ้า
หากมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
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เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เป็นราย ๆ ไป 

 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ตรงตามรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคจาก
การไฟฟ้านครหลวงแล้ว และเมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความประสงค์จะขอตรวจสอบอุปกรณ์ ทั้งก่อน
และหลังการเชื่อมต่อ ผู้ขอใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อจะต้องอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
นครหลวงเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยทุกครั้ง 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ผู้ขอใช้บริการหรือผู้
เชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาอนุญาตก่อนทุกครั้ง และกรณีที่การไฟฟ้านคร
หลวง ตรวจพบว่า อุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดของการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเชื่อมต่อเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง 
 
ง.5.2 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น โดยมีแนวทางการจัดหาและติดตั้งให้สอดคล้องกับระดับ
แรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ดังนี ้

 

1) แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 kV 
การไฟฟ้านครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (หม้อแปลงกระแส 

และหม้อแปลงแรงดัน) 
 

2) แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป 
การไฟฟ้านครหลวงจัดหาและติดตั้งมาตรวัด โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบ (หม้อแปลงกระแส หม้อแปลงแรงดัน ตู้เครื่องวัด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) สําหรับ
การติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หม้อแปลงเครื ่องมือวัด ( Instrument Transformer) ที ่ใช้กับระบบมาตรวัดไฟฟ้า 
จะต้องไม่ต่อร่วมกับมาตรวัด หรือรีเลย์อื่น ๆ และระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องมี
มาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงได้กําหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การไฟฟ้า
นครหลวงจะเป็นผู้กําหนด นอกจากนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ หากพบว่ามีปัญหาให้แจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทราบ 

 
ง.5.3 รูปแบบการเชื่อมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง จะต้องมีลักษณะไม่ต่ำกว่ารูปแบบที่การไฟฟ้านครหลวงได้กําหนดเอาไว้ โดยการกําหนด
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รูปแบบการเชื่อมต่อที่แน่นอนน้ัน จะขึ้นอยู่กับขนาดและการจ่ายไฟของผู้ให้สัญญา ตําแหน่งที่ตั้ง และ
ประเภทการจ่ายไฟ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาและกําหนดเป็นราย ๆ ไป 

 

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อ ก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อกระทบต่อความมั่นคง ความ
เชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวง 

 

1) การไฟฟ้านครหลวงจะต้องสามารถมองเห็นสถานะของตัวอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอนในขณะ 
ปลดเพ่ือความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสวิตช์
ตัดตอนนี ้จะต้องสามารถล็อคทางกลได้ในตําแหน่งปลดด้วย 

2) การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า
นครหลวงที ่ระดับแรงดัน 69 kV หรือ 115 kV จะต้องผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าท ี ่มี  
Connection Diagram ด้านที่ต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเป็น
แบบ WYE (Grounded) 

3) ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์จ่ายไฟให้สามารถทนกระแสลัดวงจร
สูงสุด (Maximum Short Circuit Rating) ดังนี ้
3.1) ระดับแรงดัน 115 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 31.5 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.2) ระดับแรงดัน 69 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 40 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.3) ระดับแรงดัน 24 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 8 kA ในระยะเวลา 1 s 
3.4) ระดับแรงดัน 12 kV ให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 16 kA ในระยะเวลา 1 s สำหรับพื้นที่ที่อยู่

นอกพื้นที่เขตวงจรตาข่าย และให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 20 kA ในระยะเวลา 1 s สำหรับ
พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เขตวงจรตาข่าย 

4) ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
ในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่ต่อกับผู้ขอใช้บริการมีการ
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการทํางานเพื่อป้องกันการ
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ขณะไม่มีไฟฟ้าในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

5) การ Synchronization ให้ทําที่ Generator Breaker หรือที่ Interconnection Circuit 
Breaker ตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ 

6) อ ุปกรณ ์ท ี ่ ผ ู ้ ขอใช ้บร ิการจะน ํามาเช ื ่ อมต ่อ เช ่น Incoming Circuit Breaker, 
Disconnecting Switch, Bus Bar, Bus Coupler เป็นต้น ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
รายละเอียดอุปกรณ์ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจ่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

7) อุปกรณ์จ่ายไฟของผู้ขอใช้บริการส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง จะต้องได้รับการซ่อมบํารุงดูแลรักษาตามระยะเวลาที่ตกลงกับการไฟฟ้านคร
หลวง โดยผู้ขอใช้บริการ สามารถเลือกการซ่อมบํารุงได้วิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี ้
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7.1) ผู้ขอใช้บริการเป็นฝ่ายซ่อมบํารุงเอง โดยมีการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ และผู้
ขอใช้บริการยินยอมรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว 

7.2) การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ซ่อมบํารุงดูแลอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการและ 
ผู้ขอใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงของการไฟฟ้านครหลวง 

8) กรณีเกิดความชํารุดบกพร่องในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง ผู ้ขอใช้บริการต้องดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที พร้อมทั ้งแจ้ง
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณา หากอุปกรณ์ที่ชํารุดส่งผลกระทบกับ
การจ่ายไฟของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการไฟฟ้านครหลวงสามารถดําเนินการได้เร็ว
กว่า การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์เข้าดําเนินการแก้ไข โดยผู้ขอใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

9) ในกรณีอุปกรณ์จ่ายไฟเป็นของผู้ขอใช้บริการ เพื่อคงคุณภาพและความสามารถในการ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมตกลงให้พนักงาน
ของการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปควบคุมการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ ขณะ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า พนักงานของการไฟฟ้านครหลวงจะปฏิบัติตามหลักการควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าและตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง ฉะนั้นหากมีความเสียหายเกิด
ขึ ้นกับอุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ การไฟฟ้านครหลวงจะไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด 

10) การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

 
ง.5.4 อุปกรณป์้องกัน 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามกําหนด ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งรีเลย์ที่มีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดเอาไว้ 
2) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งรีเลย์ให้เหมาะสมกับการป้องกันระบบไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
3) โดยทั่วไป การไฟฟ้านครหลวงจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบสายส่งและระบบ

สายป้อนอากาศ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติของตน
จะต้องปลดการจ่ายไฟออกก่อนที่ Automatic Reclosing ของการไฟฟ้านครหลวงจะ
ทํางาน การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการ
เนื่องจากการ Reclosing น้ี 

4) เมื่อเกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกอิสระ ( Islanding) กับระบบของผู้ขอใช้บริการ 
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงบางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีระบบ
ป้องกันที่สามารถตรวจจับและปลดวงจร Interconnection Circuit Breaker ภายใน 
0.1 s ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การ
ไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดเอาไว้ 
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5) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เช่ือมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะต้องจัดให้มีระบบป้องกัน โดยใช้
การสื่อสารแบบ Fiber Optic สําหรับระบบ Direct Transfer Trip (DTT) ระหว่างระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ผลิตไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้านครหลวง 

6) ระบบป้องกันที่กําหนดโดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นการออกแบบระบบป้องกันขั้นพื้นฐาน 
ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบป้องกันกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้ เช่น 
กระแสลัดวงจรผ่านความต้านทานสูง (High Impedance Fault: HIF) การเกิดการ
จ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไม่ได้เจตนา (Inadvertent Islanding) ซึ่งหลังจากเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ/
หรือบุคคลที ่ 3 ที ่มีสาเหตุมาจากการจ่ายไฟฟ้าของผู ้เชื ่อมต่อ  ผู ้เชื ่อมต่อจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
ง.5.5 การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟจากระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี ่เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
 

ง.5.5.1 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ ให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวงในแต่ละ
กรณี ดังนี ้
 
ตารางที่ ง.1 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวง กรณีผู้ขอใช้บริการไม่
จ่ายไฟเข้าระบบ 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 117.6 106.4 123.0 96.0 
69 70.4 63.6 72.5 57.3 
24 23.6 21.8 24.0 21.6 
12 11.8 10.9 12.0 10.8 

0.400 0.410 0.371 0.416 0.362 
0.230 0.237 0.214 0.240 0.209 
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ตารางที่ ง.2 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้านครหลวง กรณีผู้ขอใช้บริการ
จ่ายไฟเข้าระบบ 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 118.0 113.0 123.0 113.0 
69 71.0 67.0 72.5 67.0 
24 23.6 21.8 24.0 21.6 
12 11.8 10.9 12.0 10.8 

0.400 0.410 0.371 0.416 0.362 
0.230 0.237 0.214 0.240 0.209 

 

การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง หรือปลด
วงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากผู้เชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและความมั่นคง
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ง.5.5.2 การควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เชื่อมต่อปรับค่าตัวประกอบกําลังของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงกําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพ
แรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงกําหนดอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นของระบบโครงขา่ยไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 

 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในช่วง
ระหว่าง 0.95 นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที ่ระดับแรงดัน 
230/400 V หรือจะต้องสามารถปรับค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าได้ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า ถึง 
0.90 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

ง.5.5.3 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถรับ-จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงได้ และจะต้องควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วย
ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ Q(U) ดังแสดงในรูปที่ ง.1 หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สามารถควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่น ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร ์cosphi(P) หรือ Q(P) ดังแสดงในรูปที่ ง.2 และ
รูปที่ ง.3 ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ การไฟฟ้านครหลวงจะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล 
ได้แก ่IEEE Standard 1547 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) ที่คณะผู้วิจัยฯ 
ได้นำเสนอ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้านครหลวงสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความ
เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง-13 
 

 

นอกจากนี้ ผลจากการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะต้องทำให้ค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.95 นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่
ระดับแรงดัน 230/400 V หรือจะต้องทำให้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า 
ถึง 0.90 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

 
 

รูปที่ ง.1 ฟังกช์ัน Q(U) 
 

 
 

รูปที่ ง.2 ฟังกช์ัน cosphi(P) 
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รูปที่ ง.3 ฟังกช์ัน Q(P) 
 
 

ง.5.5.4 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ 50 Hz ± 0.5 Hz ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องควบคุมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ให้ Synchronize กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ้าความถี่ของระบบ
ไม่อยู ่ในช่วง 47.00 Hz ถึง 52.00 Hz ต่อเนื ่องเกิน 0.1 วินาที ผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้อง
ออกแบบให้ปลด Circuit Breaker ที่จุดเช่ือมต่อด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ทันที สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกําหนด 
 

ง.5.5.5 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

ถ้าหากความถี่ในระบบมีค่าเกินกว่า 51.00 Hz ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับลดค่าการผลิตกําลังไฟฟ้าจริงลงในอัตรา 40% ของค่ากําลังผลิต ณ ขณะนั้น 
ต่อความถี่ที่เพิ่มขึ้น 1 Hz 

 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงด้วย
ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ P(U) ดังแสดงในรูปที่ ง.4 ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ การ
ไฟฟ้านครหลวงจะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ได้แก่ IEEE Standard 1547 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน P(U) ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้านครหลวงสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความเหมาะสม 
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รูปที่ ง.4 ฟังกช์ัน P(U) 

 

ง.5.5.6 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
แรงดันกระเพื่อมของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิง 
โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ง.5.5.7 การควบคุมฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ฮาร์มอนิกของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ง.5.5.8 การควบคุมแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสไม่ได้ดุลที่จุดต่อร่วมเกินกว่าขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน
ไม่ได้ดุลของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ง.5.5.9 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชื่อมต่อ
ประเภทระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 250 kW 
จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อกาํหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตําแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก ง-16 
 

 

ง.5.6 ระบบควบคุมระยะไกล 
 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องส่งมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กรณีเชื่อมโยง ระบบ 69 kV
หรือ 115 kV 

 

1) ค่าวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย 
1.1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง (หน่วย MW) 
1.2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (หน่วย MVar) 
1.3) ปริมาณแรงดันไฟฟ้า Line-to-Line (หน่วย kV) ทั้งหมด 3 ค่า 
1.4) ปริมาณกระแสไฟฟ้า (หน่วย A) ทั้ง 3 เฟส 
1.5) ปริมาณค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 
1.6) ปริมาณความถี่ไฟฟ้า (หน่วย Hz) 

2) สถานะของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร และ Protection Relay ประกอบด้วย 
2.1) Information Messages จ าก  Protection Relay เ ช ่ น  Overcurrent, Earth 

Fault เป็นต้น 
2.2) Status ของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร (Circuit Breaker และ Disconnecting Switch) 
2.3) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
2.4) Status ของ Protection Relay (On/Off) 
2.5) Status ของ Alarm ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

นครหลวง 
2.6) Main Protection Tripping Alarm 
2.7) Control อุปกรณ์ Interconnection Circuit Breaker 
2.8) อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องส่งมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า กรณีเชื่อมโยง ระบบ 12 kV
หรือ 24 kV 

 

1) ค่าวัด ณ จุดรับซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย 
1.1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง (หน่วย MW) ทั้ง 3 เฟส 
1.2) ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (หน่วย MVar) ทั้ง 3 เฟส 
1.3) ปริมาณแรงดันไฟฟ้า Line-to-Line (หน่วย kV) ทั้งห มด 3 ค่า 
1.4) ปริมาณกระแสไฟฟ้า (หน่วย A) ทั้ง 3 เฟส 
1.5) ปริมาณค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 
1.6) ปริมาณความถี่ไฟฟ้า (หน่วย Hz) 

2) สถานะของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร และ Protection Relay ประกอบด้วย 
2.1) Status ของอ ุปกรณ ์ต ัดต ่อวงจร ( Interconnection Circuit Breaker และ 

Disconnecting Switch) 
2.2) Status ของ Ground Disconnecting Switch 
2.3) Status ของ Protection Relay 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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2.4) อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงจําเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ข้อกําหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องรับจากศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
คําสั่งการควบคุมสําหรับปลด/สับ Circuit Breaker และ Protection Relay ที่จําเป็น และ

อื่น ๆ ที่การไฟฟ้านครหลวงมีความจําเป็นในการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ การแสดงผล
ข้อมูลที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแสดงผลที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเท่านั้น 
ห้ามมิให้แสดงข้อมูลแยกเป็นเอกเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 

วิธีการส่งข้อมูล 
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) ต้องส่งข้อมูลมายังระบบรับ-ส่งข้อมูล

ระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด้วยระบบ Real-Time โดย
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องส่งข้อมูลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Unsolicited Data) หรือส่งขอ้มูล
เมื่อมีการ Poll โดยคาบของการ Poll ข้อมูลไม่เกิน 2 s สําหรับข้อมูล Status และ ไม่เกิน 10 s 
สําหรับข้อมูลค่าวัด อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลต้องสามารถติดต่อกับระบบรับ -ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS ด้วย Protocol DNP3 Subset Level 2 หรือ 3 (ทั้ง Over Serial Communication 
และ Over IP Communication) หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS ด้วย Protocol 
DNP3 Subset Level 1 หรือสูงกว่า (Over IP Communication) ข้อมูลทั้งหมดต้องสามารถแสดง
บนระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าและการรับส่งข้อมูลต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้
การเชื่อมต่อเข้ากับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS หรือระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS จะผ่านเครือข่ายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงโดยจุดเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และวิธีการเชื่อมต่อนั้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
ของการไฟฟ้านครหลวง อนึ่ง ระบบการรับส่งข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี การไฟฟ้านคร
หลวงขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม 
 
ง.5.7 ระบบการติดต่อสื่อสาร 
 

1) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่
1.1) ระบบสื่อสารผ่านสายใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร  เชื่อมต่ออุปกรณ์

ควบคุมระยะไกลของผู้ใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 
และเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบป้องกัน (Protection Relay) เช่น ในกรณีที่ใช้ Line 
Current Differential Relay หรือ กรณีการนํา Distance Relay ที ่ม ีฟังก์ชัน 
POTT (Permissive Overreach Transfer Trip) แ ล ะ  PUT (Permissive 
Underreach Transfer Trip) เป็นต้น มาใช้งาน โดยการไฟฟ้านครหลวงขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.2) โทรศัพท์สายตรง ติดต้ังที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใช้ติดต่อกับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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1.3) วิทยุสื ่อสารชนิดประจําที่ หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นสมควร จํานวน               
1 เครื่อง ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับศนูย์ควบคุมระบบไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 

 

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการขอร่วมข่ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ้านครหลวง โดย
การไฟฟ้านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการร่วมข่ายของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการชําระค่าตอบแทนต่อปีในการใช้ความถี่กับ กสทช. โดยตรง 

 

2) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV และกําลังการผลิตติดตั้งรวม
เกิน 1 MW ขึ้นไป 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่
2.1) ระบบสื่อสารผ่านสายใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์ระบบสื่อสาร เชื่อมต่ออุปกรณ์

ควบคุมระยะไกลของผู้ใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 
2.2) โทรศัพท์สายตรง ติดต้ังที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย เพื่อใช้ติดต่อกับศูนย์

ควบคุมระบบไฟฟ้า 
2.3) วิทยุสื ่อสารชนิดประจําที่ หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นสมควร จํานวน               

1 เครื่อง ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 
 

ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการขอร่วมข่ายวิทยุสื่อสารกับการไฟฟ้านครหลวง โดย
การไฟฟ้านครหลวงจะนําเสนอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขออนุญาตการร่วมข่ายของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการชําระค่าตอบแทนต่อปีในการใช้ความถี่กับ กสทช. โดยตรง 
 

3) กรณีผู้ขอใช้บริการเชื่อมโยงในระบบแรงต่ำ หรือ ระบบ 12 kV หรือ 24 kV ที่มีกําลังการ
ผลิตติดต้ังจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่สามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง

ได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 1 ระบบ ได้แก่ โทรศัพท์สายตรง ติดตั้งที่ผู้ขอใช้บริการ จํานวน 1 เลขหมาย 
เพื่อใช้ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง 
 
ง.5.8 การเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า 
 

ผู้เชื่อมต่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ
ผู้เชื่อมต่อจากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้านครหลวงก่อน โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้เชื่อมต่อให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณาก่อนจะเริ่มดําเนินการ            
3 เดือน 
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ง.5.9 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอินเวอร์เตอร์ 
 

กรณีที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการมีการใช้งานอินเวอร์เตอร์
ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย (Grid-Connected Inverter) ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
จึงจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวงได ้
 
ง.6 ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 69 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 90 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 115 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 180 MW/วงจร 

 

ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่อนุญาตให้จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ระบุข้างต้นเป็นเพียง 
ข้อกําหนดในภาพรวมเท่านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่แท้จริงที่การไฟฟ้านครหลวงอนุญาตให้จ่ายเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละจุดเชื่อมต่อ/วงจร อาจต่ำกว่าค่าที่ระบุข้างต้น โดยการไฟฟ้านครหลวง
จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  และอาจมีการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลดัวงจร 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 12 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 4 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 24 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 8 MW/วงจร 

3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (หน่วย MW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงกําลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน การ
ไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 
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4) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) ถึง 3) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 69 kV ขึ้นไป 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 230/400 V จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี้ 

 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวได้ หากมีกําลังผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 5 kW ในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่แบบเฟสเดียวหลายชุดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องกระจายกําลังไฟฟ้าที่
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สม่ำเสมอ โดยยอมให้มีค่าความแตกต่างของ
กําลังผลิตติดตั้งในแต่ละเฟสสูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 kW 

2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (หน่วย kW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกเดียวกัน จะต้องมีค่าอยู่ระหวา่ง 
15% ถึง ⚫% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกนั้น (หน่วย kVA) ทั้งนี้ การไฟฟ้า
นครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่
ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแสลัดวงจร 

 

หมายเหตุ: ปริมาณ ⚫% นี้ จะมีค่ามากกว่า 15% และถือว่าเป็นค่าขอบบนที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง หรือขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินของการไฟฟ้านครหลวง  ซึ่งค่า
ปริมาณดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาศักยภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงในการรองรับผู้ขอใช้บริการ 
 

3) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) กับ 2) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 

 
ง.7 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมระยะไกล 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 69 kV หรือ 115 kV จะต้องดำเนินการ ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 
Terminal Unit) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
ของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS รวมทั้งทดสอบการ
เชื ่อมต่อการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ -ส่งข ้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

2) Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อ รวมทั้ง Circuit Breaker และอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่ติดตั้งในสถานีไฟฟ้า จะต้องสามารถควบคุมได้โดยระบบรับ -
ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS โดยในภาวะปกติ การไฟฟ้านครหลวงจะควบคุม
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้เชื่อมต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยระบบรับ-ส่ง
ข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

3) Circuit Breaker อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ จะต้อง
สามารถ Monitor ได้ที่ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

4) ผู้ขอใช้บริการต้องใช้ VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย 
VT. และ CT. ต้องมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.5% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Protection และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.3% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Metering และระบบมาตรวัดไฟฟ้า 

5) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องดูแลให้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุม
ระยะไกลดังกล่าวเกิดขัดข้อง ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว่างที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) อยู่ระหว่างการแก้ไข การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมอุปกรณ์
จ่ายไฟ ณ จุดเชื่อมต่อ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากผู้เชื่อมต่อยังไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบว่า
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อชํารุด การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการ
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 12 kV หรือ 24 kV จะต้องดำเนินการ ดังนี ้
 

1) ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote 
Terminal Unit) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล
ของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS รวมทั้งทดสอบการ
เชื ่อมต่อการควบคุมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบรับ -ส่งข ้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

2) Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อ รวมทั้ง Circuit Breaker และอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ 
จะต้องสามารถควบคุมได้โดยระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS โดยในภาวะ
ปกติ การไฟฟ้านครหลวงจะควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว โดยการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ของผู้เชื่อมต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้  การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ใน
การควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

3) Circuit Breaker อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ จะต้อง
สามารถ Monitor ได้ที่ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/DMS 

4) ผู้ขอใช้บริการต้องใช้ VT. และ CT. ของสถานี เพื่อรองรับระบบควบคุมระยะไกล โดย 
VT. และ CT. ต้องมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.5% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Protection และมีมาตรฐานความเที่ยงตรงผิดพลาดไม่เกิน ±0.3% ที่ใช้สําหรับระบบ 
Metering และระบบมาตรวัดไฟฟ้า 

5) การดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ ผู ้เชื ่อมต่อจะต้องดูแลให้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit) พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุม
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ระยะไกลดังกล่าวเกิดขัดข้อง ผู้เชื่อมต่อต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติ ภายใน 7 วัน โดยระหว่างที่อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal 
Unit) อยู่ระหว่างการแก้ไข การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าควบคุมอุปกรณ์
จ่ายไฟ ณ จุดเชื่อมต่อ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากผู้เชื่อมต่อยังไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน หรือเพิกเฉยไม่ดําเนินการใด ๆ นับจากวันที่ตรวจพบว่า
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้เชื่อมต่อชํารุด การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ปลดการ
เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 
ง.8 รูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ในที่นี ้ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  จะต้องยอมรับในการให้
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงสามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ในสภาวะต่าง ๆ ได้เพื่อ
ความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรีม่ีรูปแบบการทำงานได้ ดังต่อไปนี ้
 

หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ การไฟฟ้านครหลวงสามารถอาศัย
แนวคิดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการพิจารณาด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม
แล้ว ซึ่งข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรีโ่ดยรวมแล้วหรือไม่ 
 
ง.8.1 Smoother VRE with BESS 
 

การจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ จะต้องสามารถลดความผันผวนของปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยจะต้องมีค่าความผัน
ผวนไม่เกินค่าที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยการไฟฟ้านครหลวง จะพิจารณาค่า % ความผันผวน
โดยแบ่งแยกประเภทตามค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งค่าบวก และฝั่งค่าลบ รวมถึงประเภทของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ และลม 
 
ง.8.2 More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ มีความแม่นยำมาก
ขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผนคาดการณ์การรับ-จ่ายไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ให้กับศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าตามระยะเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด 
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อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดแล้ว ผู้ขอใช้บริการ จะต้อง
ยอมรับและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิด
ความสมดุล 
 
ง.8.3 Curtailable VRE with BESS 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ผลิต
ได้ ณ ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ดังกล่าว อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 

1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอน หรือ Generation Shedding การไฟฟ้านครหลวง
จะพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

2) ในพื้นที่ที่ศักยภาพในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ สูง การไฟฟ้านครหลวง จะพิจารณาปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอนจากการศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามรูปแบบการวิเคราะห์
การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อพิจารณาถึงค่าขีดจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 
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(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ถูกปรับปรุง
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความสามารถที่จะช่วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้  
เพื่อช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถทำ Fault Ride 
Through เพื่อลดโอกาสในการปลดการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยทันทีเมื่อ
เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ จากแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะ
ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอในบทที่ 
7 ของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนทำการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
กำหนดให้มีความครอบคลุมกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งที่เป็นและไม่เป็นประเภทพลังงานหมุนเวียน 
รวมถึงประเภทที่ใช้และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ จะทำการพิจารณาหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค และนำ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ใน
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 จะมีสิ่งแนบใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้สำหรับการออกแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ จะไม่ได้นำมา
ประกอบกับการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 จะมีดังต่อไปนี ้

 

สิ่งแนบที ่1 รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมต่อ 
สิ่งแนบที ่2 รายละเอียดและมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่3 ข้อกำหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สิ่งแนบที ่4 ข้อกำหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
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สิ่งแนบที ่5 รายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณ์ควบคุมที ่ใช้เชื ่อมต่อกับระบบควบคุม
ระยะไกลของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

สิ่งแนบที ่6 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทดสอบอินเวอร์เตอร์ 
 

สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมี 2 
รายการ ดังต่อไปน้ี 

 

1) การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื ่อควบคุมค่าระดับความถี ่ไฟฟ้า และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

2) ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอไว้ในบทที่ 6 ของรายงานฉบับนี้ ซึ่งรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่มีความเหมาะสมต่อการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถูกแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ ดังนี ้

 

1) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE 
2) Curtailable VRE 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
จ.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์ควบคุมการจ่ายระบบไฟฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเขต 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือ
ผู ้ที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
จําหน่ายไฟฟ้า หรือควบคุมระบบไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทําสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื ่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส ่วน
ภูม ิภาค และ/หร ือผ ู ้ ใช ้ไฟฟ้าท ี ่ขออนุญาต
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส ่วน
ภูมิภาค 

ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าเข ้าก ับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียนเข ้าก ับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
ผ่านการทดสอบการเชื ่อมต่อตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกําหนดแล้ว 
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ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หมายถึง ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามระเบียบการ
รับซื ้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที ่มีการ
ประกาศและยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีการประกาศ 
และยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนาน 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนและเดินขนาน (Synchronize) 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
เหตุผิดปกต ิ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่มีไฟฟ้าดับ และไม่มี
ไฟฟ้าดับ 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตําแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับผู้
เชื่อมต่อที่สุดซึ่งผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได้ 

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วน
ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ระบบป้องกันระยะไกล 
(Teleprotection) 

หมายถึง ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดย
ผ่านระบบสื่อสาร 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือ
การชี ้บอกสถานะของอุปกรณ์ที ่อยู ่ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Energy Management System 
ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส ่วนภ ูม ิภาคส ําหร ับร ับ-ส ่งข ้อม ูลที่



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก จ-5 
 

 

 
จ.2 วัตถุประสงค์ 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง สําหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าที่จะต้องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

เกี่ยวข้องกับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า
และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Distribution Management 
System ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับรับ-ส่ง
ข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องกับการชี ้บอกสถานะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ขอใช้บริการที่จะ
ขอเชื่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วย
เป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้
กับการไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์  หรือเมกะ
วัตต์) 

อินเวอร์เตอร ์
(Inverter) 

หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงอื่น ๆ ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมี
ความเหมาะสมที ่จะนําไปใช้งานต่อโดยการ
ไฟฟ้าได้ 

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลติ
ไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
โครงข่าย 
(Grid-Connected Inverter) 

หมายถึง อินเวอร์เตอร์ชนิดที่จะต้องหยุดจ่ายพลังงานเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื ่อแรงดัน และ/หรือ
ความถี่ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าไม่อยู่
ในช่วงการทํางานปกติ ตามที่กําหนดไว้ หรือเมื่อ
เกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 
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1) เพื่อให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย
กําหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว ้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

2) เพื่อให้มีการกําหนดข้อกําหนดขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน และครอบคลุมด้านเทคนิคขั้น
พื้นฐานในการออกแบบสําหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดต้ังที่จุดเชื่อมต่อ 

3) เพื่อให้การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการเชื ่อมต่อระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

4) เพื่อให้คุณภาพในการจ่ายไฟสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภายหลังจากมีผู้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

 
จ.3 ขอบเขต 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฉบับนี้ 
ใช้กับผู้ขอใช้บริการดังนี ้

 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Smal Power Producer: SPP) 
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 
จ.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม 
รูปแบบการเชื่อมต่อในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี้เป็นอย่างน้อย  และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
และในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น จะ 
พิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะนําไปเป็นเหตุอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้
เชื่อมต่อกระทบต่อความมั่นคง ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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จ.5 ข้อกำหนดทั่วไป 
 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี ้
 
จ.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านต่าง ๆ 
ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงแผนงาน
หรือโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย ดังนี้ 

 

1) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องไม่ทําให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายจําหน่ายหรือสายส่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินค่าพิกัด
กระแสต่อเนื่อง และโดยพลังไฟฟ้าที่ไหลจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า
จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 

2) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องไม่ทําให้
ระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

3) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องไม่ทําให้
ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (โดยใช้ค่า Subtransient Reactance ใน
การคํานวณ) เก ิน 85% ของค่าว ิส ัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Short Circuit 
Interrupting Capacity : IC) ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องไม่ทําให้เกิด
ปัญหาการทํางานที ่ไม่ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์
ป้องกัน 

 

ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ทําการศึกษาการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า คุณภาพแรงดันไฟฟ้า กระแส
ลัดวงจร และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ ถ้า
หากมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นราย ๆ ไป 
 
จ.5.2 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้า ที่สามารถวัดกําลังไฟฟ้า  
และ/หรือพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอดคล้องกับประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก จ-8 
 

 

ขอใช้บริการ สําหรับการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ที่ใช้กับระบบมาตรวัดไฟฟ้า จะต้องไม่
ต่อร่วมกับมาตรวัด หรือรีเลย์อื่น ๆ และระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐาน
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะเป็นผู้กําหนด นอกจากนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ หากพบว่ามีปัญหาให้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ 

 

กรณีของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมโยงเข้าโดยตรงที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หากระบบไฟฟ้าอยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้มี
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ กําหนดให้ติดต้ังมาตรวัดไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้มี
ข้อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้

 

1) ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบที่อยู่ระหว่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวมทั้ง มาตรวัดไฟฟ้า และกรณีที่มีผู้ขอใช้
บริการรายอื่นมาขอเชื่อมโยงในระบบเดียวกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณารับ
เชื่อมโยงโดยคํานึงถึงความมั่นคงของระบบ 

2) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการใช้ประโยชน์จากระบบที่อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จะต้องมีการดําเนินการย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าไปที่
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยทรัพย์สินส่วนของระบบช่วงดังกล่าว ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้อง
มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
จ.5.3 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน 
 

รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกันสําหรับผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสำหรับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องมีรูปแบบ ดังต่อไปนี ้

 

1) อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด 
2) อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยอมรับ 
3) หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการเช่ือมต่อขดลวด (Winding Connection) 

สอดคล้องต่อปริมาณการจ่ายเข้าระบบ และลักษณะการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากไม่เป็นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

4) โดยทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบสายส่งและระบบ
สายป้อนอากาศ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติของตน
จะต้องปลดการจ่ายไฟออกก่อนที่ Automatic Reclosing ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
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ทํางาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้
บริการเนื่องจากการ Reclosing น้ี 

5) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นควรต้องปรับปรุงวิธีการปิดซ้ำ (Reclosing) หรือ
ต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ เช่น ติดตั ้งระบบซิงโครไนซ์ (Synchronizing System) ระบบ 
ป้องกันระยะไกล (Teleprotection) หรือ ระบบกั้นการปิดซ้ำ (Block Reclosing) ทั้ง 
ในส่วนของผู้ขอใช้บริการและในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอ
ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่
รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการเนื่องจากการปิดนี ้

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บรกิารมีรูปแบบการปิดซ้ำอัตโนมัติสําหรับการ
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

7) การ Synchronization ให้ทําที่ Generator Breaker หรือที่ Interconnection Circuit 
Breaker ตามทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ 

8) เมื่อเกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกอิสระ ( Islanding) กับระบบของผู้ขอใช้บริการ 
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมี
ระบบป้องกันที ่สามารถตรวจจับและปลดวงจร Interconnection Circuit Breaker 
ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้กำหนดเอาไว้ 

9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายไฟฟ้าแบบ
ระบบไฟฟ้าแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอใช้บริการเป็นราย 
ๆ ไป 

10) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเองตาม
ระเบียบนี้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้ง
รีเลย์ระบบป้องกันจะต้องทํางานสอดคล้องกับระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบ 
ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด 

11) ระบบป้องกันที่กําหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการออกแบบระบบป้องกันขั้น
พื้นฐาน ดังนั ้น ผู ้ขอใช้บริการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบป้องกันกรณีที่มิได้กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดนี้ เช่น กระแสลัดวงจรผ่านความต้านทานสูง (High Impedance Fault: HIF) 
การเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไม่ได้เจตนา ( Inadvertent Islanding) ซึ่ง
หลังจากเชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ ้นต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือบุคคลที่ 3 ที่มีสาเหตุมาจากการจ่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

12) ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ทําให้เกิดการทํางานที่ไม่
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 
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13) ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสําหรับผู้ขอใช้บริการ
รายใด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
เป็นราย ๆ ไป 

14) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

15) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องออกแบบระบบไม่ให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
สู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งต้องไม่รับกระแสไฟฟ้าจนทําให้ระบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

 
จ.5.4 การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้ 
 

จ.5.4.1 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี ้
 
ตารางที่ จ.1 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 120.7 109.2 126.5 103.5 
33 34.7 31.3 36.3 29.7 
22 23.1 20.9 24.2 19.8 

0.380 0.418 0.342 0.418 0.342 
0.220 0.240 0.200 0.240 0.200 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง หรือ
ปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากผู้เชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและความ
มั่นคงในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

จ.5.4.2 การควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เชื่อมต่อปรับค่าตัวประกอบกําลังของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพ
แรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
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ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมตัวประกอบกําลังไฟฟ้า เพื่อใช้ในการรักษาระดับ
แรงดันให้อยู ่ในเกณฑ์ที ่กําหนด โดยระบบที่ติดตั ้งเครื ่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ค่าตัวประกอบ 
กําลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0.85 นําหน้าถึง 0.85 ตามหลัง หรือ
ดีกว่า และจะต้องควบคุมได้อย่างน้อย 2 วิธี คือ 1) A Fixed Displacement Factor cos(θ) 2) A 
Variable Reactive Power Depending on the Voltage หรือ Q(U) ส่วนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์ ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถปรับค่า 
และควบคุมได้ตามตาราง ดังนี ้
 
ตารางที ่จ.2 ความสามารถในการปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และวิธีการควบคมุกำลังไฟฟ้ารีแอกทฟี
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์ 

ระดับแรงดนั 
ณ จุดเชื่อมต่อ 

ช่วงของการควบคุม 
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 

วิธีการควบคมุ 
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

1) ระดับแรงดันต่ำ 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือ

ระดับแรงดันสูง (กำลังผลิต
ติดต้ังไม่เกิน 500 kW) 

0.95 ตามหลัง ถึง 
0.95 นำหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย  
1 วิธี คือ 
1) A Fixed Displacement 

Factor cos(θ) 
1) ระดับแรงดันปานกลางหรือ

ระดับแรงดันสูง (กำลังผลิต
ติดต้ังมากกว่า 500 kW) 

0.90 ตามหลัง ถึง 
0.90 นำหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย  
2 วิธี คือ 
1) A Fixed Displacement 

Factor cos(θ) 
2) A Variable Reactive 

Power Depending on 
the Voltage หรือ Q(U) 

 

จ.5.4.3 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์  จะต้องสามารถรับ-จ่ายปริมาณ
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และจะต้องสามารถ
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วยฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ Q(U) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถ
ควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ผ่านการตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ดังแสดงใน
รูปที่ จ.1 หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่น ฟังก์ชันภายใน
อินเวอร์เตอร์ cosphi(P) หรือ Q(P) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้
ผ่านการตรวจวัดค่าปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ผลิตได ้ดังแสดงในรูปที่ จ.2 และรูปที่ จ.3 ทั้งนี ้มาตรฐาน
การต้ังค่าพารามิเตอร์ สามารถอ้างอิงได้จากมาตรฐานสากล เช่น IEEE Standard 1547 เป็นต้น 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) ที่คณะผู้วิจัยฯ 
ได้นำเสนอ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความ
เหมาะสม 
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นอกจากนี้ ผลจากการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะต้องทำให้ค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.95 นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่
ระดับแรงดัน 230/400 V หรือจะต้องทำให้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า 
ถึง 0.90 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

 
 

รูปที่ จ.1 ฟังก์ชัน Q(U) 
 

 
 

รูปที่ จ.2 ฟังก์ชัน cosphi(P) 
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รูปที่ จ.3 ฟังก์ชัน Q(P) 
 

จ.5.4.4 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ 50 Hz ± 0.5 Hz ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ให้ Synchronize กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ้าความถี่ของระบบ
ไม่อยู่ในช่วง 47.00 Hz ถึง 52.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 0.1 s ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องออกแบบ
ให้ปลด Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันที  
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกําหนด 
 

จ.5.4.5 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม หาก
ความถี่ในระบบมีค่าเกินกว่า 51.00 Hz ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะต้องมีความสามารถใน
การปรับลดค่าการผลิตกําลังไฟฟ้าจริงลงในอัตรา 40% ของค่ากําลังผลิต ณ ขณะนั้น ต่อความถี่ที่
เพิ่มขึ้น 1 Hz 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที ่ใช้อินเวอร์เตอร์ จะต้องสามารถควบคุมปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงด้วยฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ P(U) ดังแสดงในรูปที่ จ.4 ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้ง
ค่าพารามิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ได้แก่ IEEE Standard 1547 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน P(U) ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความเหมาะสม 
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รูปที่ จ.4 ฟังก์ชัน P(U) 

 

จ.5.4.6 การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์ จะต้องออกแบบ
ป้องกันการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อไม่เกิน 0.5% ของกระแสพิกัด
ของอินเวอร์เตอร์ 
 

จ.5.4.7 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
แรงดันกระเพื่อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างอิง โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 

จ.5.4.8 การควบคุมฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ฮาร์มอนิกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

จ.5.4.9 การควบคุมแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสไม่ได้ดุลที่จุดต่อร่วมเกินกว่าขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน
ไม่ได้ดุลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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จ.5.4.10 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชื่อมต่อ
ประเภทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบที่ใช้อินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมกัน
เกินกว่า 250 kW จะต้องจัดหาและติดตั ้งเครื ่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ตําแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ 

 

โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Monitoring Systems สําหรับ
เก็บบันทึกข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถีไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า 
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า, THDv, THDi, Pst และ Ptt เป็นต้น ส่วนกรณีเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดให้มีการเก็บบันทึก
ข้อมูลของความเข้มแสง อุณหภูมิ หรือความเร็วลม (ตามแต่ละประเภทของแหล่งพลังงาน) เป็นกรณี ๆ 
ไป โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในรูปแบบเวลาจริง (Real- 
Time) ผ่านระบบสื่อสาร โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นทั้งหมด รวมทั้ง
ค่าบริการรายเดือนของระบบสื่อสาร (ถ้ามี) 
 
จ.5.5 ระบบควบคุมระยะไกล 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีขนาดมากกว่า 1 MW และเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางขึ้นไป ต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้ง อุปกรณ์
ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) และ/หรือสวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถควบคุมสั่งการ 
จากระยะไกลได้ (Remote Control Switch: RCS) แล้วแต่กรณีพร้อมระบบสื่อสาร เพื่อใช้ในการ
เชื ่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู ้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory 
Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมทั้ง ทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์ควบคุมการ 
จ่ายไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้ง  ค่าบริการรายเดือน
ของระบบสื่อสาร และอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
จ.5.6 ระบบการติดต่อสื่อสาร 
 

ผู้ขอใช้บริการต้องติดตั้งช่องทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 2 ช่องทาง ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด ยกเว้นผู้ขอใช้บริการ
ที่เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณไม่เกิน 1 MW ให้ใช้
ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยช่องทางการสื่อสารที่เลือกใช้อาจเป็นวิทยุสื่อสารที่มีคลื่น
ความถี่ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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จ.5.7 การเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า 
 

ผู้เชื่อมต่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ
ผู้เชื่อมต่อจากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้เชื ่อมต่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาก่อนจะเริ่ม
ดําเนินการ 3 เดือน 
 
จ.5.8 ระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ 
 

กรณีที ่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู ้ขอใช้บริการมีการใช้งานอินเวอร์เตอร์
ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย (Grid-Connected Inverter) ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
จึงจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้

 

ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมกําลังไฟฟ้า (Active Power Control) เพื่อใช้ใน
การรักษาระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด โดยจะต้องสามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าจาก 100% 
เหลือ 0% ได้ โดยสามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าอย่างน้อยครั้งละ 10%/min นอกจากนี้ ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจะต้องมีความสามารถในการไม่ปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยกําหนดตามระดับ แรงดัน 
ณ จุดต่อเชื่อม ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ จ.3 ระยะเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องไม่ปลดตัวเองออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะ 

ระดับแรงดนัที่จุดเชื่อมต่อ ช่วงระยะเวลา (s) 
1) ระดับแรงดันต่ำ 
2) ระดับแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง 

(กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 kW) 

ไม่ต้องการ 

1) ระดับแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง 
(กำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 500 kW) 

ดังรูปที่ จ.5 
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รูปที่ จ.5 Low Voltage Ride Through 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู ้ขอใช้บริการจะต้องปลดวงจรออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หากขนาดของแรงดัน Line to Neutral ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าออกนอกช่วงที่
ระบุในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ จ.4 ระยะเวลาปลดวงจรเมื่อแรงดันไม่อยู่ในช่วงแรงดันพิกัด 

ระดับแรงดนั ณ จุดเชื่อมต่อ ระยะเวลาตัดวงจร (s) 
V < 50% 0.30 

50% ≤ V < 90% 2.00 
90% ≤ V ≤ 110% ทำงานต่อเนื่อง 
110% < V < 120% 1.00 

V ≥ 120% 0.16 
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด ในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มี 
ไฟฟ้า ให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ขอใช้บริการปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ภายใน 1 s และภายหลังจากที่ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับหรือแรงดัน/ความถี่ไม่อยู่ในช่วงที่กําหนด เมื่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากลับ
เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ขอใช้บริการจะต้องหน่วงเวลาการ
เชื่อมต่อกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 s ถึง 5 mins ในส่วนท้ายสุด การต่อลงดิน 
(Earthing) การป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection) และการตัดตอนและการปลดสับ 
(Isolation and Switching) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 รวมถึงการการทดสอบ
อินเวอร์เตอร์ จะต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด 
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จ.6 ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 115 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี ้

 

1) กรณีระบบ 115 kV ที่มีรูปแบบของวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ Single Conductor กําลังไฟฟ้า
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้เชื ่อมต่อ
ทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 120 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 115 kV ท ี ่ม ีร ูปแบบของวงจรไฟฟ้าเป ็นแบบ Double Conductor 
กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้
เชื่อมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 230 MW/วงจร 

 

ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่อนุญาตให้จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ระบุข้างต้นเป็นเพียง 
ข้อกําหนดในภาพรวมเท่านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่แท้จริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้จ่ายเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละจุดเชื่อมต่อ/วงจร อาจต่ำกว่าค่าที่ระบุข้างต้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  และอาจมีการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 22 kV หรือ 33 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 22 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 8 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 33 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 10 MW/วงจร 

3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หน่วย MW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงกําลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

4) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) ถึง 3) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 115 kV 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 220/380 V จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี ้
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1) ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวได้ หากมีกําลังผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 5 kW ในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนแบบเฟสเดียวหลายชุดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องกระจายกําลังไฟฟ้าที่
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สม่ำเสมอ โดยยอมให้มีค่าความแตกต่างของ
กําลังผลิตติดตั้งในแต่ละเฟสสูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 kW 

2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (หน่วย kW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกเดียวกัน จะต้องมีค่าอยู่ระหวา่ง 
15% ถึง ⚫% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกนั้น (หน่วย kVA) ทั้งนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

 

หมายเหตุ: ปริมาณ ⚫% นี้ จะมีค่ามากกว่า 15% และถือว่าเป็นค่าขอบบนที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ค่าปริมาณดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาศักยภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการรองรับผู้ขอใช้บริการ 
 

3) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) กับ 2) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 22 kV ขึ้นไป 

 
จ.7 รูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องยอมรับในการให้ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในสภาวะต่าง ๆ ได้เพื่อความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีรูปแบบการทำงานได้ ดังต่อไปนี ้
 

หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่คณะผู้วิจัยฯ ได้
นำเสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถอาศัยแนวคิดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลการพิจารณาด้านความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้
เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยรวมแล้วหรือไม่ 
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จ.7.1 More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความแม่นยำมากขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผน
คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้กับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่วงหน้าตามระยะเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดแล้ว  ผู้ขอใช้บริการ 
จะต้องยอมรับและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เกิดความสมดุล 
 
จ.7.2 Curtailable VRE 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ 
SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผลิตได้ ณ 
ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงดังกล่าว 
อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 

1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอน หรือ Generation Shedding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางด้านระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

2) ในพื้นที่ที่ศักยภาพในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสูง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะพิจารณาปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอนจากการศึกษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าตามรูปแบบการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อพิจารณาถึงค่า
ขีดจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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(ร่าง) 
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ่

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ-1 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
 

ในภาคผนวกนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งไดถู้กปรับปรุง
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความสามารถที่จะช่วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มี
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ 
เพื่อช่วยรักษาค่าระดับความถี่ไฟฟ้า และค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง ได้กำหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถทำ Fault Ride 
Through เพื่อลดโอกาสในการปลดการเชื่อมต่อของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่โดยทันทีเมื่อ
เกิดความผิดพร่องขึ้นในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ จากแนวทางการ
ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่จะ
ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอในบทที่ 
7 ของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
และวิเคราะห์ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก่อนทำการเชื่อมต่อ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

รูปแบบในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดให้มี
ความครอบคลุมกับระบบผลิตไฟฟ้าทั้งที่เป็นและไม่เป็นประเภทพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประเภทที่
ใช้และไม่ใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับทำการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ดังนั้น ในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ จะทำการพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค และนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 จะมีสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานหลักที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้สำหรับการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าของผู้
ขอใช้บริการ ดังนั้น ประเด็นที่อยู่ในสิ่งแนบเหล่านี้ คณะผู้วิจัยฯ จะไม่ได้นำมาประกอบกับการจัดทำ 
(ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรายการสิ่งแนบในประเด็นต่าง ๆ ในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 จะมีดังต่อไปนี ้

 

สิ่งแนบที ่1 รายละเอียดรูปแบบการเช่ือมต่อ 
สิ่งแนบที ่2 รายละเอียดและมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
สิ่งแนบที ่3 ข้อกำหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สิ่งแนบที ่4 ข้อกำหนดเกณฑ์ฮารม์อนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
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สิ่งแนบที ่5 รายละเอียดข้อกำหนดของอุปกรณ์ควบคุมที ่ใช้เชื ่อมต่อกับระบบควบคุม
ระยะไกลของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 

สิ่งแนบที ่6 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทดสอบอินเวอร์เตอร์ 
 

สำหรับรายการหัวข้อในข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2559 ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มุ่งเน้นที่จะทำการปรับปรุงใน (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมี 2 
รายการ ดังต่อไปนี ้

 

1) การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
และปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเพื ่อควบคุมค่าระดับความถี ่ไฟฟ้า และค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 

ในส่วนท้ายสุดของ (ร่าง) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานของ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมที่คณะผู้วิจัยฯ 
ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 6 ของรายงานฉบับนี้ ซึ ่งรูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสมต่อการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้

 

1) Smoother VRE with BESS 
2) More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 
3) Curtailable VRE with BESS 
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(ร่าง) ข้อกำหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
ฉ.1 นิยามคำศัพท์ 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศูนย์ควบคุมการจ่ายระบบไฟฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเขต 

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือ
ผู ้ที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
จําหน่ายไฟฟ้า หรือควบคุมระบบไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายถึง ผู้ที่ทําสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื ่อมต่อ

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส ่วน
ภูม ิภาค และ/หร ือผ ู ้ ใช ้ไฟฟ้าท ี ่ขออนุญาต
เชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้า
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส ่วน
ภูมิภาค 

ผู้เชื่อมต่อ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูม ิภาคให้เชื ่อมต่อระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่  หรือระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เข ้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
ผ่านการทดสอบการเชื ่อมต่อตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกําหนดแล้ว 
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ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หมายถึง ผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าจากระบบก ักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ที ่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีการ
ประกาศและยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผ ู ้ประกอบก ิจการไฟฟ ้าจากระบบก ักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ที ่จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที ่มีการ
ประกาศ และยังมีผลบังคับใช้ทั้งหมด 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนาน 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

หมายถึง ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ม ีการติดตั ้งใช้งานระบบกักเก็บ
พล ั ง ง านด ้ ว ยแบต เตอรี่ แ ล ะ เ ด ิ นขนาน 
(Synchronize) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ผลิตไฟฟ้า หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
เหตุผิดปกต ิ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่มีไฟฟ้าดับ และไม่มี
ไฟฟ้าดับ 

จุดต่อร่วม หมายถึง ตําแหน่งในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับผู้
เชื่อมต่อที่สุดซึ่งผู้เชื่อมต่อ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน
อาจต่อร่วมได้ 

จุดเช่ือมต่อ หมายถึง จุดที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

การจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 

หมายถึง การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วน
ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ระบบป้องกันระยะไกล 
(Teleprotection) 

หมายถึง ระบบป้องกันระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สั่งการโดย
ผ่านระบบสื่อสาร 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
(Remote Terminal Unit: RTU) 

หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมระยะไกลที่ทํา
หน้าที่ในการรับส่งข้อมูลเพื่อการควบคุมหรือ
การชี ้บอกสถานะของอุปกรณ์ที ่อยู ่ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/EMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Energy Management System 
ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบการจัดการ
ด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าของการ
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ฉ.2 วัตถุประสงค์ 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานทางด้านเทคนิค การออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้ง สําหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าที่จะต้องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

ไฟฟ ้าส ่วนภ ูม ิภาคส ําหร ับร ับ-ส ่งข ้อม ูลที่
เกี่ยวข้องกับการชี้บอกสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า
และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

ระบบรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล 
SCADA/DMS 

หมายถึง ร ะ บ บ  Supervisory Control and Data 
Acquisition/Distribution Management 
System ซึ่งเป็นระบบควบคุมระยะไกล/ระบบ
การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําหรับรับ-ส่ง
ข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องกับการชี ้บอกสถานะของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าวัดทางไฟฟ้าด้านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

กําลังผลิตติดตั้ง หมายถึง ปริมาณกําลังการผลิตตามพิกัดของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการที่จะขอ
เชื ่อมต่อเข้ากับระบบ โครงข่ายไฟฟ้า (หน่วย
เป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ หมายถึง ปริมาณกําลังไฟฟ้าสูงสุดจากผู้ขอใช้บริการที่จะ
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสัญญาที่ทําไว้
กับการไฟฟ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์ หรือเมกะวัตต์) 

อินเวอร์เตอร ์
(Inverter) 

หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงอื่น ๆ ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมี
ความเหมาะสมที ่จะนําไปใช้งานต่อโดยการ
ไฟฟ้าได้ 

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลติ
ไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับ
โครงข่าย 
(Grid-Connected Inverter) 

หมายถึง อินเวอร์เตอร์ชนิดที่จะต้องหยุดจ่ายพลังงานเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื ่อแรงดัน และ/หรือ
ความถี่ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าไม่อยู่
ในช่วงการทํางานปกติ ตามที่กําหนดไว้ หรือเมื่อ
เกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ 
(Islanding) 
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1) เพื่อให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย
กําหนดพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว ้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 

2) เพื่อให้มีการกําหนดข้อกําหนดขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน และครอบคลุมด้านเทคนิคขั้น
พื้นฐานในการออกแบบสําหรับผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและมาตรฐานการติดต้ังที่จุดเชื่อมต่อ 

3) เพื่อให้การเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการเชื ่อมต่อระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

4) เพื่อให้คุณภาพในการจ่ายไฟสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคภายหลังจากมีผู้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 

 
ฉ.3 ขอบเขต 
 

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ฉบับ
น้ี ใช้กับผู้ขอใช้บริการดังนี ้

 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Smal Power Producer: SPP) 
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

 
ฉ.4 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งให้มีรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าตาม 
รูปแบบการเชื่อมต่อในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าฉบับนี้เป็นอย่างน้อย  และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
และในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น จะ 
พิจารณาทั้งด้านความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ของระบบโครงขา่ยไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลัก ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับปฏิบัติตาม และจะนําไปเป็นเหตุอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การอนุญาตให้เชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในกรณีผู้ขอใช้บริการ/ผู้เชื่อมต่อก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของตนเองไปตามแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการ/ผู้
เชื่อมต่อกระทบต่อความมั่นคง ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ฉ.5 ข้อกำหนดทั่วไป 
 

เพื่อให้คุณภาพไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายหลังจากมีผู้เชื่อมต่อแล้ว อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของ 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องดําเนินการให้ เป็นไปตามข้อกําหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี ้
 
ฉ.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้านต่าง ๆ 
ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงแผนงาน
หรือโครงการของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคด้วย ดังนี้ 

 

1) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องไม่ทําให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายจําหน่ายหรือสายส่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินค่าพิกัด
กระแสต่อเนื่อง และโดยพลังไฟฟ้าที่ไหลจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าไปยังระบบส่งไฟฟ้า
จะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม 

2) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องไม่ทําให้
ระดับและคุณภาพแรงดันในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

3) ผู้ขอใช้บริการที่ขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องไม่ทําให้
ค่ากระแสลัดวงจรรวมในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (โดยใช้ค่า Subtransient Reactance ใน
การคํานวณ) เก ิน 85% ของค่าว ิส ัยสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Short Circuit 
Interrupting Capacity : IC) ทั้งนี้การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องไม่ทําให้เกิด
ปัญหาการทํางานที ่ไม่ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์
ป้องกัน 

 

ผู้ขอใช้บริการรายใดที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ทําการศึกษาการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า คุณภาพแรงดันไฟฟ้า กระแส
ลัดวงจร และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความซับซ้อนในการควบคุมและการปฏิบัติการ ถ้า
หากมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นราย ๆ ไป 
 
ฉ.5.2 ระบบมาตรวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้า ที่สามารถวัดกําลังไฟฟ้า 
และ/หรือพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอดคล้องกับประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้
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ขอใช้บริการ สําหรับการติดตั้งระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformer) ที่ใช้กับระบบมาตรวัดไฟฟ้า จะต้องไม่
ต่อร่วมกับมาตรวัด หรือรีเลย์อื่น ๆ และระบบมาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐาน
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะเป็นผู้กําหนด นอกจากนี้ ผู้เชื่อมต่อจะต้องไม่ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบมาตรวัดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ หากพบว่ามีปัญหาให้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ 

 

กรณีของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เชื่อมโยงเข้าโดยตรงที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หากระบบไฟฟ้าอยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้มี
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ กําหนดให้ติดต้ังมาตรวัดไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้มี
ข้อกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้

 

1) ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบที่อยู่ระหว่าง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก รวมทั้ง มาตรวัดไฟฟ้า และกรณีที่มีผู้ขอใช้
บริการรายอื่นมาขอเชื่อมโยงในระบบเดียวกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณารับ
เชื่อมโยงโดยคํานึงถึงความมั่นคงของระบบ 

2) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการใช้ประโยชน์จากระบบที่อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จะต้องมีการดําเนินการย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าไปที่
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยทรัพย์สินส่วนของระบบช่วงดังกล่าว ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้อง
มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
ฉ.5.3 รูปแบบการเชื่อมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกัน 
 

รูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกันสําหรับผู้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสำหรับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องมีรูปแบบ ดังต่อไปน้ี 

 

1) อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด 
2) อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบจะต้องมีมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยอมรับ 
3) หม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีการเช่ือมต่อขดลวด (Winding Connection) 

สอดคล้องต่อปริมาณการจ่ายเข้าระบบ และลักษณะการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากไม่เป็นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

4) โดยทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมี Automatic Reclosing ที่ระบบสายส่งและระบบ
สายป้อนอากาศ ดังนั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติของตน
จะต้องปลดการจ่ายไฟออกก่อนที่ Automatic Reclosing ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
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ทํางาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้
บริการเนื่องจากการ Reclosing น้ี 

5) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นควรต้องปรับปรุงวิธีการปิดซ้ำ (Reclosing) หรือ
ต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ เช่น ติดตั ้งระบบซิงโครไนซ์ (Synchronizing System) ระบบ 
ป้องกันระยะไกล (Teleprotection) หรือ ระบบกั้นการปิดซ้ำ (Block Reclosing) ทั้ง 
ในส่วนของผู้ขอใช้บริการและในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอ
ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่
รับผิดชอบความเสียหายต่ออุปกรณ์ของผู้ขอใช้บริการเนื่องจากการปิดนี ้

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการมีรูปแบบการปิดซ้ำอัตโนมัติสําหรับการ
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

7) การ Synchronization ให้ทําที่ Generator Breaker หรือที่ Interconnection Circuit 
Breaker ตามทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบ 

8) เมื่อเกิดสภาวะการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกอิสระ ( Islanding) กับระบบของผู้ขอใช้บริการ 
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องมี
ระบบป้องกันที ่สามารถตรวจจับและปลดวงจร Interconnection Circuit Breaker 
ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าประเภทอินเวอร์เตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้กำหนดเอาไว้ 

9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายไฟฟ้าแบบ
ระบบไฟฟ้าแยกโดด (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ขอใช้บริการเป็นราย ๆ 
ไป 

10) ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเองตาม
ระเบียบนี้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้ง
รีเลย์ระบบป้องกันจะต้องทํางานสอดคล้องกับระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หลังจากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วหากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ผู้เชื่อมต่อต้องรับผิดชอบ 
ผู้เชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด 

11) ระบบป้องกันที่กําหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการออกแบบระบบป้องกันขั้น
พื้นฐาน ดังนั ้น ผู ้ขอใช้บริการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบป้องกันกรณีที่มิได้กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดนี้ เช่น กระแสลัดวงจรผ่านความต้านทานสูง (High Impedance Fault: HIF) 
การเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระโดยไม่ได้เจตนา ( Inadvertent Islanding) ซึ่ง
หลังจากเชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว หากเกิดความเสียหายขึ ้นต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และ/หรือบุคคลที่ 3 ที่มีสาเหตุมาจากการจ่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อ ผู้
เชื่อมต่อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

12) ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ทําให้เกิดการทํางานที่ไม่
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination) ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 
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13) ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสําหรับผู้ขอใช้บริการ
รายใด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
เป็นราย ๆ ไป 

14) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

15) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะต้องออกแบบระบบไม่ให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า
สู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งต้องไม่รับกระแสไฟฟ้าจนทําให้ระบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

 
ฉ.5.4 การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟจากระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี ่เพื่อรักษาระดับคุณภาพไฟฟ้า ณ จุดเช่ือมต่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
 

ฉ.5.4.1 การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี ่ให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ดังนี ้
 
ตารางที่ ฉ.1 ค่ามาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและต่ำสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระดับแรงดนั 
ไฟฟ้า (kV) 

ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 
ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) ค่าสูงสุด (kV) ค่าต่ำสุด (kV) 

115 120.7 109.2 126.5 103.5 
33 34.7 31.3 36.3 29.7 
22 23.1 20.9 24.2 19.8 

0.380 0.418 0.342 0.418 0.342 
0.220 0.240 0.200 0.240 0.200 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมให้ผู้เชื่อมต่อลดกําลังผลิตไฟฟ้าลง หรือ
ปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากผู้เชื่อมต่อส่งผลกระทบต่อเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและความ
มั่นคงในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ฉ.5.4.2 การควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เชื่อมต่อปรับค่าตัวประกอบกําลังของระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด เพื่อการควบคุมและรักษา
คุณภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ค่าตัวประกอบกําลัง ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมตัวประกอบกําลังไฟฟ้า เพื่อใช้ในการรักษาระดับ
แรงดันให้อยู ่ในเกณฑ์ที ่กําหนด โดยระบบที่ติดตั ้งเครื ่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ค่าตัวประกอบ 
กําลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ 0.85 นําหน้าถึง 0.85 ตามหลัง หรือ
ดีกว่า และจะต้องควบคุมได้อย่างน้อย 2 วิธี คือ 1) A Fixed Displacement Factor cos(θ) 2) A 
Variable Reactive Power Depending on the Voltage หรือ Q(U) ส่วนระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี ่ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) จะต้องสามารถปรับค่า และควบคุมได้ตาม
ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ฉ.2 ความสามารถในการปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และวิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอก
ทีฟสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 

ระดับแรงดนั 
ณ จุดเชื่อมต่อ 

ช่วงของการควบคุม 
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 

วิธีการควบคมุ 
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 

1) ระดับแรงดันต่ำ 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือ

ระดับแรงดันสูง (กำลังผลิต
ติดต้ังไม่เกิน 500 kW) 

0.95 ตามหลัง ถึง 
0.95 นำหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย 
1 วิธี คือ 
1) A Fixed Displacement 

Factor cos(θ) 
1) ระดับแรงดันปานกลางหรือ

ระดับแรงดันสูง (กำลังผลิต
ติดต้ังมากกว่า 500 kW) 

0.90 ตามหลัง ถึง 
0.90 นำหน้า หรือดีกว่า 

จะต้องควบคุมได้อย่างน้อย  
2 วิธี คือ 
1) A Fixed Displacement 

Factor cos(θ) 
2) A Variable Reactive 

Power Depending on 
the Voltage หรือ Q(U) 

 

ฉ.5.4.3 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถรับ-จ่ายปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟจาก
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ และจะต้องสามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารี
แอกทีฟด้วยฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ Q(U) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารี
แอกทีฟได้ผ่านการตรวจวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อ ดังแสดงในรูปที่ ฉ.1 หรือฟังก์ชันอื่น ๆ 
ที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่น ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ cosphi(P) หรือ Q(P) 
ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ผ่านการตรวจวัดค่าปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงที่ผลิตได้ ดังแสดงในรูปที่ ฉ.2 และรูปที่ ฉ.3 ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ สามารถอ้างอิง
ได้จากมาตรฐานสากล เช่น IEEE Standard 1547 เป็นต้น 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) ที่คณะผู้วิจัยฯ 
ได้นำเสนอ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความ
เหมาะสม 
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นอกจากนี้ ผลจากการควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ จะต้องทำให้ค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.95 นําหน้า ถึง 0.95 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่
ระดับแรงดัน 230/400 V หรือจะต้องทำให้ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.90 นำหน้า 
ถึง 0.90 ตามหลัง หากเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป 
 

 
 

รูปที่ ฉ.1 ฟังก์ชัน Q(U) 
 

 
 

รูปที่ ฉ.2 ฟังก์ชัน cosphi(P) 
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รูปที่ ฉ.3 ฟังก์ชัน Q(P) 
 

ฉ.5.4.4 การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ควบคุมความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ 50 Hz ± 0.5 Hz ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องควบคุมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
ให้ Synchronize กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถ้าความถี่ของระบบ
ไม่อยู่ในช่วง 47.00 Hz ถึง 52.00 Hz ต่อเนื่องเกิน 0.1 s ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องออกแบบ
ให้ปลด Circuit Breaker ที่จุดเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าทันที  
สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกําหนด 
 

ฉ.5.4.5 การควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง 
 

สําหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม หาก
ความถี่ในระบบมีค่าเกินกว่า 51.00 Hz ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องมีความสามารถใน
การปรับลดค่าการผลิตกําลังไฟฟ้าจริงลงในอัตรา 40% ของค่ากําลังผลิต ณ ขณะนั้น ต่อความถี่ที่
เพิ่มขึ้น 1 Hz 

 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องสามารถควบคุมปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงด้วย
ฟังก์ชันภายในอินเวอร์เตอร์ P(U) ดังแสดงในรูปที่ ฉ.4 ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ได้แก่ IEEE Standard 1547 
 

หมายเหตุ: มาตรฐานการตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน P(U) ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามความเหมาะสม 
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รูปที่ ฉ.4 ฟังก์ชัน P(U) 

 

ฉ.5.4.6 การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องออกแบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จุดเช่ือมต่อไม่เกิน 0.5% ของกระแสพิกัดของอินเวอร์เตอร์ 
 

ฉ.5.4.7 การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
แรงดันกระเพื่อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างอิง โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 

ฉ.5.4.8 การควบคุมฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วมเกินกว่าค่าขีดจํากัดตาม
วิธีการประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม 
ฮาร์มอนิกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
 

ฉ.5.4.9 การควบคุมแรงดันไม่ได้ดุล (Voltage Unbalance) 
 

ผู้เชื่อมต่อจะต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสไม่ได้ดุลที่จุดต่อร่วมเกินกว่าขีดจํากัดตามวิธีการ
ประเมินที่กําหนดไว้ในประกาศ คําสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน
ไม่ได้ดุลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้างอิง โดย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ฉ.5.4.10 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชื่อมต่อ
ประเภทระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 250 kW 
จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ตําแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้เชื่อมต่อ 

 

โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Monitoring Systems สําหรับ
เก็บบันทึกข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถีไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า 
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า, THDv, THDi, Pst และ Ptt เป็นต้น ส่วนกรณีเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดให้มีการเก็บบันทึก
ข้อมูลของความเข้มแสง อุณหภูมิ หรือความเร็วลม (ตามแต่ละประเภทของแหล่งพลังงาน) เป็นกรณี 
ๆ ไป โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องสามารถเรียกดูข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในรูปแบบเวลาจริง (Real- 
Time) ผ่านระบบสื่อสาร โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นทั้งหมด รวมทั้ง
ค่าบริการรายเดือนของระบบสื่อสาร (ถ้ามี) 
 
ฉ.5.5 ระบบควบคุมระยะไกล 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดมากกว่า 1 MW และเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางขึ้นไป ต้องเป็นผู้จัดหา ออกแบบ และติดตั้ง อุปกรณ์
ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit) และ/หรือสวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถควบคุมสั่งการ 
จากระยะไกลได้ (Remote Control Switch: RCS) แล้วแต่กรณีพร้อมระบบสื่อสาร เพื่อใช้ในการ
เชื ่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู ้ขอใช้บริการกับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory 
Control and Data Acquisition: SCADA) ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมทั้ง ทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลกับระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์ควบคุมการ 
จ่ายไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้ง  ค่าบริการรายเดือน
ของระบบสื่อสาร และอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ฉ.5.6 ระบบการติดต่อสื่อสาร 
 

ผู้ขอใช้บริการต้องติดตั้งช่องทางการสื่อสารสําหรับการประสานงานในการสั่งการโดยตรงกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 2 ช่องทาง ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด ยกเว้นผู้ขอใช้บริการ
ที่เชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณไม่เกิน 1 MW ให้ใช้
ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 ช่องทาง โดยช่องทางการสื่อสารที่เลือกใช้อาจเป็นวิทยุสื่อสารที่มีคลื่น
ความถี่ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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ฉ.5.7 การเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายระบบไฟฟ้า 
 

ผู้เชื่อมต่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของ
ผู้เชื่อมต่อจากส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิ่มกําลังการผลิตหรือขยายขนาดของ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้เชื ่อมต่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาก่อนจะเริ่ม
ดําเนินการ 3 เดือน 
 
ฉ.5.8 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอินเวอร์เตอร์ 
 

กรณีที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการมีการใช้งานอินเวอร์เตอร์
ประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย (Grid-Connected Inverter) ทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอื่น ๆ เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าสู่
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
จึงจะได้รับอนุญาตให้เชือ่มต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้

 

ผู้ขอใช้บริการต้องออกแบบระบบควบคุมกําลังไฟฟ้า (Active Power Control) เพื่อใช้ใน
การรักษาระดับแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด โดยจะต้องสามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าจาก 100% 
เหลือ 0% ได้ โดยสามารถปรับลดกําลังไฟฟ้าอย่างน้อยครั้งละ 10%/min นอกจากนี้ ระบบกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่จะต้องมีความสามารถในการไม่ปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยกําหนดตามระดับ 
แรงดัน ณ จุดต่อเชื่อม ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ ฉ.3 ระยะเวลาที่ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องไม่ปลดตัวเองออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะ 

ระดับแรงดนัที่จุดเชื่อมต่อ ช่วงระยะเวลา (s) 
1) ระดับแรงดันต่ำ 
2) ระดับแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง 

(กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 kW) 

ไม่ต้องการ 

1) ระดับแรงดันปานกลาง และแรงดันสูง 
(กำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 500 kW) 

ดังรูปที่ ฉ.5 
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รูปที่ ฉ.5 Low Voltage Ride Through 
 

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการจะต้องปลดวงจรออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หากขนาดของแรงดัน Line to Neutral ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าออกนอกช่วงที่
ระบุในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ ฉ.4 ระยะเวลาปลดวงจรเมื่อแรงดันไม่อยู่ในช่วงแรงดันพิกัด 

ระดับแรงดนั ณ จุดเชื่อมต่อ ระยะเวลาตัดวงจร (s) 
V < 50% 0.30 

50% ≤ V < 90% 2.00 
90% ≤ V ≤ 110% ทำงานต่อเนื่อง 
110% < V < 120% 1.00 

V ≥ 120% 0.16 
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด ในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มี 
ไฟฟ้า ให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการปลดวงจรออกจากระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าภายใน 1 s และภายหลังจากที่ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการปลดตัวเองออกจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับหรือแรงดัน/ความถี่ไม่อยู่ในช่วงที่กําหนด เมื่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้ขอใช้บริการจะต้องหน่วง
เวลาการเชื่อมต่อกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 s ถึง 5 mins ในส่วนท้ายสุด การ
ต่อลงดิน (Earthing) การป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection) และการตัดตอนและการ
ปลดสับ (Isolation and Switching) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 รวมถึงการการ
ทดสอบอินเวอร์เตอร์ จะต้องเป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด 
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ฉ.6 ปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการที่จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 115 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี ้

 

1) กรณีระบบ 115 kV ที่มีรูปแบบของวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ Single Conductor กําลังไฟฟ้า
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้เชื ่อมต่อ
ทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 120 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 115 kV ท ี ่ม ีร ูปแบบของวงจรไฟฟ้าเป ็นแบบ Double Conductor 
กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ของผู้
เชื่อมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 230 MW/วงจร 

 

ทั้งนี้ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่อนุญาตให้จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ระบุข้างต้นเป็นเพียง 
ข้อกําหนดในภาพรวมเท่านั้น ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่แท้จริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้จ่ายเข้า
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละจุดเชื่อมต่อ/วงจร อาจต่ำกว่าค่าที่ระบุข้างต้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  และอาจมีการพิจารณาร่วมกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 22 kV หรือ 33 kV จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและ
พิจารณาปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดังนี้ 

 

1) กรณีระบบ 22 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 8 MW/วงจร 

2) กรณีระบบ 33 kV กําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรีข่องผู้เช่ือมต่อทั้งหมดที่ติดตั้งในสายป้อนเดียวกันต้องไม่เกิน 10 MW/วงจร 

3) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (หน่วย MW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงกําลังไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

4) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) ถึง 3) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 115 kV 

 

ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการเชื่อมโยงในระบบ 220/380 V จะมีหลักเกณฑ์ประเมินและพิจารณา
ปริมาณกําลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี้ 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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1) ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวได้ หากมีกําลังผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 5 kW ในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่แบบเฟสเดียวหลายชุดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องกระจายกําลังไฟฟ้าที่
จ่ายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สม่ำเสมอ โดยยอมให้มีค่าความแตกต่างของ
กําลังผลิตติดตั้งในแต่ละเฟสสูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 kW 

2) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (หน่วย kW) ของผู้ 
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกเดียวกัน จะต้องมีค่าอยู่ระหวา่ง 
15% ถึง ⚫% ของค่าพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้าลูกนั้น (หน่วย kVA) ทั้งนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก และอาจมีการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทางเทคนิคที่ครอบคลุมด้านแรงดันไฟฟ้า ด้านกระแสไฟฟ้า และด้านกระแส
ลัดวงจร 

 

หมายเหตุ: ปริมาณ ⚫% นี้ จะมีค่ามากกว่า 15% และถือว่าเป็นค่าขอบบนที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่าง ๆ ใน
เขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ค่าปริมาณดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาศักยภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการรองรับผู้ขอใช้บริการ 
 

3) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1) กับ 2) แล้ว ผู้ขอใช้บริการจะถูกพิจารณาให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ณ ระดับแรงดัน 22 kV ขึ้นไป 

 
ฉ.7 รูปแบบการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
 

ผู้ขอใช้บริการที่มีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  ในที่นี ้ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะต้องยอมรับในการให้
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถควบคุมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในสภาวะต่าง ๆ ได้เพื่อ
ความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีรูปแบบการทำงานได้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ: การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถอาศัย
แนวคิดอื่น ๆ ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการพิจารณาด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม
แล้ว ซึ่งข้อเสนอที่จะนำเสนอ ณ ที่นี้ ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรีโ่ดยรวมแล้วหรือไม่ 
 



การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข 
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ฉ.7.1 Smoother VRE with BESS 
 

การจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ จะต้องสามารถลดความผันผวนของปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยจะต้องมีค่าความผัน
ผวนไม่เกินค่าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาค่า % ความผัน
ผวนโดยแบ่งแยกประเภทตามค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งค่าบวก และฝั่งค่าลบ รวมถึงประเภทของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ และลม 
 
ฉ.7.2 More Predictable หรือ Self-Scheduled VRE with BESS 
 

ผู้ขอใช้บริการ จะต้องมีระบบที่ช่วยทำให้การคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความแม่นยำมาก
ขึ้น (More Predictable) และจะต้องทำการแจ้งแผนคาดการณ์การรับ-จ่ายไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ให้กับศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ถูกคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า หากเกิดการเบี่ยงเบนไป
จากแผนคาดการณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดแล้ว ผู้ขอใช้บริการ 
จะต้องยอมรับและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำ Imbalance เพื่อทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เกิดความสมดุล 
 
ฉ.7.3 Curtailable VRE with BESS 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  
จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล หรือคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบ SCADA เพื่อทำการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้า
จริงที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ผลิต
ได้ ณ ขณะนั้น หรือเรียกว่า การทำ Curtailment ได้ ทั้งนี้ ค่าการลดทอนปริมาณกำลังไฟฟ้าจริง
ดังกล่าว อาจถูกพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 

1) ปริมาณกำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอน หรือ Generation Shedding การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเชื ่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

2) ในพื้นที่ที่ศักยภาพในการรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีการติดตั้งร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาปริมาณ
กำลังไฟฟ้าจริงที่ถูกลดทอนจากการศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามรูปแบบการวิเคราะห์
การไหลของกำลังไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อพิจารณาถึงค่าขีดจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 
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เอกสารการประชุมและสัมมนา 
รับฟังความคิดเห็น  
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เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
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เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  

ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 
โครงการศึกษาผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย)  

จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนและแนวทางแก้ไข 
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ MS team 

 
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    

1. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน        ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ       
2. นายธวัชชัย ส าราญวานิช   ผู้อ านวยการฝ่ายแผนการผลติไฟฟ้า 

     และระบบส่งไฟฟ้า 
3. นางสาวณัฐจารีย์ ศรีเพ็ชร์             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนยทุธศาสตร์   
4. นายนิมิต สุจิรัตนวิมล 
5. นายพัดชา ภูชงค ์

6. นายกรภัทร ศรีสุพิงค์ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ)  
1. รศ.ดร.สมพร สิริส าราญนุกลุ  หัวหน้าโครงการ  
2. ดร.นภทีป์ ทรัพยาคม   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ  
3. ผศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าก าลัง  
4. นางสาววีรยา อิ่มเจริญกุล   ทีมงานนักวิจัย 

5. ผศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร   ทีมงานนักวิจัย   

6. อ.ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ ์  ทีมงานนักวิจัย 

7. นายภิคเนตร อังอภิวัชร์ชวาล  ทีมงานนักวิจัย 

8. นายภาสวุฒิ อายุวัฒน ์   ทีมงานนักวิจัย 

9. นายวีรเทพ วิเวชไพศาลกุล  ทีมงานนักวิจัย 

10. นายปิยกฤษฎิ์ ทองสอน   ทีมงานนักวิจัย 
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โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
(ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และแนวทางแก้ไข

กรกฎาคม 2563

2

ความเป็นมา

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน PDP2018 Rev.1 
และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 18,696 MW ภายในปี 2580 นอกจากนี้ 
ภายใต้แผน AEDP2018 ได้กําหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนเป็น 30% ของการใช้พลังงานรวมท้ังหมดใน
ปี 2580

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าผลิตและฝ่ายจําหน่ายได้ ท้ังในส่วนของการไหลย้อนของกําลังไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบ
ทางเทคนิค เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้า กําลังสูญเสีย เป็นต้น

เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ได้จัดทําข้อกําหนด Grid code โดยกําหนดให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อได้ 15% ของขนาดหม้อแปลงจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือป้องกันการไหลย้อน
ของกําลังไฟฟ้า ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ในบางช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจไม่ได้ทําให้เกิดการไหลย้อนข้องกําลังไฟฟ้าได้ 
รวมถึงถ้าพิจารณาตามนโยบายภาครัฐท่ีมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงจําเป็นต้องมีการทบทวน
ข้อกําหนด Grid code ของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง เพ่ือท่ีจะทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น

3

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ        
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย
เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและมีความเสถียร
(Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากข้ึนในระยะยาว

เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียนเพ่ือทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากข้ึนในขณะที่ยังคงมาตรฐานการ
ให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับได้

เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแล 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนด
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

01

02

03

04

05
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01 ข้อมูลเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม           
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแลเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

02

03

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

5

ภาพรวมการดําเนินงาน

งานท่ี 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ

งานที่ 3 : งานสนับสนุน

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง 

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบ
ไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

งานท่ี 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทาง 
และรูปแบบการกํากับดูแลผู้ที่เก่ียวข้อง

และศูนย์ควบคุม

งานท่ี 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า

งานท่ี 2.3 : ศึกษา/นําเสนอแนวทาง
การประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม

งานท่ี 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการ
กํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 

และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

6

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบ
และแนวทางการบริหารจัดการ
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งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ

• การทบทวนสถานการณ์การใช้ RE ของโลกและของประเทศไทย
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ RE ในอนาคต
• แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและของประเทศไทยในอนาคต 
• การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย

• รูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ศึกษารูปแบบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ทั้งด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการ

จ่ายโหลดไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ และการรักษาสมดุลระบบ
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบจําหน่ายไฟฟ้า ทั้งด้านกําลังไฟฟ้าสูญเสีย แรงดันไฟฟ้า ความ

เชื่อถือได้ ระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนงานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ในต่างประเทศ ได้แก่ 
1) การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2) การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า (Software)
3) ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า ได้แก่ ด้านการดําเนินการ (Operation) 

ด้านตลาด (Market) ด้านโหลด (Load) ด้านการผลิตและโครงข่าย 
(Generation and Network) และ ด้าน Technology

• วิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ RE ทั้ง (1) ระบบผลิต
และส่งจ่ายไฟฟ้า และ (2) ระบบจําหน่ายไฟฟ้า และ การควบคุมและกํากับดูแลการ
บริหารจัดการประเด็นในระบบจําหน่ายต่างๆ 

• ศึกษาความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการ
ผลิตไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากําลัง

• ศึกษามาตรการของลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทย
• นําเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชือ่มต่อ RE เพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและมีความเสถียรในการจ่ายไฟมากขึน้ในระยะยาว

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก           
พลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สถานการณ์การใช้ RE ของโลกและ
ของประเทศไทย

(Historical)

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของ RE ในอนาคต
(Diving force)

แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและ
ของประเทศไทยในอนาคต 

(Trend & Target)

PDP2018 Rev.1

Global Trend
REmap case 

Thailand Historical RE 
Installed Capacity 

Global Historical RE Installed Capacity 
Environment

(CO2)
Economic

(RE Cost reduction)

Technology
(Grid Flexibility)

Penetration of RE

High Share of RE
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งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสาํหรับประเทศไทย

2025 Thailand REmap Case

2015 Thailand RE Status 

2050 Global REmap Case  
ซึ่งในภาพรวมท้ังโลกต้องมี RE Share ในส่วนของ 
Power Generation อยู่ท่ี 85% ในปี 2050 
เพ่ือทําให้เกิดความสอดรับกับนโยบายทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้
เพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส 

2037 : สัดส่วน RE ตามเป้าหมายของแผน PDP  2018 Rev1  

จึงนํามาสู่แนวคิดในการ กําหนดสถานการณ์ของ RE 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย สอดรับกับ 
Global REmap

2036 Thailand REmap Case
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการผลติไฟฟ้าจาก RE 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มคีวามผันผวน (VRE) ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้

1) การไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)

2) การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)

3) ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนท่ี (Location dependence)

• การวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
(Generation Dispatch) มีความยุ่งยากและไม่สามารถดําเนนิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• แผนสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Unit Commitment) และส่งผลกระทบ
ต่อแผนการจัดหาเช้ือเพลิงล่วงหน้า (Fuel Allocation) ที่เกิดจาก
ความไม่แนน่อนของกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power 
Development Plan; PDP)

• ต้องทําการสํารองกําลังผลิตของระบบไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือให้พร้อมท่ีจะเขา้
ทดแทนการขาดหายไปเมือ่ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไวอ้ย่างมีนยัสําคัญ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์แต่ละช่วงเวลา 
จะมีความผันผวนตามแหล่งพลังงานที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง (Stability) โดยเฉพาะใน
ด้านการรักษาความถี่และระดับแรงดันไฟฟ้าของทั้งระบบไฟฟ้า

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมจะนํามาผลิตไฟฟ้ามากที่สุดนั้น
จะอยู่ในสถานท่ีจําเพาะเจาะจงซึ่งไมส่ามารถเคล่ือนย้ายได้ ก่อให้เกิด 
การกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมมักเปน็แหล่งที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าตํ่า ซึ่งส่งผลต่อความเส่ียงที่จะเกิดปัญหาแรงดันเกิน ปัญหา
กําลังไฟฟ้าไหลย้อน และปัญหาพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 6. Seasonal or inter-annual
Surplus or deficit of VRE supply

Phase 5. Growing amounts of VRE surplus
(days to weeks)

Phase 4. The system experiences periods where VRE
Makes up almost all generation

Phase 3. VRE generation determines the operation pattern of the 
system

Phase 2. VRE has a minor to moderate impact on system operation

Phase 1. VRE has no noticeable impact on the system1

2

3

4

5

6

Key transition
Challenges

Seasonal storage and use of
Synthetic fuels or hydrogen

Longer periods of surplus or
Deficit of energy

Power supply robustness during 
periods of high VRE generation

Greater variability of net load and 
charges in power flow patterns

Minor changes to operating
Patterns of the existing system

Long term energy storage, e.g.
Power to gas, renewable fuel trade 

Medium term storage, e.g.
electrification

Advance tech to increase stability ;
Digitalization and smart grids;
Storage ; DSR

Plant retrofits , improve grid
infrastructure

Integrate VRE forecasting in
Economic dispatch

Flexibility options to enable
transition
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 1 Phase 2
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

Impacts of RE

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(International)

Review

Grid Code

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(Thailand)

EGAT / MEA & PEA
(Existing)

Grid Code
(Compromised with High Share of RE)

Management Guidelines
to support RE
(Grid Flexibility)

EGAT / MEA & PEA
(Proposed)

Impacts of RE

1 23

Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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ผลกระทบทางด้าน
ความเชื่อถือได้

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 

ผลกระทบทางด้าน
การเดินโรงไฟฟ้า และการจ่ายโหลดไฟฟ้า 

• พิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Load Profile) ร่วมกับลักษณะการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผัน
ผวน (VRE Profile)

• วิเคราะห์ Ramp Rate ท่ีเกิดข้ึนจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความผันผวน

ผลกระทบทางด้าน
การรักษาสมดุลระบบ

• วิเคราะห์ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Reserve Margin & LOLE)

• ปัญหากําลังการผลิตเกิน (Surplus 
Generation) 

• ปัญหากําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ
(Insufficient reserve margin)

17

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจําหนา่ยไฟฟ้า

กําลังผลิต / ความตอ้งการใช้โดยรวม กําลังผลิตตดิตัง้ของ DG ตําแหน่งจุดตอ่ร่วม
ดา้นแรงดนัไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยยกแรงดนัท่ีปลายสาย
(Voltage Level) กําลังผลิต > ความตอ้งการ ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาแรงดนัเกิน
ดา้นกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในสาย
(Technical Loss) กําลังผลิต > ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของกําลังไฟฟ้าสูญเสีย
ดา้นกระแสลัดวงจร  *
(Short Circuit Level) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของระดบัลัดวงจร
ดา้นความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า  ** สูง กลางสาย/ปลายสาย เพ่ิมความเชื่อถือได้
(Power System Reliability)
ดา้นระบบควบคมุและปอ้งกัน  ***
(Control and Protection System) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย อุปกรณ์ควบคมุและปอ้งกันทํางานผดิพลาด
ดา้นคณุภาพไฟฟ้า  ****
(Power Quality) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของฮาร์มอนิก

*     เช่ือมตอ่ผ่านอินเวอร์เตอร์ (Converter Interfaced DG) กระแสร่วมจ่ายความผิดพร่องจึงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับเช่ือมตอ่โดยตรงกับโครงข่ายไฟฟา้ (Directly Coupled DG)

**** ไม่สามารถควบคมุกําลังการผลิตได ้(Non-Dispatchable) อาจส่งผลกระทบในดา้นแรงดนักระเพือ่ม (Voltage Fluctuation) หรือ ไฟกะพริบ (Voltage Flicker)
      ใช้อินเวอร์เตอร์ อาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพไฟฟา้ในดา้นฮาร์มอนิก (Harmonics)

**    DG ช่วยเพิม่แหล่งจ่ายพลังไฟฟา้ ณ ตําแหน่งตา่งๆในโครงข่ายไฟฟา้ สามารถช่วยจ่ายไฟฟา้ทดแทนหรือเสริมโครงข่ายไฟฟา้หลัก ในยามท่ีอุปกรณ์ใดๆในโครงข่ายไฟฟา้ไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
      จึงช่วยเพิม่ความเช่ือถือไดข้องโครงข่ายไฟฟา้ให้สูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดอัตราความเสียหายเน่ืองจากไฟฟา้ดบัของผู้ใช้ไฟฟา้ให้ต่ําลง
      อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการไฟฟา้ยังไม่อนุญาตให้ DG สามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได ้เน่ืองจากยังขาดความพร้อม
      แตห่ากในอนาคตระบบมีความพร้อมรองรับ เช่น การพฒันาโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นตน้ ก็อาจจะอนุญาตให้ DG น้ันสามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได้

ปจัจัยซ่ึงมีผลตอ่ความมากน้อยของผลกระทบดา้นของผลกระทบ แนวโน้มของผลกระทบ (ด ี/ ไม่ด)ี

***  เมื่อเกิดความผิดปกตข้ึินในระบบโครงข่ายไฟฟา้ กรณีท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ขนาดเล็กถูกปลดออกจากระบบจําหน่ายไดทั้นภายในเวลาท่ีกําหนด
      เช่น 0.1 วินาที (กรณีความถ่ีท่ีจุดเช่ือมตอ่มีคา่ไม่อยู่ในช่วง 48 - 51 Hz) หรือ 2 วินาที (กรณีระบบโครงข่ายไฟฟา้ไม่มีไฟฟา้)  ก็จะไม่ส่งผลกระทบตอ่การทํางานของระบบควบคมุและป้องกันแตอ่ย่างใด
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งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
1. การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2. การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า 

(Software)
3. ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า

• ด้านการดําเนินการ (Operation) เช่น Grid Code, RE Forecast, 
Economic Dispatch, RE curtailment เป็นต้น 

• ด้านตลาด (Market) เช่น Ancillary Service, Energy Market 
Design เป็นต้น

• ด้านโหลด (Load) เช่น Demand Response, Voluntary Load 
Shedding เป็นต้น

• ด้านการผลิตและโครงข่าย (Generation and Network) เช่น 
Diversification of Capacity mix, Flexible Power Plant, 
Transmission Expansion เป็นต้น

• ด้าน Technology เช่น Energy Storage, New Generator 
Model, Renewable Energy Management Centers (REMCs) 
เป็นต้น
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 

ปัญหา 
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ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X X X X  X  
Non-variable reserve generation X           
เพ่ิมความยืดหยุ่น ( Flexibility)  X X         
การจํากัดการเชื่อมต่อ (Curtailment) X  X X X  X X    
ขยายสายส่ง  X      X    
Demand Response X X X         
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ       X     
Wide area operation (Intertie)  X X  X       
แก้ไข Grid Code     X  X  X  X 
Remote control ผ่านระบบสื่อสาร          X  
แก้ไขโดยนโยบาย เช่น การกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
การเปิดเผยข้อมูลระบบ การสร้างกลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      X X    

 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 
ปัญหา 

แรงดันเกิน ฮาร์มอนิก 
Tap change
ทํางานบ่อย 

จ่ายกําลังเกิน
สัญญา 

สายส่งคับค่ัง 

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X 
การจํากัดการเชื่อมต่อ  
(Curtailment) 

   X X 

ขยายสายส่ง X   X X 
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ X  X 
แก้ไข Grid Code X   X X 
วงจรกรองกําลัง  X   
 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล
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งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

• การศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยที่
เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา

• การศึกษาและทบทวนรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนดิไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• การวิเคราะห์ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา 

ข้อกําหนดการเช่ือมต่อ และ ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงต่างๆ 
• การวิเคราะห์รูปแบบการควบคุม การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุมทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ/ข้อปฏิบติัของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

• การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่มปีระสิทธิภาพในการช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• การวิเคราะห์กรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
RE ในอนาคต

• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• เสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม

งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 
และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ
• พิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
• สร้างแบบจําลองการประเมินและวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
• นําเสนอแนวทางการประเมนิและวิเคราะห์เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้

กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
• วิเคราะห์และจัดทําร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต
• จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า

24

งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

และการดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม 
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

Grid Codes

 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

และ ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึง
รูปแบบการสั่งการของศูนย์ควบคุมให้สอดคล้องกับการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติในปัจจุบันสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการควบคุมโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นําไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบการ
ควบคุม และ นําไปสู่การจัดทําข้อเสนอปรับปรุงได้ต่อไป
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

• นํารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของต่างประเทศ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
• ในประเทศไทยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Firm และ Non-Firm) ไม่ได้มีส่วนของการควบคุม

ในเรื่องการช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้า (Response) มีเพียงการส่งข้อมูลให้ศูนย์
ควบคุมเท่านั้น 

• ในต่างประเทศ (ยุโรป และ อเมริกา) มีรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น RE Forecasting, Hybrid RE, Virtual Power Plant, Balancing 
Mechanism, Smoother VRE, RE Curtailment รวมถึง Ancillary Service Market เหล่านี้ล้วน
เป็นกลไกท่ีจะทําให้ระบบไฟฟ้ามีความสมดุลมากขึ้น
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)
 ตัวอย่างการรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบการควบคุม คุณสมบัติ
Fully Dispatchable Capacity & Response
Firm Capacity
Non-firm -

RE
RE

MW, MVAr, kV, A, CB

NCC SPP

• Hybrid RE
• Balancing Mechanism
• RE Curtailment
• Virtual Power Plant
• RE Forecasting
• Ancillary Service Market
• Smoother VRE RTURTU

Monitoring
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏบิตักิาร ระหว่าง กฟผ. กับ การไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับการควบคุมระบบไฟฟา้ (ข้อกําหนดระหว่างการไฟฟา้ท่ีไม่ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต)์

• รายงานการศึกษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ในปจัจบุัน รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการไฟฟา้เก่ียวกับ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในดา้นผลกระทบตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟา้ ท้ังด้านการ
ควบคุมความถ่ี แรงดัน แรงดันและกระแสผิดเพีย้น ฮารโ์มนกิส ์เป็นต้น

• แนวทางดําเนินการ (ตามรายงานการศกึษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการ
ไฟฟ้า) หากระบบโครงข่ายไฟฟา้มีการเชื่อมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในปรมิาณสูงมาก ๆ
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งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับ
แผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า

30

 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรงุรูปแบบการบรหิารจัดการตามแผนการลงทุนเพือ่รองรับการเช่ือมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน

• การลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟา้อย่างมีประสทิธิภาพเพือ่รองรับระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนให้ไดม้าก
ยิ่งขึ้น โดยระบบโครงข่ายไฟฟา้จะตอ้งส่งจ่ายกําลงัไฟฟา้ไดอ้ย่างม่ันคงและมีความเชื่อถือได้ และ สามารถแยกการ
ลงทุนเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนจากการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• ศึ ก ษ า แ ล ะ ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ใ น

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดผลกระทบจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน โดย
อาจจะพิ จารณาการดํ า เนิ นการหรื อ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
• การควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ตลาดไฟฟ้า
• กลไกด้านผู้ใช้ไฟฟ้า
• เครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีมีความยืดหยุ่น
• ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ระบบกักเก็บพลังงาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)

32

 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• รวบรวมแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายของสามการไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน
• นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม และ ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าท้ัง

สามแห่ง เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนให้สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

• นําเสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนท่ีได้จากการวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม และร่วมประชุมกับการ
ไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อหารือกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างเหมาะสม

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 แนวทางและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์
• รวบรวมข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย ดังนี้

• ความสอดคลอ้งกับศักยภาพการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในแตล่ะพืน้ท่ี 
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพของพลงังานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟา้ ข้อมูลการผลติไฟฟา้ของพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์และ การลงทุนท่ีไม่ซํ้าซ้อน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายระบบโครงข่ายไฟฟา้ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของ
พลังงานหมุนเวียน และ ต้นทุนท่ีหลกีเลีย่งได้จากการลดการปลอ่ย  เป็นต้น)

• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุน โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นคือ 
• ความเหมาะสมทางวิศวกรรม และ ด้านเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบกับงานโครงการอื่น ๆ และ การประเมินราคา

ตามต้นทุนมาตรฐาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต และ ระบบสง่ เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและใน

อนาคต เช่น 10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสาํหรับโรงไฟฟา้ท่ีมีความยืดหยุ่นสงู เพื่อรองรับความไม่แนน่อนของระบบผลิตไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียน
• การลงทุนในระบบการพยากรณ์การผลติไฟฟา้จากระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้เพิ่มเพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล และความไม่

แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบจําหนา่ย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและในอนาคต เช่น 

10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้อุปกรณต์า่ง ๆ ในการควบคุมแรงดัน และ กําลังไฟฟา้รแีอคทีฟเพือ่รองรับความไม่แนน่อน

ของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ) 
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงค่าพิกัด
ปริมาณกําลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน ระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

ปริมาณกําลงัผลิต
ติดตั้งท่ีเหมาะสม
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
• ประโยชน์ท่ีระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ตามกําหนด 

เช่น ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 เป็นต้น
• ประโยชน์ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งเป็นจํานวนมาก อาจทําให้การ

ทํางานของระบบส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องมาจากการช่วยเหลือของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความสามารถในการตอบสนองการทํางานต่อระบบได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนท่ีใช้อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น (ทาง NREL ได้มีการเสนอให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร่วมสนับสนนุ Ancillary Services ได้)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ ผลประโยชน์ท่ีการไฟฟ้าจะมี
ทางเลือกการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าท่ีถูกลง ถ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าในอนาคตมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น (พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจจะมีราคาการผลิต
ต่อหน่วยถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทาง/รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนเงื่อนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านแรงดันไฟฟ้า
• ด้านการไหลของกระแสในอุปกรณ์ไฟฟ้า
• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า

ฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผันตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล



43Ref: M. H. J. Bollen and S. K. Rönnberg, “Hosting capacity of the power grid for renewable electricity production and new large consumption equipment,” 2017.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการ
กระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโนด (Node) คือ 

รูปแบบตําแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลั งงานหมุนเวียน ท่ี ถูก กําหนดไ ว้
ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งในระบบ โดยอาจ
พิจารณาตําแหน่งดังกล่าวได้เป็นสามรูปแบบ 
ได้แก่ ต้นสาย กลางสาย และ ปลายสาย

44Ref: M. Coddington et al., “Updating Interconnection Screens for PV System Integration,” 2012. doi: 10.2172/1036038.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการกระจายตัวของ
ตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโซน (Zone) คือ 

การกําหนดตําแหน่งติดตั้งเพื่อศึกษาว่าบริเวณใด
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะสามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ได้มาก (เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
มาก) และ บริเวณใดสามารถรองรับได้น้อย 
(เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบผลิต ร่วมกับ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
• ด้านความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา้ขนาดใหญใ่นการเดนิเครือ่งเพื่อรองรับความผันผวนของระบบ

ผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน และ รักษาเสถียรภาพของระบบ เช่น Load Following, Frequency 
Regulation เป็นต้น

• ด้านต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า

• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
• จําลองผลการศึกษาผ่านโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory และ โปรแกรมอื่น ๆ เช่น MATLAB
• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) (อาจจะเป็นไฟล ์.pfd สําหรับจําลองบนโปรแกรม 
DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต และ ระบบส่ง
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ (ไม่ทราบว่าการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกําหนดตวัเลขท่ีชัดเจนใน Grid 
Code หรือไม่ , เข้าใจว่าเป็นการกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศึกษาระบบไฟฟา้ (Power System 
Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น)

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) และ ข้อมูลระบบจําหน่าย  (อาจจะเป็นไฟล ์. pfd สําหรับ
จําลองบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ และ ระบบจําหนา่ย นอกเหนือจากเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีระบุในข้อ
กําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ เช่น การกําหนดปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้ 15% ของระบบผลิตไฟฟา้ในระบบ
จําหน่าย ของการไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย หรือ การกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศกึษาระบบไฟฟา้ (Power 
System Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผัน
ตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)

50

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ตัวอย่างการขอรับข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

• ในโครงการวิจัยนี้ ทีมนักวิจัยจะขอรับข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี
1. ทีมนักวิจัยดําเนินการขอรับไฟล์ .pfd ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับจําลองบนโปรแกรม DIgSILENT

PowerFactory จํานวน ___ ระบบ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
2. ทีมนักวิจัยดําเนินการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง จํานวนอย่างน้อย 1 ระบบ/การไฟฟ้า 
เพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

3. ทีมนักวิจัยจะดําเนินการขยายผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเหลือ หลังจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่งได้ให้ความ
เห็นชอบ
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย) ของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
อนาคต

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

วิเคราะห์และเสนอแนะปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้
ของ RE

หัวข้อท่ีพิจารณาในข้อกําหนดการเชื่อมต่อ

การควบคุมการทํางาน
ของ RE

ฟังก์ชันการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์

อ่ืน ๆ เช่น ระบบ
ติดต่อสือ่สารของ RE Grid Codes
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาหัวข้อดังต่อไปน้ี เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ฟังก์ชันการทํางานของอินเวอร์เตอร์ เช่น P(U), Q(U), cosphi(P), P(Q), LVRT, หรือ HVRT
• ด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบการตดิตอ่สือ่สาร หรือ ระบบกักเก็บพลงังาน (รับฟังความคิดเห็น)
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ไม่พิจารณาหัวข้อต่อไปน้ี เนื่องด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก
• ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพไฟฟ้า (ฮาร์มอนิก แรงดันกระเพื่อม แรงดันไม่ได้ดุล และ อ่ืน ๆ)
• การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น
• หัวข้ออ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)

• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
• การสอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• การสอบถามท่ีมาของข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นดังต่อไปน้ี

• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิธีการทดสอบการทํางานของอินเวอร์เตอร์
• วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
• ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานท่ี 3 : งานสนับสนุน
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งานที่ 3 : งานสนับสนุน

• การประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น
− แนะนําโครงการและประสานขอข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการดําเนินโครงการ 

ร่วมกับ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ

เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กรอบการกํากับแผนการลงทุน
ในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม

− รับฟังความเห็นผลการศึกษากรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาการปรับปรุงร่างขอ้กําหนด Grid Codes ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

• สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวข้อง งานที่ 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ
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Thank You



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.1.2 
 

เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 
โครงการศึกษาผลกระทบตอ่ระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย)  

จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนและแนวทางแก้ไข 
วันจันทรท์ี่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ MS team 

 
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)    

1. นายศุภกร แสงศรีธร   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
     ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  

2. นายกฤษณพล ดวงหอม   รองผู้อ านวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทน
     และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก   

3. นายอธิษฐ์ธนัท บุญโสมรักษ ์  หัวหน้าแผนกส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและ
     พลังงานความร้อนร่วม  

4. นายปราการ อินทพัฒน ์   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
     และพลังงานความร้อนร่วม กองส่งเสริมพลังงาน
     ทดแทนและผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

5. นางรัตติยา หรรษาภิพัฒน ์  รองผู้อ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบ
     ไฟฟ้า 

6. นางพรทิพย์ วิจิตธ ารงศักด์ิ  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระบบ
     ไฟฟ้า1 

7. นายอาทิตย์ พานิชการ    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัตกิารสั่งการระบบไฟฟ้า 
8. นายวรวิช โรจน์ถาวร    วิศวกร 5 แผนกปฏิบัติการสั่งการระบบไฟฟ้า 
9. นางสาวเกศิณี บุญประสิทธิ ์  หัวหน้าแผนกควบคุมการจ่ายไฟ กองควบคุม

     การจ่ายไฟ   
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะผู้วิจัยฯ)  
1. รศ.ดร.สมพร สิริส าราญนุกลุ  หัวหน้าโครงการ  
2. ดร.นภทีป์ ทรัพยาคม   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ  
3. ผศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าก าลัง  
4. นายภาสวุฒิ อายุวัฒน ์   ทีมงานนักวิจัย 

5. นายวีรเทพ วิเวชไพศาลกุล  ทีมงานนักวิจัย 

6. นายปิยกฤษฎิ์ ทองสอน   ทีมงานนักวิจัย 
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โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
(ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และแนวทางแก้ไข

กรกฎาคม 2563

2

ความเป็นมา

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน PDP2018 Rev.1 
และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 18,696 MW ภายในปี 2580 นอกจากนี้ 
ภายใต้แผน AEDP2018 ได้กําหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนเป็น 30% ของการใช้พลังงานรวมท้ังหมดใน
ปี 2580

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าผลิตและฝ่ายจําหน่ายได้ ท้ังในส่วนของการไหลย้อนของกําลังไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบ
ทางเทคนิค เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้า กําลังสูญเสีย เป็นต้น

เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ได้จัดทําข้อกําหนด Grid code โดยกําหนดให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อได้ 15% ของขนาดหม้อแปลงจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือป้องกันการไหลย้อน
ของกําลังไฟฟ้า ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ในบางช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจไม่ได้ทําให้เกิดการไหลย้อนข้องกําลังไฟฟ้าได้ 
รวมถึงถ้าพิจารณาตามนโยบายภาครัฐท่ีมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงจําเป็นต้องมีการทบทวน
ข้อกําหนด Grid code ของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง เพ่ือท่ีจะทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น

3

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ        
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย
เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและมีความเสถียร
(Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากข้ึนในระยะยาว

เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียนเพ่ือทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากข้ึนในขณะที่ยังคงมาตรฐานการ
ให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับได้

เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแล 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนด
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

01

02

03

04

05
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01 ข้อมูลเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม           
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแลเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

02

03

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

5

ภาพรวมการดําเนินงาน

งานท่ี 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ

งานที่ 3 : งานสนับสนุน

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง 

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบ
ไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

งานท่ี 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทาง 
และรูปแบบการกํากับดูแลผู้ที่เก่ียวข้อง

และศูนย์ควบคุม

งานท่ี 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า

งานท่ี 2.3 : ศึกษา/นําเสนอแนวทาง
การประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม

งานท่ี 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการ
กํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 

และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

6

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบ
และแนวทางการบริหารจัดการ
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งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ

• การทบทวนสถานการณ์การใช้ RE ของโลกและของประเทศไทย
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ RE ในอนาคต
• แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและของประเทศไทยในอนาคต 
• การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย

• รูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ศึกษารูปแบบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ทั้งด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการ

จ่ายโหลดไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ และการรักษาสมดุลระบบ
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบจําหน่ายไฟฟ้า ทั้งด้านกําลังไฟฟ้าสูญเสีย แรงดันไฟฟ้า ความ

เชื่อถือได้ ระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนงานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ในต่างประเทศ ได้แก่ 
1) การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2) การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า (Software)
3) ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า ได้แก่ ด้านการดําเนินการ (Operation) 

ด้านตลาด (Market) ด้านโหลด (Load) ด้านการผลิตและโครงข่าย 
(Generation and Network) และ ด้าน Technology

• วิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ RE ทั้ง (1) ระบบผลิต
และส่งจ่ายไฟฟ้า และ (2) ระบบจําหน่ายไฟฟ้า และ การควบคุมและกํากับดูแลการ
บริหารจัดการประเด็นในระบบจําหน่ายต่างๆ 

• ศึกษาความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการ
ผลิตไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากําลัง

• ศึกษามาตรการของลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทย
• นําเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชือ่มต่อ RE เพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและมีความเสถียรในการจ่ายไฟมากขึน้ในระยะยาว

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก           
พลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

8

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สถานการณ์การใช้ RE ของโลกและ
ของประเทศไทย

(Historical)

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของ RE ในอนาคต
(Diving force)

แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและ
ของประเทศไทยในอนาคต 

(Trend & Target)

PDP2018 Rev.1

Global Trend
REmap case 

Thailand Historical RE 
Installed Capacity 

Global Historical RE Installed Capacity 
Environment

(CO2)
Economic

(RE Cost reduction)

Technology
(Grid Flexibility)

Penetration of RE

High Share of RE

9

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสาํหรับประเทศไทย

2025 Thailand REmap Case

2015 Thailand RE Status 

2050 Global REmap Case  
ซึ่งในภาพรวมท้ังโลกต้องมี RE Share ในส่วนของ 
Power Generation อยู่ท่ี 85% ในปี 2050 
เพ่ือทําให้เกิดความสอดรับกับนโยบายทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้
เพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส 

2037 : สัดส่วน RE ตามเป้าหมายของแผน PDP  2018 Rev1  

จึงนํามาสู่แนวคิดในการ กําหนดสถานการณ์ของ RE 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย สอดรับกับ 
Global REmap

2036 Thailand REmap Case
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการผลติไฟฟ้าจาก RE 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มคีวามผันผวน (VRE) ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้

1) การไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)

2) การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)

3) ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนท่ี (Location dependence)

• การวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
(Generation Dispatch) มีความยุ่งยากและไม่สามารถดําเนนิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• แผนสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Unit Commitment) และส่งผลกระทบ
ต่อแผนการจัดหาเช้ือเพลิงล่วงหน้า (Fuel Allocation) ที่เกิดจาก
ความไม่แนน่อนของกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power 
Development Plan; PDP)

• ต้องทําการสํารองกําลังผลิตของระบบไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือให้พร้อมท่ีจะเขา้
ทดแทนการขาดหายไปเมือ่ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไวอ้ย่างมีนยัสําคัญ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์แต่ละช่วงเวลา 
จะมีความผันผวนตามแหล่งพลังงานที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง (Stability) โดยเฉพาะใน
ด้านการรักษาความถี่และระดับแรงดันไฟฟ้าของทั้งระบบไฟฟ้า

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมจะนํามาผลิตไฟฟ้ามากที่สุดนั้น
จะอยู่ในสถานท่ีจําเพาะเจาะจงซึ่งไมส่ามารถเคล่ือนย้ายได้ ก่อให้เกิด 
การกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมมักเปน็แหล่งที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าตํ่า ซึ่งส่งผลต่อความเส่ียงที่จะเกิดปัญหาแรงดันเกิน ปัญหา
กําลังไฟฟ้าไหลย้อน และปัญหาพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 6. Seasonal or inter-annual
Surplus or deficit of VRE supply

Phase 5. Growing amounts of VRE surplus
(days to weeks)

Phase 4. The system experiences periods where VRE
Makes up almost all generation

Phase 3. VRE generation determines the operation pattern of the 
system

Phase 2. VRE has a minor to moderate impact on system operation

Phase 1. VRE has no noticeable impact on the system1

2

3

4

5

6

Key transition
Challenges

Seasonal storage and use of
Synthetic fuels or hydrogen

Longer periods of surplus or
Deficit of energy

Power supply robustness during 
periods of high VRE generation

Greater variability of net load and 
charges in power flow patterns

Minor changes to operating
Patterns of the existing system

Long term energy storage, e.g.
Power to gas, renewable fuel trade 

Medium term storage, e.g.
electrification

Advance tech to increase stability ;
Digitalization and smart grids;
Storage ; DSR

Plant retrofits , improve grid
infrastructure

Integrate VRE forecasting in
Economic dispatch

Flexibility options to enable
transition
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 1 Phase 2

15

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

Impacts of RE

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(International)

Review

Grid Code

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(Thailand)

EGAT / MEA & PEA
(Existing)

Grid Code
(Compromised with High Share of RE)

Management Guidelines
to support RE
(Grid Flexibility)

EGAT / MEA & PEA
(Proposed)

Impacts of RE

1 23

Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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ผลกระทบทางด้าน
ความเชื่อถือได้

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 

ผลกระทบทางด้าน
การเดินโรงไฟฟ้า และการจ่ายโหลดไฟฟ้า 

• พิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Load Profile) ร่วมกับลักษณะการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผัน
ผวน (VRE Profile)

• วิเคราะห์ Ramp Rate ท่ีเกิดข้ึนจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความผันผวน

ผลกระทบทางด้าน
การรักษาสมดุลระบบ

• วิเคราะห์ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Reserve Margin & LOLE)

• ปัญหากําลังการผลิตเกิน (Surplus 
Generation) 

• ปัญหากําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ
(Insufficient reserve margin)
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจําหนา่ยไฟฟ้า

กําลังผลิต / ความตอ้งการใช้โดยรวม กําลังผลิตตดิตัง้ของ DG ตําแหน่งจุดตอ่ร่วม
ดา้นแรงดนัไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยยกแรงดนัท่ีปลายสาย
(Voltage Level) กําลังผลิต > ความตอ้งการ ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาแรงดนัเกิน
ดา้นกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในสาย
(Technical Loss) กําลังผลิต > ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของกําลังไฟฟ้าสูญเสีย
ดา้นกระแสลัดวงจร  *
(Short Circuit Level) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของระดบัลัดวงจร
ดา้นความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า  ** สูง กลางสาย/ปลายสาย เพ่ิมความเชื่อถือได้
(Power System Reliability)
ดา้นระบบควบคมุและปอ้งกัน  ***
(Control and Protection System) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย อุปกรณ์ควบคมุและปอ้งกันทํางานผดิพลาด
ดา้นคณุภาพไฟฟ้า  ****
(Power Quality) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของฮาร์มอนิก

*     เช่ือมตอ่ผ่านอินเวอร์เตอร์ (Converter Interfaced DG) กระแสร่วมจ่ายความผิดพร่องจึงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับเช่ือมตอ่โดยตรงกับโครงข่ายไฟฟา้ (Directly Coupled DG)

**** ไม่สามารถควบคมุกําลังการผลิตได ้(Non-Dispatchable) อาจส่งผลกระทบในดา้นแรงดนักระเพือ่ม (Voltage Fluctuation) หรือ ไฟกะพริบ (Voltage Flicker)
      ใช้อินเวอร์เตอร์ อาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพไฟฟา้ในดา้นฮาร์มอนิก (Harmonics)

**    DG ช่วยเพิม่แหล่งจ่ายพลังไฟฟา้ ณ ตําแหน่งตา่งๆในโครงข่ายไฟฟา้ สามารถช่วยจ่ายไฟฟา้ทดแทนหรือเสริมโครงข่ายไฟฟา้หลัก ในยามท่ีอุปกรณ์ใดๆในโครงข่ายไฟฟา้ไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
      จึงช่วยเพิม่ความเช่ือถือไดข้องโครงข่ายไฟฟา้ให้สูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดอัตราความเสียหายเน่ืองจากไฟฟา้ดบัของผู้ใช้ไฟฟา้ให้ต่ําลง
      อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการไฟฟา้ยังไม่อนุญาตให้ DG สามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได ้เน่ืองจากยังขาดความพร้อม
      แตห่ากในอนาคตระบบมีความพร้อมรองรับ เช่น การพฒันาโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นตน้ ก็อาจจะอนุญาตให้ DG น้ันสามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได้

ปจัจัยซ่ึงมีผลตอ่ความมากน้อยของผลกระทบดา้นของผลกระทบ แนวโน้มของผลกระทบ (ด ี/ ไม่ด)ี

***  เมื่อเกิดความผิดปกตข้ึินในระบบโครงข่ายไฟฟา้ กรณีท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ขนาดเล็กถูกปลดออกจากระบบจําหน่ายไดทั้นภายในเวลาท่ีกําหนด
      เช่น 0.1 วินาที (กรณีความถ่ีท่ีจุดเช่ือมตอ่มีคา่ไม่อยู่ในช่วง 48 - 51 Hz) หรือ 2 วินาที (กรณีระบบโครงข่ายไฟฟา้ไม่มีไฟฟา้)  ก็จะไม่ส่งผลกระทบตอ่การทํางานของระบบควบคมุและป้องกันแตอ่ย่างใด

18

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
1. การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2. การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า 

(Software)
3. ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า

• ด้านการดําเนินการ (Operation) เช่น Grid Code, RE Forecast, 
Economic Dispatch, RE curtailment เป็นต้น 

• ด้านตลาด (Market) เช่น Ancillary Service, Energy Market 
Design เป็นต้น

• ด้านโหลด (Load) เช่น Demand Response, Voluntary Load 
Shedding เป็นต้น

• ด้านการผลิตและโครงข่าย (Generation and Network) เช่น 
Diversification of Capacity mix, Flexible Power Plant, 
Transmission Expansion เป็นต้น

• ด้าน Technology เช่น Energy Storage, New Generator 
Model, Renewable Energy Management Centers (REMCs) 
เป็นต้น
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 
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ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X X X X  X  
Non-variable reserve generation X           
เพ่ิมความยืดหยุ่น ( Flexibility)  X X         
การจํากัดการเชื่อมต่อ (Curtailment) X  X X X  X X    
ขยายสายส่ง  X      X    
Demand Response X X X         
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ       X     
Wide area operation (Intertie)  X X  X       
แก้ไข Grid Code     X  X  X  X 
Remote control ผ่านระบบสื่อสาร          X  
แก้ไขโดยนโยบาย เช่น การกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
การเปิดเผยข้อมูลระบบ การสร้างกลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      X X    

 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 
ปัญหา 

แรงดันเกิน ฮาร์มอนิก 
Tap change
ทํางานบ่อย 

จ่ายกําลังเกิน
สัญญา 

สายส่งคับค่ัง 

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X 
การจํากัดการเชื่อมต่อ  
(Curtailment) 

   X X 

ขยายสายส่ง X   X X 
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ X  X 
แก้ไข Grid Code X   X X 
วงจรกรองกําลัง  X   
 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

23

งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

• การศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยที่
เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา

• การศึกษาและทบทวนรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนดิไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• การวิเคราะห์ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา 

ข้อกําหนดการเช่ือมต่อ และ ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงต่างๆ 
• การวิเคราะห์รูปแบบการควบคุม การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุมทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ/ข้อปฏิบติัของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

• การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่มปีระสิทธิภาพในการช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• การวิเคราะห์กรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
RE ในอนาคต

• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• เสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม

งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 
และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ
• พิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
• สร้างแบบจําลองการประเมินและวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
• นําเสนอแนวทางการประเมนิและวิเคราะห์เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้

กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
• วิเคราะห์และจัดทําร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต
• จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

และการดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม 
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

Grid Codes

 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

และ ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึง
รูปแบบการสั่งการของศูนย์ควบคุมให้สอดคล้องกับการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติในปัจจุบันสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการควบคุมโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นําไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบการ
ควบคุม และ นําไปสู่การจัดทําข้อเสนอปรับปรุงได้ต่อไป
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

• นํารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของต่างประเทศ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
• ในประเทศไทยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Firm และ Non-Firm) ไม่ได้มีส่วนของการควบคุม

ในเรื่องการช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้า (Response) มีเพียงการส่งข้อมูลให้ศูนย์
ควบคุมเท่านั้น 

• ในต่างประเทศ (ยุโรป และ อเมริกา) มีรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น RE Forecasting, Hybrid RE, Virtual Power Plant, Balancing 
Mechanism, Smoother VRE, RE Curtailment รวมถึง Ancillary Service Market เหล่านี้ล้วน
เป็นกลไกท่ีจะทําให้ระบบไฟฟ้ามีความสมดุลมากขึ้น
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)
 ตัวอย่างการรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบการควบคุม คุณสมบัติ
Fully Dispatchable Capacity & Response
Firm Capacity
Non-firm -

RE
RE

MW, MVAr, kV, A, CB

NCC SPP

• Hybrid RE
• Balancing Mechanism
• RE Curtailment
• Virtual Power Plant
• RE Forecasting
• Ancillary Service Market
• Smoother VRE RTURTU

Monitoring
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏบิตักิาร ระหว่าง กฟผ. กับ การไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับการควบคุมระบบไฟฟา้ (ข้อกําหนดระหว่างการไฟฟา้ท่ีไม่ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต)์

• รายงานการศึกษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ในปจัจบุัน รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการไฟฟา้เก่ียวกับ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในดา้นผลกระทบตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟา้ ท้ังด้านการ
ควบคุมความถ่ี แรงดัน แรงดันและกระแสผิดเพีย้น ฮารโ์มนกิส ์เป็นต้น

• แนวทางดําเนินการ (ตามรายงานการศกึษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการ
ไฟฟ้า) หากระบบโครงข่ายไฟฟา้มีการเชื่อมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในปรมิาณสูงมาก ๆ
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งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับ
แผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรงุรูปแบบการบรหิารจัดการตามแผนการลงทุนเพือ่รองรับการเช่ือมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน

• การลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟา้อย่างมีประสทิธิภาพเพือ่รองรับระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนให้ไดม้าก
ยิ่งขึ้น โดยระบบโครงข่ายไฟฟา้จะตอ้งส่งจ่ายกําลงัไฟฟา้ไดอ้ย่างม่ันคงและมีความเชื่อถือได้ และ สามารถแยกการ
ลงทุนเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนจากการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• ศึ ก ษ า แ ล ะ ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ใ น

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดผลกระทบจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน โดย
อาจจะพิ จารณาการดํ า เนิ นการหรื อ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
• การควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ตลาดไฟฟ้า
• กลไกด้านผู้ใช้ไฟฟ้า
• เครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีมีความยืดหยุ่น
• ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ระบบกักเก็บพลังงาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• รวบรวมแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายของสามการไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน
• นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม และ ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าท้ัง

สามแห่ง เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนให้สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

• นําเสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนท่ีได้จากการวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม และร่วมประชุมกับการ
ไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อหารือกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างเหมาะสม

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 แนวทางและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์
• รวบรวมข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย ดังนี้

• ความสอดคลอ้งกับศักยภาพการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในแตล่ะพืน้ท่ี 
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพของพลงังานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟา้ ข้อมูลการผลติไฟฟา้ของพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์และ การลงทุนท่ีไม่ซํ้าซ้อน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายระบบโครงข่ายไฟฟา้ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของ
พลังงานหมุนเวียน และ ต้นทุนท่ีหลกีเลีย่งได้จากการลดการปลอ่ย  เป็นต้น)

• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุน โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นคือ 
• ความเหมาะสมทางวิศวกรรม และ ด้านเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบกับงานโครงการอื่น ๆ และ การประเมินราคา

ตามต้นทุนมาตรฐาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต และ ระบบสง่ เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและใน

อนาคต เช่น 10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสาํหรับโรงไฟฟา้ท่ีมีความยืดหยุ่นสงู เพื่อรองรับความไม่แนน่อนของระบบผลิตไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียน
• การลงทุนในระบบการพยากรณ์การผลติไฟฟา้จากระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้เพิ่มเพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล และความไม่

แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบจําหนา่ย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและในอนาคต เช่น 

10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้อุปกรณต์า่ง ๆ ในการควบคุมแรงดัน และ กําลังไฟฟา้รแีอคทีฟเพือ่รองรับความไม่แนน่อน

ของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ) 
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงค่าพิกัด
ปริมาณกําลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน ระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

ปริมาณกําลงัผลิต
ติดตั้งท่ีเหมาะสม
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
• ประโยชน์ท่ีระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ตามกําหนด 

เช่น ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 เป็นต้น
• ประโยชน์ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งเป็นจํานวนมาก อาจทําให้การ

ทํางานของระบบส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องมาจากการช่วยเหลือของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความสามารถในการตอบสนองการทํางานต่อระบบได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนท่ีใช้อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น (ทาง NREL ได้มีการเสนอให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร่วมสนับสนนุ Ancillary Services ได้)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ ผลประโยชน์ท่ีการไฟฟ้าจะมี
ทางเลือกการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าท่ีถูกลง ถ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าในอนาคตมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น (พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจจะมีราคาการผลิต
ต่อหน่วยถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทาง/รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนเงื่อนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านแรงดันไฟฟ้า
• ด้านการไหลของกระแสในอุปกรณ์ไฟฟ้า
• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า

ฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผันตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล



43Ref: M. H. J. Bollen and S. K. Rönnberg, “Hosting capacity of the power grid for renewable electricity production and new large consumption equipment,” 2017.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการ
กระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโนด (Node) คือ 

รูปแบบตําแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลั งงานหมุนเวียน ท่ี ถูก กําหนดไ ว้
ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งในระบบ โดยอาจ
พิจารณาตําแหน่งดังกล่าวได้เป็นสามรูปแบบ 
ได้แก่ ต้นสาย กลางสาย และ ปลายสาย

44Ref: M. Coddington et al., “Updating Interconnection Screens for PV System Integration,” 2012. doi: 10.2172/1036038.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการกระจายตัวของ
ตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโซน (Zone) คือ 

การกําหนดตําแหน่งติดตั้งเพื่อศึกษาว่าบริเวณใด
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะสามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ได้มาก (เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
มาก) และ บริเวณใดสามารถรองรับได้น้อย 
(เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบผลิต ร่วมกับ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
• ด้านความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา้ขนาดใหญใ่นการเดนิเครือ่งเพื่อรองรับความผันผวนของระบบ

ผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน และ รักษาเสถียรภาพของระบบ เช่น Load Following, Frequency 
Regulation เป็นต้น

• ด้านต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า

• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
• จําลองผลการศึกษาผ่านโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory และ โปรแกรมอื่น ๆ เช่น MATLAB
• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) (อาจจะเป็นไฟล ์.pfd สําหรับจําลองบนโปรแกรม 
DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต และ ระบบส่ง
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ (ไม่ทราบว่าการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกําหนดตวัเลขท่ีชัดเจนใน Grid 
Code หรือไม่ , เข้าใจว่าเป็นการกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศึกษาระบบไฟฟา้ (Power System 
Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น)

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) และ ข้อมูลระบบจําหน่าย  (อาจจะเป็นไฟล ์. pfd สําหรับ
จําลองบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ และ ระบบจําหนา่ย นอกเหนือจากเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีระบุในข้อ
กําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ เช่น การกําหนดปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้ 15% ของระบบผลิตไฟฟา้ในระบบ
จําหน่าย ของการไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย หรือ การกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศกึษาระบบไฟฟา้ (Power 
System Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผัน
ตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ตัวอย่างการขอรับข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

• ในโครงการวิจัยนี้ ทีมนักวิจัยจะขอรับข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี
1. ทีมนักวิจัยดําเนินการขอรับไฟล์ .pfd ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับจําลองบนโปรแกรม DIgSILENT

PowerFactory จํานวน ___ ระบบ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
2. ทีมนักวิจัยดําเนินการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง จํานวนอย่างน้อย 1 ระบบ/การไฟฟ้า 
เพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

3. ทีมนักวิจัยจะดําเนินการขยายผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเหลือ หลังจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่งได้ให้ความ
เห็นชอบ
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย) ของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
อนาคต

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

วิเคราะห์และเสนอแนะปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้
ของ RE

หัวข้อท่ีพิจารณาในข้อกําหนดการเชื่อมต่อ

การควบคุมการทํางาน
ของ RE

ฟังก์ชันการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์

อ่ืน ๆ เช่น ระบบ
ติดต่อสือ่สารของ RE Grid Codes
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาหัวข้อดังต่อไปน้ี เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ฟังก์ชันการทํางานของอินเวอร์เตอร์ เช่น P(U), Q(U), cosphi(P), P(Q), LVRT, หรือ HVRT
• ด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบการตดิตอ่สือ่สาร หรือ ระบบกักเก็บพลงังาน (รับฟังความคิดเห็น)
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ไม่พิจารณาหัวข้อต่อไปน้ี เนื่องด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก
• ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพไฟฟ้า (ฮาร์มอนิก แรงดันกระเพื่อม แรงดันไม่ได้ดุล และ อ่ืน ๆ)
• การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น
• หัวข้ออ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)

• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
• การสอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• การสอบถามท่ีมาของข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นดังต่อไปน้ี

• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิธีการทดสอบการทํางานของอินเวอร์เตอร์
• วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
• ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานท่ี 3 : งานสนับสนุน
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งานที่ 3 : งานสนับสนุน

• การประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น
− แนะนําโครงการและประสานขอข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการดําเนินโครงการ 

ร่วมกับ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ

เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กรอบการกํากับแผนการลงทุน
ในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม

− รับฟังความเห็นผลการศึกษากรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาการปรับปรุงร่างขอ้กําหนด Grid Codes ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

• สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวข้อง งานที่ 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ
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Thank You



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.1.3 
 

เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1

โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
(ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย) 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และแนวทางแก้ไข

กรกฎาคม 2563

2

ความเป็นมา

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน PDP2018 Rev.1 
และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 18,696 MW ภายในปี 2580 นอกจากนี้ 
ภายใต้แผน AEDP2018 ได้กําหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนเป็น 30% ของการใช้พลังงานรวมท้ังหมดใน
ปี 2580

การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าผลิตและฝ่ายจําหน่ายได้ ท้ังในส่วนของการไหลย้อนของกําลังไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบ
ทางเทคนิค เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้า กําลังสูญเสีย เป็นต้น

เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว ท่ีผ่านมาการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ได้จัดทําข้อกําหนด Grid code โดยกําหนดให้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมต่อได้ 15% ของขนาดหม้อแปลงจําหน่ายไฟฟ้า เพ่ือป้องกันการไหลย้อน
ของกําลังไฟฟ้า ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ดี ในบางช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจไม่ได้ทําให้เกิดการไหลย้อนข้องกําลังไฟฟ้าได้ 
รวมถึงถ้าพิจารณาตามนโยบายภาครัฐท่ีมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงจําเป็นต้องมีการทบทวน
ข้อกําหนด Grid code ของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง เพ่ือท่ีจะทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากขึ้น

3

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ        
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย
เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและมีความเสถียร
(Dispatchable/Firm) ในการจ่ายไฟฟ้ามากข้ึนในระยะยาว

เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียนเพ่ือทําให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เพ่ิมมากข้ึนในขณะที่ยังคงมาตรฐานการ
ให้บริการของไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับได้

เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแล 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนด
การเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

01

02

03

04

05

4

01 ข้อมูลเพ่ือช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม           
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า เม่ือมีการกํากับดูแลเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

02

03

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

5

ภาพรวมการดําเนินงาน

งานท่ี 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ

งานที่ 3 : งานสนับสนุน

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง 

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบ
ไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

งานท่ี 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทาง 
และรูปแบบการกํากับดูแลผู้ที่เก่ียวข้อง

และศูนย์ควบคุม

งานท่ี 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า

งานท่ี 2.3 : ศึกษา/นําเสนอแนวทาง
การประเมินและวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม

งานท่ี 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการ
กํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 

และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

6

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบ
และแนวทางการบริหารจัดการ
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งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ

• การทบทวนสถานการณ์การใช้ RE ของโลกและของประเทศไทย
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ RE ในอนาคต
• แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและของประเทศไทยในอนาคต 
• การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย

• รูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ศึกษารูปแบบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก RE 
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ทั้งด้านการเดินโรงไฟฟ้าและการ

จ่ายโหลดไฟฟ้า ความเช่ือถือได้ และการรักษาสมดุลระบบ
• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระบบจําหน่ายไฟฟ้า ทั้งด้านกําลังไฟฟ้าสูญเสีย แรงดันไฟฟ้า ความ

เชื่อถือได้ ระบบป้องกันผลกระทบของคุณภาพไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกตัวอิสระ

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนงานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ในต่างประเทศ ได้แก่ 
1) การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2) การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า (Software)
3) ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า ได้แก่ ด้านการดําเนินการ (Operation) 

ด้านตลาด (Market) ด้านโหลด (Load) ด้านการผลิตและโครงข่าย 
(Generation and Network) และ ด้าน Technology

• วิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเช่ือมต่อ RE ทั้ง (1) ระบบผลิต
และส่งจ่ายไฟฟ้า และ (2) ระบบจําหน่ายไฟฟ้า และ การควบคุมและกํากับดูแลการ
บริหารจัดการประเด็นในระบบจําหน่ายต่างๆ 

• ศึกษาความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อการ
ผลิตไฟฟ้าจาก RE กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากําลัง

• ศึกษามาตรการของลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก RE ที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทย
• นําเสนอแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่รองรับการเชือ่มต่อ RE เพ่ือไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและมีความเสถียรในการจ่ายไฟมากขึน้ในระยะยาว

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเช่ือมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก           
พลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการเช่ือมต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

8

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สถานการณ์การใช้ RE ของโลกและ
ของประเทศไทย

(Historical)

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของ RE ในอนาคต
(Diving force)

แนวโน้มผลิตไฟฟ้าจาก RE ของโลกและ
ของประเทศไทยในอนาคต 

(Trend & Target)

PDP2018 Rev.1

Global Trend
REmap case 

Thailand Historical RE 
Installed Capacity 

Global Historical RE Installed Capacity 
Environment

(CO2)
Economic

(RE Cost reduction)

Technology
(Grid Flexibility)

Penetration of RE

High Share of RE

9

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะห์รูปแบบสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสาํหรับประเทศไทย

2025 Thailand REmap Case

2015 Thailand RE Status 

2050 Global REmap Case  
ซึ่งในภาพรวมท้ังโลกต้องมี RE Share ในส่วนของ 
Power Generation อยู่ท่ี 85% ในปี 2050 
เพ่ือทําให้เกิดความสอดรับกับนโยบายทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้
เพ่ิมขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส 

2037 : สัดส่วน RE ตามเป้าหมายของแผน PDP  2018 Rev1  

จึงนํามาสู่แนวคิดในการ กําหนดสถานการณ์ของ RE 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย สอดรับกับ 
Global REmap

2036 Thailand REmap Case
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการผลติไฟฟ้าจาก RE 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มคีวามผันผวน (VRE) ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้

1) การไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Partial Unpredictability)

2) การไม่สามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)

3) ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนท่ี (Location dependence)

• การวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
(Generation Dispatch) มีความยุ่งยากและไม่สามารถดําเนนิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• แผนสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Unit Commitment) และส่งผลกระทบ
ต่อแผนการจัดหาเช้ือเพลิงล่วงหน้า (Fuel Allocation) ที่เกิดจาก
ความไม่แนน่อนของกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power 
Development Plan; PDP)

• ต้องทําการสํารองกําลังผลิตของระบบไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือให้พร้อมท่ีจะเขา้
ทดแทนการขาดหายไปเมือ่ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไวอ้ย่างมีนยัสําคัญ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลมและแสงอาทิตย์แต่ละช่วงเวลา 
จะมีความผันผวนตามแหล่งพลังงานที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 

• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง (Stability) โดยเฉพาะใน
ด้านการรักษาความถี่และระดับแรงดันไฟฟ้าของทั้งระบบไฟฟ้า

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมจะนํามาผลิตไฟฟ้ามากที่สุดนั้น
จะอยู่ในสถานท่ีจําเพาะเจาะจงซึ่งไมส่ามารถเคล่ือนย้ายได้ ก่อให้เกิด 
การกระจุกตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีเ่หมาะสมมักเปน็แหล่งที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าตํ่า ซึ่งส่งผลต่อความเส่ียงที่จะเกิดปัญหาแรงดันเกิน ปัญหา
กําลังไฟฟ้าไหลย้อน และปัญหาพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

12

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 6. Seasonal or inter-annual
Surplus or deficit of VRE supply

Phase 5. Growing amounts of VRE surplus
(days to weeks)

Phase 4. The system experiences periods where VRE
Makes up almost all generation

Phase 3. VRE generation determines the operation pattern of the 
system

Phase 2. VRE has a minor to moderate impact on system operation

Phase 1. VRE has no noticeable impact on the system1

2

3

4

5

6

Key transition
Challenges

Seasonal storage and use of
Synthetic fuels or hydrogen

Longer periods of surplus or
Deficit of energy

Power supply robustness during 
periods of high VRE generation

Greater variability of net load and 
charges in power flow patterns

Minor changes to operating
Patterns of the existing system

Long term energy storage, e.g.
Power to gas, renewable fuel trade 

Medium term storage, e.g.
electrification

Advance tech to increase stability ;
Digitalization and smart grids;
Storage ; DSR

Plant retrofits , improve grid
infrastructure

Integrate VRE forecasting in
Economic dispatch

Flexibility options to enable
transition

14

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 

Phase 1 Phase 2

15

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

Impacts of RE

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(International)

Review

Grid Code

Measure Guidelines
for Reducing Impacts of RE

(Thailand)

EGAT / MEA & PEA
(Existing)

Grid Code
(Compromised with High Share of RE)

Management Guidelines
to support RE
(Grid Flexibility)

EGAT / MEA & PEA
(Proposed)

Impacts of RE

1 23

Technical Impacts of VRE  ->  VRE Grid Integration 
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ผลกระทบทางด้าน
ความเชื่อถือได้

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 

ผลกระทบทางด้าน
การเดินโรงไฟฟ้า และการจ่ายโหลดไฟฟ้า 

• พิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Load Profile) ร่วมกับลักษณะการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผัน
ผวน (VRE Profile)

• วิเคราะห์ Ramp Rate ท่ีเกิดข้ึนจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความผันผวน

ผลกระทบทางด้าน
การรักษาสมดุลระบบ

• วิเคราะห์ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Reserve Margin & LOLE)

• ปัญหากําลังการผลิตเกิน (Surplus 
Generation) 

• ปัญหากําลังผลิตสํารองไม่เพียงพอ
(Insufficient reserve margin)
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งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจําหนา่ยไฟฟ้า

กําลังผลิต / ความตอ้งการใช้โดยรวม กําลังผลิตตดิตัง้ของ DG ตําแหน่งจุดตอ่ร่วม
ดา้นแรงดนัไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยยกแรงดนัท่ีปลายสาย
(Voltage Level) กําลังผลิต > ความตอ้งการ ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาแรงดนัเกิน
ดา้นกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้า กําลังผลิต < ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ช่วยลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในสาย
(Technical Loss) กําลังผลิต > ความตอ้งการ กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของกําลังไฟฟ้าสูญเสีย
ดา้นกระแสลัดวงจร  *
(Short Circuit Level) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของระดบัลัดวงจร
ดา้นความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้า  ** สูง กลางสาย/ปลายสาย เพ่ิมความเชื่อถือได้
(Power System Reliability)
ดา้นระบบควบคมุและปอ้งกัน  ***
(Control and Protection System) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย อุปกรณ์ควบคมุและปอ้งกันทํางานผดิพลาด
ดา้นคณุภาพไฟฟ้า  ****
(Power Quality) สูง ตน้สาย/กลางสาย/ปลายสาย ปญัหาการเพ่ิมขึ้นของฮาร์มอนิก

*     เช่ือมตอ่ผ่านอินเวอร์เตอร์ (Converter Interfaced DG) กระแสร่วมจ่ายความผิดพร่องจึงไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับเช่ือมตอ่โดยตรงกับโครงข่ายไฟฟา้ (Directly Coupled DG)

**** ไม่สามารถควบคมุกําลังการผลิตได ้(Non-Dispatchable) อาจส่งผลกระทบในดา้นแรงดนักระเพือ่ม (Voltage Fluctuation) หรือ ไฟกะพริบ (Voltage Flicker)
      ใช้อินเวอร์เตอร์ อาจส่งผลกระทบตอ่คณุภาพไฟฟา้ในดา้นฮาร์มอนิก (Harmonics)

**    DG ช่วยเพิม่แหล่งจ่ายพลังไฟฟา้ ณ ตําแหน่งตา่งๆในโครงข่ายไฟฟา้ สามารถช่วยจ่ายไฟฟา้ทดแทนหรือเสริมโครงข่ายไฟฟา้หลัก ในยามท่ีอุปกรณ์ใดๆในโครงข่ายไฟฟา้ไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน
      จึงช่วยเพิม่ความเช่ือถือไดข้องโครงข่ายไฟฟา้ให้สูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดอัตราความเสียหายเน่ืองจากไฟฟา้ดบัของผู้ใช้ไฟฟา้ให้ต่ําลง
      อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการไฟฟา้ยังไม่อนุญาตให้ DG สามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได ้เน่ืองจากยังขาดความพร้อม
      แตห่ากในอนาคตระบบมีความพร้อมรองรับ เช่น การพฒันาโครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นตน้ ก็อาจจะอนุญาตให้ DG น้ันสามารถจ่ายไฟฟา้แบบแยกตวัอิสระได้

ปจัจัยซ่ึงมีผลตอ่ความมากน้อยของผลกระทบดา้นของผลกระทบ แนวโน้มของผลกระทบ (ด ี/ ไม่ด)ี

***  เมื่อเกิดความผิดปกตข้ึินในระบบโครงข่ายไฟฟา้ กรณีท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ขนาดเล็กถูกปลดออกจากระบบจําหน่ายไดทั้นภายในเวลาท่ีกําหนด
      เช่น 0.1 วินาที (กรณีความถ่ีท่ีจุดเช่ือมตอ่มีคา่ไม่อยู่ในช่วง 48 - 51 Hz) หรือ 2 วินาที (กรณีระบบโครงข่ายไฟฟา้ไม่มีไฟฟา้)  ก็จะไม่ส่งผลกระทบตอ่การทํางานของระบบควบคมุและป้องกันแตอ่ย่างใด
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งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน
1. การปรับปรุงการลงทุนอุปกรณ์ (Hardware) 
2. การปรับปรุงการทํางานและการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า 

(Software)
3. ด้านกลไกการทํางานของระบบไฟฟ้า

• ด้านการดําเนินการ (Operation) เช่น Grid Code, RE Forecast, 
Economic Dispatch, RE curtailment เป็นต้น 

• ด้านตลาด (Market) เช่น Ancillary Service, Energy Market 
Design เป็นต้น

• ด้านโหลด (Load) เช่น Demand Response, Voluntary Load 
Shedding เป็นต้น

• ด้านการผลิตและโครงข่าย (Generation and Network) เช่น 
Diversification of Capacity mix, Flexible Power Plant, 
Transmission Expansion เป็นต้น

• ด้าน Technology เช่น Energy Storage, New Generator 
Model, Renewable Energy Management Centers (REMCs) 
เป็นต้น
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 
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ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X X X X  X  
Non-variable reserve generation X           
เพ่ิมความยืดหยุ่น ( Flexibility)  X X         
การจํากัดการเชื่อมต่อ (Curtailment) X  X X X  X X    
ขยายสายส่ง  X      X    
Demand Response X X X         
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ       X     
Wide area operation (Intertie)  X X  X       
แก้ไข Grid Code     X  X  X  X 
Remote control ผ่านระบบสื่อสาร          X  
แก้ไขโดยนโยบาย เช่น การกระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 
การเปิดเผยข้อมูลระบบ การสร้างกลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      X X    

 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข 
ปัญหา 

แรงดันเกิน ฮาร์มอนิก 
Tap change
ทํางานบ่อย 

จ่ายกําลังเกิน
สัญญา 

สายส่งคับค่ัง 

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) X X X X X 
การจํากัดการเชื่อมต่อ  
(Curtailment) 

   X X 

ขยายสายส่ง X   X X 
ฉีดกําลังรีแอกทีฟ X  X 
แก้ไข Grid Code X   X X 
วงจรกรองกําลัง  X   
 

ทีมา: โครงการศึกษาแนวทางการผสาน RE กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบาย ESS ขนาดใหญ ่: การผสาน RE สัดส่วนสูงในต่างประเทศ
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งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล
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งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการกํากับดูแล

• การศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยที่
เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา

• การศึกษาและทบทวนรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนดิไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• การวิเคราะห์ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับระเบียบ สัญญา 

ข้อกําหนดการเช่ือมต่อ และ ขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงต่างๆ 
• การวิเคราะห์รูปแบบการควบคุม การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุมทีเ่ก่ียวขอ้ง

กับรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภท 
• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ/ข้อปฏิบติัของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

• การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศที่มปีระสิทธิภาพในการช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• การวิเคราะห์กรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
RE ในอนาคต

• พิจารณาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

• เสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเชือ่มต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม

งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง 
และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ
• พิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์
• สร้างแบบจําลองการประเมินและวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory
• นําเสนอแนวทางการประเมนิและวิเคราะห์เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้

กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
• วิเคราะห์และจัดทําร่างข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต
• จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงขอ้กําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก RE ในอนาคต

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

และการดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม 
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

Grid Codes

 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

และ ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึง
รูปแบบการสั่งการของศูนย์ควบคุมให้สอดคล้องกับการ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน

• ศึกษาและทบทวนข้อปฏิบัติในปัจจุบันสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการควบคุมโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นําไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบการ
ควบคุม และ นําไปสู่การจัดทําข้อเสนอปรับปรุงได้ต่อไป
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

• นํารูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของต่างประเทศ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
• ในประเทศไทยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Firm และ Non-Firm) ไม่ได้มีส่วนของการควบคุม

ในเรื่องการช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้า (Response) มีเพียงการส่งข้อมูลให้ศูนย์
ควบคุมเท่านั้น 

• ในต่างประเทศ (ยุโรป และ อเมริกา) มีรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น RE Forecasting, Hybrid RE, Virtual Power Plant, Balancing 
Mechanism, Smoother VRE, RE Curtailment รวมถึง Ancillary Service Market เหล่านี้ล้วน
เป็นกลไกท่ีจะทําให้ระบบไฟฟ้ามีความสมดุลมากขึ้น
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)
 ตัวอย่างการรูปแบบการควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบการควบคุม คุณสมบัติ
Fully Dispatchable Capacity & Response
Firm Capacity
Non-firm -

RE
RE

MW, MVAr, kV, A, CB

NCC SPP

• Hybrid RE
• Balancing Mechanism
• RE Curtailment
• Virtual Power Plant
• RE Forecasting
• Ancillary Service Market
• Smoother VRE RTURTU

Monitoring
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งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และการดําเนินงาน/การสั่งการ
ของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏบิตักิาร ระหว่าง กฟผ. กับ การไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เก่ียวกับการควบคุมระบบไฟฟา้ (ข้อกําหนดระหว่างการไฟฟา้ท่ีไม่ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต)์

• รายงานการศึกษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ในปจัจบุัน รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการไฟฟา้เก่ียวกับ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในดา้นผลกระทบตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟา้ ท้ังด้านการ
ควบคุมความถ่ี แรงดัน แรงดันและกระแสผิดเพีย้น ฮารโ์มนกิส ์เป็นต้น

• แนวทางดําเนินการ (ตามรายงานการศกึษา และ ความเห็นของการไฟฟา้ รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการ
ไฟฟ้า) หากระบบโครงข่ายไฟฟา้มีการเชื่อมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในปรมิาณสูงมาก ๆ
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งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับ
แผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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 แนวคิดสําคัญ

 วัตถุประสงค์
• ปรับปรงุรูปแบบการบรหิารจัดการตามแผนการลงทุนเพือ่รองรับการเช่ือมต่อระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน

• การลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟา้อย่างมีประสทิธิภาพเพือ่รองรับระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนให้ไดม้าก
ยิ่งขึ้น โดยระบบโครงข่ายไฟฟา้จะตอ้งส่งจ่ายกําลงัไฟฟา้ไดอ้ย่างม่ันคงและมีความเชื่อถือได้ และ สามารถแยกการ
ลงทุนเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนจากการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• ศึ ก ษ า แ ล ะ ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ใ น

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดผลกระทบจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน โดย
อาจจะพิ จารณาการดํ า เนิ นการหรื อ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
• การควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ตลาดไฟฟ้า
• กลไกด้านผู้ใช้ไฟฟ้า
• เครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีมีความยืดหยุ่น
• ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• ระบบกักเก็บพลังงาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 แนวทางการทํางานร่วมกับสามการไฟฟ้า
• รวบรวมแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายของสามการไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน
• นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม และ ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าท้ัง

สามแห่ง เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนการลงทุนให้สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

• นําเสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนท่ีได้จากการวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม และร่วมประชุมกับการ
ไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อหารือกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างเหมาะสม

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 แนวทางและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์
• รวบรวมข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย ดังนี้

• ความสอดคลอ้งกับศักยภาพการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในแตล่ะพืน้ท่ี 
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพของพลงังานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟา้ ข้อมูลการผลติไฟฟา้ของพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น)

• ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์และ การลงทุนท่ีไม่ซํ้าซ้อน
(ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อขยายระบบโครงข่ายไฟฟา้ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของ
พลังงานหมุนเวียน และ ต้นทุนท่ีหลกีเลีย่งได้จากการลดการปลอ่ย  เป็นต้น)

• เสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุน โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นคือ 
• ความเหมาะสมทางวิศวกรรม และ ด้านเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบกับงานโครงการอื่น ๆ และ การประเมินราคา

ตามต้นทุนมาตรฐาน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบผลิต และ ระบบสง่ เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและใน

อนาคต เช่น 10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสาํหรับโรงไฟฟา้ท่ีมีความยืดหยุ่นสงู เพื่อรองรับความไม่แนน่อนของระบบผลิตไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียน
• การลงทุนในระบบการพยากรณ์การผลติไฟฟา้จากระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้เพิ่มเพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล และความไม่

แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)
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 การขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบจําหนา่ย เพื่อรองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนในอดีตและในอนาคต เช่น 

10 ปีย้อนหลัง และ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น
• ตัวอย่างข้อมูลแผนการลงทุน

• การลงทุนระบบสง่ไฟฟา้ท่ีมีหลายวัตถุประสงค์โดบรวมถึงการรองรับพลงังานหมุนเวียน
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนท่ีอยู่ไกล
• การลงทุนสรา้งสายจําหน่ายไฟฟา้เพิม่เพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้ระบบกักเก็บพลงังานเพือ่รองรับความไม่แนน่อนของพลังงานหมุนเวียน 
• การลงทุนตดิตัง้อุปกรณต์า่ง ๆ ในการควบคุมแรงดัน และ กําลังไฟฟา้รแีอคทีฟเพือ่รองรับความไม่แนน่อน

ของพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 2.2 : การวิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบ
ผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ต่อ) 
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงค่าพิกัด
ปริมาณกําลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน ระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

ปริมาณกําลงัผลิต
ติดตั้งท่ีเหมาะสม
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและ
วิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
• ประโยชน์ท่ีระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะสามารถรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ตามกําหนด 

เช่น ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถึง 2580 เป็นต้น
• ประโยชน์ในการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่งเป็นจํานวนมาก อาจทําให้การ

ทํางานของระบบส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องมาจากการช่วยเหลือของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีความสามารถในการตอบสนองการทํางานต่อระบบได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนท่ีใช้อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น (ทาง NREL ได้มีการเสนอให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนร่วมสนับสนนุ Ancillary Services ได้)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 แนวคิดสําคัญ

• ประโยชน์ท่ีคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะได้รับจากการศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ ผลประโยชน์ท่ีการไฟฟ้าจะมี
ทางเลือกการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าท่ีถูกลง ถ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าในอนาคตมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น (พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาจจะมีราคาการผลิต
ต่อหน่วยถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทาง/รูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณ
กําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนเงื่อนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามท่ีระบุในข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านแรงดันไฟฟ้า
• ด้านการไหลของกระแสในอุปกรณ์ไฟฟ้า
• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาจะเริ่มพิจารณาปี 2563 (ปีปัจจุบัน) ถึง ปี 2580
• การประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสม จะอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ 
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าตามท่ีระบุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ถึง 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า

ฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผันตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล



43Ref: M. H. J. Bollen and S. K. Rönnberg, “Hosting capacity of the power grid for renewable electricity production and new large consumption equipment,” 2017.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ
ส่ง และ ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการ
กระจายตัวของตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโนด (Node) คือ 

รูปแบบตําแหน่งติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลั งงานหมุนเวียน ท่ี ถูก กําหนดไ ว้
ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งในระบบ โดยอาจ
พิจารณาตําแหน่งดังกล่าวได้เป็นสามรูปแบบ 
ได้แก่ ต้นสาย กลางสาย และ ปลายสาย

44Ref: M. Coddington et al., “Updating Interconnection Screens for PV System Integration,” 2012. doi: 10.2172/1036038.

งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• กําหนดรูปแบบการกระจายตัวของตําแหน่งติดตั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม รูปแบบการกระจายตัวของ
ตําแหน่งติดตั้ง ประกอบด้วย 
• รูปแบบการกระจายตัวแบบโซน (Zone) คือ 

การกําหนดตําแหน่งติดตั้งเพื่อศึกษาว่าบริเวณใด
ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะสามารถรองรับการ
เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ได้มาก (เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
มาก) และ บริเวณใดสามารถรองรับได้น้อย 
(เช่น บริเวณท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• พิจารณาเง่ือนไขการทํางานของระบบผลิต ร่วมกับ การประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ด้านกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
• ด้านความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟา้ขนาดใหญใ่นการเดนิเครือ่งเพื่อรองรับความผันผวนของระบบ

ผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียน และ รักษาเสถียรภาพของระบบ เช่น Load Following, Frequency 
Regulation เป็นต้น

• ด้านต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า

• ด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
• จําลองผลการศึกษาผ่านโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory และ โปรแกรมอื่น ๆ เช่น MATLAB
• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) (อาจจะเป็นไฟล ์.pfd สําหรับจําลองบนโปรแกรม 
DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต และ ระบบส่ง
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ (ไม่ทราบว่าการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกําหนดตวัเลขท่ีชัดเจนใน Grid 
Code หรือไม่ , เข้าใจว่าเป็นการกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศึกษาระบบไฟฟา้ (Power System 
Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น)

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา

• ข้อมูลระบบสง่ (ท่ีสามารถทํา Dynamic Simulation ได้) และ ข้อมูลระบบจําหน่าย  (อาจจะเป็นไฟล ์. pfd สําหรับ
จําลองบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory)

• ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Generator)
• ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีได้ทําการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Existing Load)
• ข้อมูลเง่ือนไขการทํางานของ ระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจําหน่าย
• ข้อมูลวิธีการจัดการท่ีการไฟฟา้ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ท่ีเหมาะสมของระบบผลติไฟฟา้จาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบสง่ และ ระบบจําหนา่ย นอกเหนือจากเง่ือนไขการทํางานของระบบโครงข่ายไฟฟา้ท่ีระบุในข้อ
กําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ เช่น การกําหนดปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้ 15% ของระบบผลิตไฟฟา้ในระบบ
จําหน่าย ของการไฟฟา้ฝ่ายจําหนา่ย หรือ การกําหนด Grid Capacity ของระบบส่งผ่านการศกึษาระบบไฟฟา้ (Power 
System Study) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณกําลงัผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานหมุนเวียนประเภทตา่ง ๆ ปี 2563 ถึง 2580
• ข้อมูลการพยากรณ์ปรมิาณความตอ้งการใช้ไฟฟา้ ปี 2563 ถึง 2580
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา (ต่อ)

• ข้อมูลแนวโน้มราคารับซ้ือพลังงานไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายท่ีแปรผัน
ตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

• ข้อมูลแนวโน้มราคาท่ีลดลงของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ข้อมูลปริมาณกําลังผลิตสํารองพร้อมจ่ายของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลความสามารถของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น Ramp Rate เป็นต้น
• ข้อมูลต้นทุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
• ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานที่ 2.3 : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
 ตัวอย่างการขอรับข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

• ในโครงการวิจัยนี้ ทีมนักวิจัยจะขอรับข้อมูลระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี
1. ทีมนักวิจัยดําเนินการขอรับไฟล์ .pfd ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสําหรับจําลองบนโปรแกรม DIgSILENT

PowerFactory จํานวน ___ ระบบ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
2. ทีมนักวิจัยดําเนินการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง จํานวนอย่างน้อย 1 ระบบ/การไฟฟ้า 
เพื่อนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง

3. ทีมนักวิจัยจะดําเนินการขยายผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเหลือ หลังจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่งได้ให้ความ
เห็นชอบ
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 แนวคิดสําคัญ

• เพื่อวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ระบบส่ง และ 
ระบบจําหน่าย) ของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
อนาคต

ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ของการไฟฟา้ท้ังสามแห่ง

วิเคราะห์และเสนอแนะปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้
ของ RE

หัวข้อท่ีพิจารณาในข้อกําหนดการเชื่อมต่อ

การควบคุมการทํางาน
ของ RE

ฟังก์ชันการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์

อ่ืน ๆ เช่น ระบบ
ติดต่อสือ่สารของ RE Grid Codes
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งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน

• ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีมีระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• ศึกษาและทบทวนข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย
• ข้อกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Connection Code) ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ฉบับเดอืน กรกฎาคม 2560
• ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558
• ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

• พิจารณาหัวข้อดังต่อไปน้ี เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• ฟังก์ชันการทํางานของอินเวอร์เตอร์ เช่น P(U), Q(U), cosphi(P), P(Q), LVRT, หรือ HVRT
• ด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบการตดิตอ่สือ่สาร หรือ ระบบกักเก็บพลงังาน (รับฟังความคิดเห็น)

54

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อกําหนดการ
เช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ต่อ)
 แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)

• ไม่พิจารณาหัวข้อต่อไปน้ี เนื่องด้วยการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก
• ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพไฟฟ้า (ฮาร์มอนิก แรงดันกระเพื่อม แรงดันไม่ได้ดุล และ อ่ืน ๆ)
• การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น
• หัวข้ออ่ืน ๆ (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)

• จัดประชุมกับการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษา
• การสอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
• การสอบถามท่ีมาของข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นดังต่อไปน้ี

• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• รูปแบบการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• วิธีการทดสอบการทํางานของอินเวอร์เตอร์
• วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง
• ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าท้ังสามแห่ง)
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งานท่ี 3 : งานสนับสนุน
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งานที่ 3 : งานสนับสนุน

• การประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น
− แนะนําโครงการและประสานขอข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการดําเนินโครงการ 

ร่วมกับ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ

เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กรอบการกํากับแผนการลงทุน
ในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม

− รับฟังความเห็นผลการศึกษากรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจําหน่ายไฟฟ้า

− รับฟังความเห็นผลการศึกษาการปรับปรุงร่างขอ้กําหนด Grid Codes ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

• สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ 

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/ผู้เก่ียวข้อง งานที่ 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ

57

Thank You



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.1.4 
 

เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







กรกฎาคม 2563
111

ข้อมูลโครงการลงทุนเพือ่รองรับการเช่ือมต่อพลังงานหมุนเวียน

สําหรับคณะวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย)
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข”

กรกฎาคม 2563

โครงการนําร่องการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility Power Plant)
ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 

222

ภาพรวมโครงการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน

ภาพรวมโครงการลงทุนเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ในปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้า
ให้มีความยืดหยุ่น

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
เพ่ือความม่ันคงและความยืดหยุ่น

โครงการลงทุนตามแผนขับเคลื่อน
ด้านสมาร์ทกริด การพัฒนาศูนย์เรียนรู้

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟ้า

โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
ระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดต้ังระบบ
กักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและ
ลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจาก
พลังงานหมุนเวียน

โครงการนําร่องการพัฒนา
สมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy Forecast)

โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์
ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด 
(Demand Response Control 
Center)

EGAT Energy 
Excellence Center 
(EGAT-EEC)
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• Thailand is the most advanced ASEAN country in 
terms of VRE penetration, grid infrastructure and 
other flexibility options.

• The current VRE penetration is about 4% but 
becoming noticeable to system operators.

• Thailand can be considered to be approaching in 
Phase 2.

• The controllability and visibility of VRE 
generators are essential. recommended to;

- Establish a national RE control center, 
including short-term forecasts to be used in system 
operation.

- Develop and implement a harmonized 
national grid code in collaboration

Existing power system context
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•Validation:  provides a baseline for comparison with the production cost model.
•Core scenarios with different VRE penetrations – Base (6%), RE1 (12%), RE2 (15%).
•Scenarios with different flexibility options – power plants characteristics, DSM, storage.

Alternative Energy Development Plan (AEDP2015),
Power Development Plan (PDP2015)

Modelling scenarios
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• Flexibility will become increasingly important as 
Thailand moves to Phase 3.

• Enhance operational flexibility such as faster 
operations, frequent schedule operation, reducing 
dispatch intervals.

• Unlocking latent flexibility;
- Power purchase and fuel contract flexibility allow 

for the notable cost savings via greater dispatch 
optimization.

- Improve the flexibility of conventional power plants
– including minimum stable load, ramp rates and 
start-up/cycling. 

• Demand-side options and storage can also 
enhance system flexibility.

Unlocking flexibility
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Conclusion

Operational aspect;
- Wind and solar output have complementary profiles allowing contribution to peak periods.
- Net ramping requirements (30-minute and 3-hour periods) increase with higher VRE but the 

system could effectively accommodate such requirements.
- DSM, storage, grid and plant flexibility lead to a more steady and efficient use of the system.
- Much more ambitious solar and wind energy targets are possible from the operational aspect.

Economic aspect;
- Higher shares of wind and solar reduce operating costs, with the savings dominated by a 

reduction in fuel costs as gas generation is displaced by renewables. 
- Power purchase and gas supply contracts can limit system flexibility.
- Flexibility options reduce system integration costs (profile, grid, balancing).
- The system is flexible technically, but there are contractual constraints.
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โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า

 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟา้ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนือ และภาคกลาง
 รองรับโรงไฟฟา้ท่ีมศีักยภาพในประเทศเพือ่นบ้าน
 รองรับการรบัซ้ือพลงังานหมนุเวียนใน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 

ตามนโยบายภาครฐัและแผน AEDP
 รองรับการเช่ือมโยง ASEAN Power Grid

ระยะที่ 1 (กําหนดแล้วเสร็จปี 2562)
 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV ร้อยเอ็ด 2 – ชัยภูมิ 2 วงจรคู่
 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 วงจรคู่
 ยกระดับแรงดันสายส่ง 500 kV บางพลี – อ่อนนุช วงจรคู่

 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV ท่าตะโก – สามโคก วงจรคู่
 ตัดสายส่ง 500 kV ไทรน้อย – แจ้งวัฒนะ ลงท่ี สฟ.สามโคก1

2
3

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดําเนินงาน

ระยะที่ 2 (กําหนดแล้วเสร็จปี 2564)

ระยะที่ 3

 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV อุบลราชธานี 3 – นครราชสีมา 3 วงจรคู่
 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV ชัยภูมิ 2 - นครราชสีมา 3 วงจรคู่ 
 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV นครราชสีมา 3 – คลองใหม่ วงจรคู่
 ก่อสร้างสายส่ง 500 kV คลองใหม่ – บางปะกง วงจรคู่

กรกฎาคม 2563
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โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี 
เพ่ือรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

 เพื่อรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
BESS ขนาดติดต้ัง 16 MWh

สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
BESS ขนาดการติดต้ัง 21 MWh

ขอบเขตการดําเนินงาน

 ติดต้ัง BESS ขนาดติดต้ัง 16 MWh ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบําเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

 ติดต้ัง BESS ขนาดการติดต้ัง 21 MWh ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2559-2563 (5 ปี)

กรกฎาคม 2563

โครงการนําร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Smart Energy 

Smart Learning

Smart City

Smart System

จัดหาด้านการผลิตไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานด้วย BESS
▪ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 3 MWp
▪ ระบบกักเก็บพลังงานด้วย BESS 4 MW 15 นาที

พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานขนาดเล็ก Micro Grid การเช่ือมโยง
กับโรงไฟฟ้าในพื้นที่โครงการและระบบสื่อสาร เพื่อบริหารการผลิตไฟฟ้า
ในพื้นที่ Smart Grids

สร้างความตระหนักรู้ที่จะทําให้เกิดการตอบสนองในพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
โดยการติดต้ังระบบให้ข้อมูลพลังงาน รสบัสไฟฟ้า และสถานีอัดประจุ 
รวมถึงระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร (BEMS)

ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน ด้านสมาร์ทกริดและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถานที่สาธิต (Demonstration) วิจัย (Research) และพัฒนา (Development) มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู้ก่อนที่จะนําเทคโนโลยีสมาร์ทกริดไปประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศต่อไป

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2559-2564 (6 ปี)

กรกฎาคม 2563

โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast)

ระยะเวลาดําเนินโครงการ: ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 

แผนการดําเนินโครงการ: 

 ปี 2561 พัฒนาแบบจําลองการพยากรณ ์และนําร่องด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม 8 โครงการ 

 ปี 2562 ทดสอบและวิเคราะห์ความแมน่ยําของแบบจําลองพยากรณร์วมถึงขยายผล
ไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ กฟผ. และ SPP รายอื่นๆ 

 ปี 2563 พัฒนาความแม่นยําของแบบจําลองพยากรณใ์ห้ดีข้ึน และขยายผลแบบจําลอง 
ไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ VSPP 

 ปี 2564 พัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast 
Center) เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC)

ความคืบหน้าการดําเนินงานในปัจจุบัน:
ดําเนินงานพัฒนาแบบจําลองการพยากรณ์ในโรงไฟฟ้า SPP 
รวม 19 แห่งท่ัวประเทศ และจะมีการขยายผลสู่โรงไฟฟ้า 
VSPP ในปี 2564

กรกฎาคม 2563

โครงการศึกษาและพัฒนาศนูยค์วบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center)

ระยะเวลาดําเนินโครงการ: ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 

แผนการดําเนินโครงการ: 
 ปี 2561 ดําเนินการศึกษารายละเอียดของศูนย์ส่ังการการดําเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator: LA) 
 ปี 2562 ดําเนินการจัดเตรียมและออกแบบ DRCC 

o จัดตั้งคณะทํางานร่วม 3 การไฟฟ้า เชื่อมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
o ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. ร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา DRCC  
o คัดเลือกสถานท่ีในการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบศึกษาความเหมาะสมโครงการและรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ประเภทข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
o กําหนดคุณลักษณะของระบบ Demand Response Management System (DRMS) และการประสานงานกับ LA 
o เตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อฮาร์ดแวรแ์ละซอฟตแ์วร ์

 ปี 2563 ดําเนินการพัฒนาโครงการต้นแบบ 
o จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร ์
o จัดทําโครงการต้นแบบ ติดตั้งและทดสอบ 
o ทดลองทํา DR แบบต่างๆ พร้อมวิเคราะห์และสรุปผล 
o เตรียมงบประมาณสําหรับขยายผลเป็นศูนย์ DRCC 

 ปี 2564 ขยายผลจากโครงการต้นแบบเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่ังการการดําเนินการ ตอบสนองด้านโหลด 
o จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรสํ์าหรับ DRCC 
o ติดตั้งและทดสอบการเชื่อมโยง 

ความคืบหน้าการดําเนินงานในปัจจุบัน:
• กฟผ. ได้จัดตั้งคณะทํางานศึกษาและพัฒนาศูนย์ DRCC ร่วม 3 การไฟฟ้า 

เชื่อมโยงกับ กฟภ. และ กฟน. เพื่อบูรณาการการพัฒนากระบวนการตอบสนอง
ด้านโหลด

• ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ในข้ันตอนการกําหนดคุณลักษณะของศูนย์ DRCC ท่ีจะ
เชื่อมโยงไปยังผู้รวบรวมโหลด (LA) เช่น รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ประเภท
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ กําหนดคุณลักษณะของระบบ DRMS 
รวมทั้งเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อฮาร์ดแวรแ์ละซอฟตแ์วร์

• กฟผ. ได้วางแผนการดําเนินงานระหว่างปี 2563-2564 ซึ่งคาดว่าจะดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม 2564

กรกฎาคม 2563

โครงการ EGAT Energy Excellence Center (EGAT-EEC)
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ภาพรวมข้ันตอนการรับซือ้ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน และสมมติฐานการศกึษาศกัยภาพระบบสง่ของ กฟผ. 

สําหรับคณะวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจําหน่าย)
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข”

กรกฎาคม 2563
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ภาพรวมขั้นตอนการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

การจัดทํา RE Zoning
การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดําเนินการภายให้หลักการ RE Zoning โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีอํานาจหน้าที่ในการ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกํากับดูแลข้ันตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ข้อมูลสําหรับการจัดทํา RE Zoning

 ข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) จาก การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 ข้อมูลศักยภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Feeder Capacity) จากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

 ข้อมูลศักยภาพเช้ือเพลิงในแต่ละพื้นท่ีจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
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ภาพรวมขั้นตอนการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ขั้นตอนการดําเนินการรับซ้ือไฟฟ้า
กกพ. พิจารณาข้อมูล RE Zoning ร่วมกับนโยบายภาครัฐ สถานะการรับซ้ือไฟฟ้าและ
เป้าหมายการรับซ้ือไฟฟ้า รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาออกประกาศ
จัดหา/ประกาศเชิญชวน การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า

กกพ. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาคัดเลือกคําเสนอขอขายไฟฟ้า ด้วยวิธีการคัดเลือกที่ระบุในประกาศ โดย
คํานึงถึงศักยภาพระบบไฟฟ้า ภายใต้การกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กกพ. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า

ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าดําเนินการตามข้ันตอน* เช่น การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าจําหน่าย โดยจะได้รับ
การแจ้งผลการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหากต้องมีการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการยื่นคําร้องและ
ข้อเสนอขายไฟฟ้า เป็นต้น

หมายเหตุ การดําเนินการในแต่ละประกาศเชญิชวน/ประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกัน กรกฎาคม 2563

หมายถึง ศักยภาพในการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับกําลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าในฐานข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าหลักตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผ่านการพิจารณารับซื้อ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ
เร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โดยที่ระบบไฟฟ้ายังคงมีความมั่นคงตามเกณฑ์ของ กฟผ.
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การจัดทําข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission capacity)

ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า
 ข้อมูลโรงไฟฟ้าตาม PDP ฉบับล่าสุด

 ข้อมูลค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) ที่
ปรากฏใน PDP ฉบับล่าสุด

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผูกพันภาครัฐแล้ว (ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าแล้วและผ่านการพิจารณาตอบรับซื้อจากการไฟฟ้าแล้ว) 
หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายให้จองศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าไว ้เช่น 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป็นต้น

 ข้อมูลโครงการระบบส่งไฟฟ้าท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว 
โดยมีสถานะงานก่อสร้าง ตามข้อมูล ณ ช่วงเวลาท่ีทําการศกึษาระบบ
ไฟฟ้า

ข้อมูลโรงไฟฟา้ ข้อมูลค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟา้

ข้อมูลระบบส่ง
ไฟฟ้า

ศึกษาระบบไฟฟา้

ศักยภาพระบบส่งไฟฟา้
รายภาค

ตามสมมติฐานการกระจายตัว

ข้อมูลโรงไฟฟา้
ใหม่

ตามข้อมูลปัจจุบัน

ศักยภาพระบบส่งไฟฟา้
ราย สฟ.
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การจัดทําข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission capacity)

หลักการในการศึกษาศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า

 ระบบส่งไฟฟ้ามีลักษณะเป็นโครงข่าย (Mesh) จึงไม่สามารถพิจารณาการเพิ่มโรงไฟฟ้าใหม่ทีละสถานีไฟฟ้าและนําผลลัพธ์จากการศกึษาแต่ละ สฟ. มารวมกันได้ ซึ่ง
จะแตกต่างกับระบบไฟฟ้าท่ีมีลักษณะเป็นสายประธาน (Radial) ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก

 เนื่องจากไม่มีข้อมูลปริมาณและที่ต้ังของโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาระบบไฟฟ้าจึงต้องมีการตั้งสมมติฐานการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าใหม่ในแต่
ละ สฟ. ข้ึนมา โดยจะพิจารณา สฟ. ที่มีจุดจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าจําหนา่ยท่ีมีความพร้อมในการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ิมเติม

 ใช้สัดส่วนของความสามารถสูงสุดในการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าในแต่ละ สฟ. ลบด้วยกําลังผลิตรวมของโรงไฟฟ้าท่ีผูกพันภาครัฐแล้ว ณ สฟ. นั้นๆ สัดส่วนดังกล่าวเรียกว่า
ดัชนีความมั่นคงของ สฟ. (Bus Security Index) 

 การหาศักยภาพระบบส่งไฟฟ้ารายภาค ทําได้โดยการกําหนดโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งภาค และเพ่ิมปริมาณโรงไฟฟ้าใหม่รวมท้ังภาคตามสัดส่วน Bus Security Index เพ่ือ
หาปริมาณโรงไฟฟ้าใหม่รวมท้ังภาคสูงสุดโดยระบบไฟฟ้ายังคงมคีวามมัน่คง หากระบบยังมศีักยภาพในการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ิมเติมก็ทําการเพ่ิมปริมาณโรงไฟฟ้าใหม่
รวมท้ังภาคซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระท่ังพบข้อจํากัดในระบบ โดยในบางพ้ืนที่จะพิจารณาขีดจํากัดด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าร่วมด้วย

 ทําการศึกษาระบบไฟฟ้าท้ัง สภาวะ Peak load, Day load และ Light load ตามมาตรฐานเกณฑ์ความมัน่คงระบบไฟฟ้า โดยในการศึกษาแต่ละช่วงเวลาได้
คํานึงถึงความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเวลานั้นๆ แล้ว 

 การศึกษาศักยภาพระบบไฟฟ้าในปีใดๆ จะต้องทําการศึกษาระบบไฟฟ้าล่วงหน้าต่อไปอีก 3-5 ปี เพ่ือให้มั่นใจว่าศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าในปีต่อๆ ไป จะไม่น้อยไป
กว่าศักยภาพในปีที่ต้องการศึกษา ซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถเกิดข้ึนได้ เช่น โรงไฟฟ้าเริ่มต้นขายไฟฟ้าภายหลังปีที่ทําการศึกษาศักยภาพ เป็นต้น
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การจัดทําข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission capacity)

ลักษณะข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า
 ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าราย สฟ. จะมีค่าเป็นเลขทศนิยมและมีค่า

ไม่มากเนื่องจากในภาคหนึ่งๆ มี สฟ. เป็นจํานวนมาก 

 ดังนั้น กฟผ. จึงทําการจัดกลุ่ม สฟ. ที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นและแจ้ง
ข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าเป็นโซน (Zone) เพ่ือความยืดหยุ่น
ในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า
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การจัดทําข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission capacity)

การปรับปรุงศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า
 กฟผ. จะทําการปรับปรุงข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าตามแนวทางท่ีได้รับมอบหมายจาก กกพ. หรือคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการปรับปรุงแต่ละครั้งจะมีการ

ทบทวนข้อมูลต่างๆ เช่น
• ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP ที่ผูกพันภาครัฐแล้วรวมถึงโครงการทีอ่ยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์
• สมมติฐานการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
• การเพ่ิม สฟ. เนื่องจากมีการเพ่ิมจุดจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าจําหน่ายแล้ว 
ซึ่งในบางกรณีสามารถใช้การเพ่ิม-ลด ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าได้โดยตรง แต่บางกรณีจะต้องทําการศึกษาระบบไฟฟ้าใหม่ด้วย

 ทั้งนี้ปัจจุบัน กฟผ. ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า และเสนอแนวทางการพิจารณาศกัยภาพระบบส่งไฟฟ้าเป็นรายพ้ืนที่พร้อมทัง้ความสามารถ
ในการถ่ายโอนระหว่างพ้ืนที่ได้ เพ่ือสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าตามท่ีภาคนโยบายกําหนด และนําส่งข้อมูลให้สํานักงาน กกพ. แล้ว
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VSPP
0-9 MW

VSPP
0-9 MW

VSPP
0-9 MW

โรงไฟฟ้า กฟผ. รับซ้ือไฟฟ้า
ต่างประเทศ

โรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้า SPP 
และ VSPP โรงไฟฟ้าตามแผน 

PDP2018

 ข้อจํากัดทางเทคนิคในระบบส่งไฟฟา้ 
o ด้าน Load Flow (with N-1)
o ด้าน Short Circuit
o ด้าน Transient Stability
o ด้าน Line Energization

 ศักยภาพระบบจําหน่ายถูกใช้สําหรับจ่ายโหลด 
และโรงไฟฟ้า VSPP ที่มีปริมาณน้อย

 ข้อจํากัดทางเทคนิคในระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
o ด้าน Load Flow
o ด้าน Short Circuit

ภาพรวมในการพจิารณาศกัยภาพระบบไฟฟา้

 ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีการเช่ือมโยงเป็น Network
 ศักยภาพระบบส่งถูกใช้ในการรองรับโรงไฟฟ้าหลักตามแผน 

PDP2018 และโรงไฟฟ้า SPP และ VSPP ซึ่งรวมแล้วมีปริมาณมาก
 ระบบส่งไฟฟ้าต้องมีความมั่นคงสูง เพราะกรณีที่เกิดความผิดพร่อง 

ผลกระทบจะเกิดเป็นวงกว้างกว่า



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.1.5 
 

เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







รายละเอียดขอรับข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏิบัติการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย และ กฟผ. 
(ข้อก าหนดระหว่างการไฟฟ้าที่ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์) 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏิบัติการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย กับ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ข้อก าหนดระหว่างการไฟฟ้าที่ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์) 

 รายงานการศึกษา และความเห็นของการไฟฟ้าในปัจจุบัน รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการ
ไฟฟ้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ความถี่ แรงดัน กระแสลัดวงจร แรงดันและกระแสผิดเพ้ียน ฮาร์โมนิก เป็นต้น 

 แนวทางการด าเนินงานของการไฟฟ้าในกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมาก 

 ข้อมูลและรายละเอียดในงานโครงการ Grid Capacity Study ที่การไฟฟ้าเห็นว่ามีประโยชน์ 
และสามารถให้ข้อมูลกับคณะผู้วิจัยฯ ได ้

 ประเด็นปัญหาของ Grid Code ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 

 ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบจ าหน่าย เพ่ือรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอดีต
และในอนาคต เช่น 5-10 ปีย้อนหลัง และ 10-20 ปีข้างหน้า เป็นต้น  
โดยข้อมูลในแผนการลงทุนประกอบด้วย เหตุผลที่ต้องลงทุน งบประมาณด าเนินการ เกณฑ์และ
วิธีการทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบ
ต่อค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

 แนวคิด และวิธีการค านวณค่าขีดจ ากัดปริมาณก าลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย เช่น ปริมาณ 15% ของหม้อแปลง
จ าหน่าย (ทั้งสองการไฟฟ้า) และ 20% ของหม้อแปลงสถานี ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง          
หรือ 75% ของหม้อแปลงสถานี ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
 ข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 คณะผู้วิจัยฯ จะขอรับข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบไฟล์ที่สามารถจ าลองลงบนโปรแกรม 
DIgSILENT PowerFactory ได้ จ านวนทั้งหมดอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง อย่างน้อย 1 ระบบ  

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง อย่างน้อย 1 ระบบ 

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า อย่างน้อย 1 ระบบ 



โดยข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าข้างต้น สามารถรันผลการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า (Power 
Flow Analysis) วิเคราะห์การจ าลองเชิงพลวัตในสภาวะ Islanding และวิเคราะห์การท างานของ Protection 
System อีกท้ังวิเคราะห์ Harmonics ได้ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
1) ข้อมูล Slack Bus 

 ต าแหน่งบัสอ้างอิง 
 Voltage Setpoint (p.u.) 
 มุมอ้างอิง (องศา) 
 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับจ าลองโปรแกรมเชิงพลวัต (ค่า Driving Point สถานี

ย่อย) 
 Short-Circuit Power Sk”max (MVA) 
 Short-Circuit Current Ik”max (kA) 
 c-Factor 
 R/X Ratio 
 Impedance Ratio 

 X0/X1 

 R0/X0 
2) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า 

 ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า (MVA) 
 ขนาดพิกัดแรงดันฝั่งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ (kV) 
 Vector Group ฝั่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ phase shift 
 ค่าพารามิเตอร์ R0, R1, X0, X1 (p.u.) 
 Tap Changer 

 ต าแหน่งฝั่งตรวจวัด (ปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ) 
 ต าแหน่งฝั่งควบคุม (ปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ) 
 ขนาดแรงดันที่เปลี่ยนแปลงต่อแท็ป (%) 
 ต าแหน่งแท็ปอ้างอิง (Neutral Position) 
 ต าแหน่งแท็ปสูงสุด-ต่ าสุด (Maximum and Minimum Position) 
 Voltage Setpoint (p.u.) และ ขอบเขตการควบคุมแรงดัน (Lower 

and Upper Bound หน่วย p.u.) 
 คู่มือในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ Tap Changer 

 



3) ข้อมูลสายส่ง/สายป้อน/สายแรงต่ า 
 ความยาวสาย (km) 
 ขนาดพิกัดแรงดัน (kV) และกระแส (kA) 
 จ านวน phase และ neutral 
 ค่าพารามิเตอร์ R0, R1, R2, X0, X1, X2 (Ohm/km) 

 ค่าพารามิเตอร์ B0, B1, B2 ( S/km) 
4) ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ก าลังไฟฟ้าจริง (Load Profile) 
 ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ หรือ ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 ต าแหน่งเฟสที่เชื่อมต่อ 
 ต าแหน่งบัสเชื่อมต่อ 

5) ข้อมูลเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
 ก าลังไฟฟ้าจริง (Generation Profile) 
 ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 ต าแหน่งบัสเชื่อมต่อ 

6) ค่า Protection Setting 
7) ข้อมูลการเชื่อมต่อของ RE DG เช่น Inverter, Step-up Transformer 
8) RE Harmonics Profile, Background Harmonics 

 
ข้อมูล Load Profile 

 คณะผู้วิจัยฯ ใคร่ขอรับข้อมูล Load Profile ส าหรับปี พ.ศ. 2562 โดยอาจจะเป็นข้อมูลแยกประเภท
วัน เช่น วัน Peak, วันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์), วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุด เป็นต้น 

 
ข้อมูล Generation Profile ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ถ้ามี) 

 คณะผู้วิจัยฯ ใคร่ขอรับข้อมูลตัวอย่าง Generation Profile ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) พลังงานลม (Wind) ส าหรับปี          
พ.ศ. 2562 โดยครอบคลุมระยะเวลาใน 1 ปี (เพือ่ที่จะสามารถเห็นผลของฤดูกาลต่างๆ ได้) 

----------------------------------------------------------- 
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รายละเอียดขอรับข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย 
 
การไฟฟ้านครหลวง 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏิบัติการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย และ กฟผ. 
(ข้อก าหนดระหว่างการไฟฟ้าที่ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์) 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การปฏิบัติการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย กับ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ข้อก าหนดระหว่างการไฟฟ้าที่ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์) 

 รายงานการศึกษา และความเห็นของการไฟฟ้าในปัจจุบัน รวมถึง รายงานผลการศึกษาของการ
ไฟฟ้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ความถี่ แรงดัน กระแสลัดวงจร แรงดันและกระแสผิดเพ้ียน ฮาร์โมนิก เป็นต้น 

 แนวทางการด าเนินงานของการไฟฟ้าในกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมาก 

 ข้อมูลและรายละเอียดในงานโครงการ Grid Capacity Study ที่การไฟฟ้าเห็นว่ามีประโยชน์ 
และสามารถให้ข้อมูลกับคณะผู้วิจัยฯ ได ้

 ประเด็นปัญหาของ Grid Code ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 

 ข้อมูลแผนการลงทุนในระบบจ าหน่าย เพ่ือรองรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอดีต
และในอนาคต เช่น 5-10 ปีย้อนหลัง และ 10-20 ปีข้างหน้า เป็นต้น  
โดยข้อมูลในแผนการลงทุนประกอบด้วย เหตุผลที่ต้องลงทุน งบประมาณด าเนินการ เกณฑ์และ
วิธีการทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบ
ต่อค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

 แนวคิด และวิธีการค านวณค่าขีดจ ากัดปริมาณก าลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย เช่น ปริมาณ 15% ของหม้อแปลง
จ าหน่าย (ทั้งสองการไฟฟ้า) และ 20% ของหม้อแปลงสถานี ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง หรือ 
75% ของหม้อแปลงสถานี ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
 ข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ทีมวิจัยจะขอรับข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบไฟล์ที่สามารถจ าลองลงบนโปรแกรม 
DIgSILENT PowerFactory ได้ จ านวนทั้งหมดอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก ่

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง อย่างน้อย 1 ระบบ  

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง อย่างน้อย 1 ระบบ 

 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า อย่างน้อย 1 ระบบ 



โดยข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าข้างต้น สามารถรันผลการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า (Power 
Flow Analysis) วิเคราะห์การจ าลองเชิงพลวัตในสภาวะ Islanding และวิเคราะห์การท างานของ Protection 
System อีกท้ังวิเคราะห์ Harmonics ได้ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูล Slack Bus 
 ต าแหน่งบัสอ้างอิง 
 Voltage Setpoint (p.u.) 
 มุมอ้างอิง (องศา) 
 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับจ าลองโปรแกรมเชิงพลวัต (ค่า Driving Point สถานี

ย่อย) 
 Short-Circuit Power Sk”max (MVA) 
 Short-Circuit Current Ik”max (kA) 
 c-Factor 
 R/X Ratio 
 Impedance Ratio 

 X0/X1 

 R0/X0 
2) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า 

 ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า (MVA) 
 ขนาดพิกัดแรงดันฝั่งปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ (kV) 
 Vector Group ฝั่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ phase shift 
 ค่าพารามิเตอร์ R0, R1, X0, X1 (p.u.) 
 Tap Changer 

 ต าแหน่งฝั่งตรวจวัด (ปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ) 
 ต าแหน่งฝั่งควบคุม (ปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ) 
 ขนาดแรงดันที่เปลี่ยนแปลงต่อแท็ป (%) 
 ต าแหน่งแท็ปอ้างอิง (Neutral Position) 
 ต าแหน่งแท็ปสูงสุด-ต่ าสุด (Maximum and Minimum Position) 
 Voltage Setpoint (p.u.) และ ขอบเขตการควบคุมแรงดัน (Lower 

and Upper Bound หน่วย p.u.) 
 คู่มือในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ Tap Changer 

 
 



3) ข้อมูลสายส่ง/สายป้อน/สายแรงต่ า 
 ความยาวสาย (km) 
 ขนาดพิกัดแรงดัน (kV) และกระแส (kA) 
 จ านวน phase และ neutral 
 ค่าพารามิเตอร์ R0, R1, R2, X0, X1, X2 (Ohm/km) 

 ค่าพารามิเตอร์ B0, B1, B2 ( S/km) 
4) ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 

 ก าลังไฟฟ้าจริง (Load Profile) 
 ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ หรือ ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 ต าแหน่งเฟสที่เชื่อมต่อ 
 ต าแหน่งบัสเชื่อมต่อ 

5) ข้อมูลเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
 ก าลังไฟฟ้าจริง (Generation Profile) 
 ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
 ต าแหน่งบัสเชื่อมต่อ 

6) ค่า Protection Setting 
7) ข้อมูลการเชื่อมต่อของ RE DG เช่น Inverter, Step-up Transformer 
8) RE Harmonics Profile, Background Harmonics 

 
ข้อมูล Load Profile 

 คณะผู้วิจัยฯ ใคร่ขอรับข้อมูล Load Profile ส าหรับปี พ.ศ. 2562 โดยอาจจะเป็นข้อมูลแยกประเภท
วัน เช่น วัน Peak, วันธรรมดา (จันทร์ถึงศุกร์), วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุด เป็นต้น 
 

ข้อมูล Generation Profile ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ถ้ามี) 
 คณะผู้วิจัยฯ ใคร่ขอรับข้อมูลตัวอย่าง Generation Profile ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) พลังงานลม (Wind) ส าหรับปี พ.ศ. 
2562 โดยครอบคลุมระยะเวลาใน 1 ปี (เพื่อที่จะสามารถเห็นผลของฤดูกาลต่าง ๆ ได้) 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 นายธวัชชัย สําราญวานิช ผูอํานวยการฝายเศรฐกิจพลังงาน

2 นายสุรชัย สุวัฒนเมธี ผูชวยผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจพลังงาน

3 นายสุเจตน สุปราณี หัวหนากองวางแผนรูปแบบกิจการไฟฟา

4 นายนิทัศน วรพนพิพัฒน ผูอํานวยการฝายแผนการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา

5 นายสรรพัชญ วงษสนิท หัวหนากองวางแผนพัฒนาระบบไฟฟารูปแบบใหม

6 นายสวภพ ตรรกพงศ หัวหนากองวางแผนความมั่นคงระบบสงไฟฟา

7 นางสาวธนาภา กังสกุลนิติ หัวหนาแผนกวิเคราะหการเชื่อมตอระบบไฟฟาภายในประเทศ

8 นายดนุยศ แดงประดิษฐ หัวหนาแผนกวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา

9 นายประภัสสร ปรุงขวัญเมือง หัวหนาแผนกวางแผนปฏิบัติการผลิตระยะยาว

10 นายณัฐศักดิ์ ภมรปฐมกุล กวต-ส. อคฟ.

11 นายพิทยุตม ภิรมยจิตต วิศวกรระดับ 5

12 นางใกลรุง โสฬศ วิศวกร

13 นายนพดล ชวนไชยะกูล วิศวกร

14 นายภาสน แหสกุล วิศวกร

15 นางสาวอนุสรา เนาวโคอักษร วิศวกร

16 นายชาคร จันทนโชติวงศ วิศวกร

17 นายณัฐวุฒิ พงคปวน วิศวกร

18 นายศุภวัส สติชอบ วิศวกร

19 นางสาวศิริรัตน งามเสนห ผูอํานวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

20 นายวีรพงษ สุขวารี นักวิชาการ (ดานเศรษฐกิจ) 7

21 นายชานน แผไพลิน นักวิชาการ 7 (ดานเศรษฐกิจ)

22 นางสาววนาลี ยินดีรัมย วิศวกรเครื่องกล 8

23 นายสมชาย เลิศไตรภพ วิศวกรไฟฟา 8

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

การไฟฟานครหลวง

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

24 นายธนนท แดงมณี วิศวกรไฟฟา 8

25 นางสาวณัฐวดี ตรีทิพากิจ วิศวกรไฟฟา 6

26 นายภีส เพ็ญจันทร วิศวกรไฟฟา 5

27 นางสาวจุฑามาศ แอมพิมาย วิศวกรไฟฟา 4 

28 นายณัฐภัทร จวรรณตุม วิศวกรไฟฟา 4

29 นางสาวยลดา ธีระบุญชัยกุล วิศวกรไฟฟา 4

30 นายพงศา พยอมแยม วิศวกรไฟฟา 4

31 นางสาวชอผกา พูลขันธ วิศวกรไฟฟา 4

32 นายณัฐกรรณ ลิขิตผลจรูญ วิศวกรไฟฟา 4

33 นางณัฎฐพร พรหมกร นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

34 นางสาวพีรายา ศิริพุฒ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

35 นางสุกมล ประกอบชาติ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

36 นางสาวจารุวรรณ พิพัฒนพุทธพันธ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

37 นางสาวธารทิพย เศรษฐชาญวิทย นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

38 ดร.เยาวธีร อัชวังกูล วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ

39 นายวีระ ศรีวะรมย วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ

40 นายศักดิ์ชัย  ทรัพยประเสริฐ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

41 นายเทอดศักดิ์ ทองคําธรรมชาติ วิศวกรชํานาญการพิเศษ

42 นายธีรศักดิ์ รุงแสงจันทร วิศวกรไฟฟาชํานาญการ

43 วาที่รอยตรีวรพจน รักฝูง วิศวกรไฟฟาชํานาญการ

44 นายสิทธิ์ฐานันท จานสังคโลก วิศวกรชํานาญการ

45 นายเอกดนัย วิริยาลัย วิศวกรปฏิบัติการ

46 นายชาญชัย อมรวิภาส ผูชํานาญการพิเศษ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

47 นายธนกฤต ธรรมรักษาเจริญ เจาหนาที่วิชาการ

48 นางสาวสิริวรรณ วัจนะรัตน เจาหนาที่วิชาการ

49 นายสมชาย มณีวรรณ อาจารย

50 ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ อาจารย

51 นายอิทธิพงษ ลีวงควัฒน รองศาสตราจารย

52 ดร.สุพรรณ ทิพยทิพากร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

53 ผศ.ดร.คณิศร มาตรา ผูชวยศาสตราจารย

54 นายนาวี รุจิดามพ อาจารย

55 ผศ.ดร.วรชาติ สุวรรณงาม ผูชวยศาสตราจารย

56 ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศวิวัฒน ผูชวยศาสตราจารย

57 ดร.สมภพ ผลไม  อาจารย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 รศ.ดร.สมพร สิริสําราญนุกุล หัวหนาโครงการ

2 รศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย ผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟากําลัง

3 ดร.นภทีป ทรัพยาคม ทีมงานนักวิจัย

4 ผศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร ทีมงานนักวิจัย

5 นายภิคเนตร อังอภิวัชรชวาล ทีมงานนักวิจัย

6 นางสาววีรยา อิ่มเจริญกุล ทีมงานนักวิจัย

7 นายภาสวุฒิ อายุวัฒน ทีมงานนักวิจัย

8 นายวีรเทพ วิเวชไพศาลกุล ทีมงานนักวิจัย

9 นายปยกฤษฎิ์ ทองสอน ทีมงานนักวิจัย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (คณะผูวิจัยฯ)

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การประชุมกลุมยอย
รวมกับกลุมหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และสถาบันการศึกษา

ภายใต “ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม
(Disruptive Technology)”

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)
จากการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

เอกสารและขอชี้แจงการเขารวมประชุมกลุมยอย

2

Download
เอกสารประกอบการประชุม

ขอชี้แจงสําหรับผูเขารวมประชมุกลุมยอย

1) การต้ังช่ือสําหรับการเขารวมประชุมกลุมยอย
ช่ือยอหนวยงาน – ช่ือ นามสกุล 

หรือหากเขารวมพรอมกันหลายทานในหนวยงาน
ช่ือยอหนวยงาน – ช่ือกอง/สังกัด/หนวยยอย

2) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• การขอแสดงความคิดเห็นในหองประชุม

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะเรียกชื่อใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• การแสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• การแสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 

วัตถุประสงค และกําหนดการประชุมกลุมยอย

3

วัตถุประสงคการประชุมกลุมยอย กําหนดการประชุมกลุมยอย

• เพื่อนําเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตน
โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา 
(ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย) 
จากการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน
และแนวทางแกไข

• เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับกลุมหนวยงานภาครฐั รัฐวิสาหกิจ 
และสถาบันการศึกษา นําไปประกอบการ
ปรับปรุงผลการศึกษาตอไป 

09.30 น. ทดสอบระบบแอปพลเิคชัน Zoom Meeting : 846 8309 0058

10.00 – 10.30 น. นําเสนอรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและแนวทางการบริหาร    
จัดการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน    
ท่ีผานมาและท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
โดย   รศ.ดร.สมพร สิริสําราญนุกลุ

ดร.นภทีป ทรัพยาคม

10.30 – 11.15 น. นําเสนอแนวทางการเตรียมความพรอมของระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
พลังงานหมุนเวียน และแนวทางการประเมินปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
โดย   รศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย  

ผศ.ดร.รองฤทธ์ิ ฉัตรถาวร  
คุณภิคเนตร อังอภิวัชรชวาล  
คุณวีรยา อิ่มเจริญกุล  

11.15 – 12.00 น. รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ว

ความเปนมา และหลักการเหตุผลของโครงการ

4

ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายสงเสรมิการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน PDP2018 
Rev.1 และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 18,696 MW ภายในป 
2580 นอกจากน้ี ภายใตแผน AEDP2018 ไดกําหนดใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเปน 30% ของ
การใชพลังงานรวมทั้งหมดในป 2580

การเช่ือมตอระบบผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาผลิตและฝายจําหนายได ทั้งในสวนของการไหลยอนของกําลงัไฟฟา คุณภาพ
ไฟฟา รวมถึงผลกระทบทางเทคนิค เชน ดานแรงดันไฟฟา กําลังสูญเสีย เปนตน

เพื่อลดผลกระทบดังกลาว ท่ีผานมาการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดจัดทําขอกําหนด Grid code โดยกําหนดให
ระบบผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนสามารถเช่ือมตอได 15% ของขนาดหมอแปลงจําหนายไฟฟา เพ่ือปองกัน
การไหลยอนของกําลังไฟฟา ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟา

อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลาการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนอาจไมไดทําใหเกิดการไหลยอนของ
กําลังไฟฟาได รวมถึงถาพิจารณาตามนโยบายภาครฐัที่มีการสนับสนุนการผลติไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน จึง
จําเปนตองมีการทบทวนขอกําหนด Grid code ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง เพื่อที่จะทําใหระบบโครงขายไฟฟา
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดเพ่ิมมากข้ึน

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ

5

เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู
ไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนยควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบ
จําหนายเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟาที่รองรับการเช่ือมตอ
ระบบผลิตไฟฟาจาก RE เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาและมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจาย
ไฟฟามากขึ้นในระยะยาว

เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE เพื่อทําใหระบบโครงขายไฟฟาสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE ไดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการใหบริการ
ของไฟฟาใหเปนที่ยอมรับได

เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE 
ที่เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา เม่ือมีการกํากับ
ดูแล เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE 

เพื่อวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

01

02

03

04

05

วัตถุประสงคโครงการ

01 ขอมูลเพ่ือชวยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนยควบคุม
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 
เมื่อมีการกํากับดูแลเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

02

03

ประโยชนที่   
คาดวาจะไดรับ

หัวขอการนําเสนอ

6

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและแนวทาง    
การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน ที่ผานมา
และท่ีเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย

แนวทางการเตรยีมความพรอมของระบบไฟฟา
เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการ
ประเมินปรมิาณกาํลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน1

2
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รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและ
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน

รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีผานมาและ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

1
รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

8

9

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

ขอมูลป พ.ศ. 2562 ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจาก VRE เทากับ 8,229.72 GWh คิดเปนสัดสวน 3.88% Thailand

1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ไมมีผลกระทบ
(กําลังผลิตจาก VRE ยังคงตํ่ามาก

เมื่อเทียบกับกําลังผลิตรวม => มักไมเกินรอยละ 2-3)

มีผลกระทบเล็กนอย 
(กําลังผลิตจาก VRE มากขึ้นจนเร่ิมสังเกตได)

ตองพิจารณาดานความยืดหยุนของระบบ 
(การผันแปรของกําลังผลิตจาก VRE สงผลตอการรักษาสมดุล)

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมมีผลกระทบ
(ยังคงจัดสรรตามความตองการใชไฟฟารวม)

เปลี่ยนเปนจัดสรรตามความตองการใชไฟฟาสุทธิ
(มีปริมาณกําลังผลิตจาก VRE จายเขาสูระบบ

อยางมีนัยยะ)
(Net Demand = Total Demand -Total VRE Output)

ตองปรับลดกําลังผลิตของ รฟฟ.ฐาน
มีการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตของ รฟฟ. ไปตามชวงเวลามากขึ้น ,

ใหความสําคัญตอความยืดหยุนของ รฟฟ. ตอการผันแปรของกําลังผลิต
(ความตองการใชไฟฟาสุทธิปนแปรตาม VRE 

มีบางชวงเวลาซึ่งตองการใชไฟฟาสุทธิมีคาต่ํามาก เชน เสาร/อาทิตย

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

อาจมีเฉพาะบางบริเวณจุดเชื่อมตอของ VRE
(ตรวจสอบมิใหละเมิดขอกําหนด

การเชื่อมตอ/การใชงานโครงขายไฟฟา,
ซึ่งกรณี VRE จะมีประเด็นเพิ่มเติม 

นอกเหนือจาก รฟฟ. ทั่วไป

มีบางในรายพื้นที่ซึ่งมี VRE หนาแนน
เชน เกิดสภาวะจายโหลดเกินพิกัด

(จําเปนตองเพิ่มประเด็นในขอกําหนดการเชื่อมตอ
เพื่อใหแนใจวา VRE ที่จะเขามาในอนาคต
จะไมสรางปญหาตลอดอายุโครงการ

การไหลของกําลังไฟฟาเปลีย่นแปลงไปตามกลางวนั/กลางคืน
หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ บริเวณน้ันๆ 

=> มีไฟฟาไหลยอนจากแรงดันตํ่าไปแรงดันสูง/
ระบบจําหนายไประบบสง

(โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมี VRE ขนาดเล็ก กระจุกตัวเปนจํานวนมาก)
(การประสานงานระหวาง TSO และ DSO มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ คุณลักษณะของระบบไฟฟา
บริเวณจุดเชื่อมตอของ VRE

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE 
(แมไมมี ก็ยังรักษาความเชื่อถือไดในการจายไฟฟา
ไวไดแตดวยตนทุนคาไฟฟาซึ่งสูงเกินความจําเปน)

การควบคุม รฟฟ. ซึ่งสามารถเพิ่ม/ลดกําลังผลิตได

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (จําเปนตองมี)
ความยืดหยุนของระบบไฟฟา

(การมี รฟฟ พลังนํ้าแบบสูบกลับได , ระบบสะสมพลังงาน 
(หากมีการเชื่อมโยงกับเครือขายขางเคียง

ก็จะสามารถแชรบริการเสริมความมัน่คงระหวางกนัได)

ป.ล.2
ตัวอยางประเทศ

[อางอิง IEA 2017]
Indonesia , South Africa , Mexico

Chile , Canada , Brazil , India , New Zealand
Australia , Sweden , Austria , Belgium

Italy , United Kingdom , Greece , Spain
Portugal , Germany 

ป.ล.3 %สัดสวน VRE ตอไฟฟาท่ีผลิตเฉลี่ยท้ังป ≤ 3 % 3 % -15% 10 % -25%

รูปแบบของผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3

การจําแนกระยะการเพิม่ขึ้นของสดัสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา

10

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ตองพิจารณาดานเสถียรภาพของระบบไฟฟา 
(ในบางชวงเวลาซึ่ง VRE จายกําลังสูงสุด+ความตองการใชไฟฟา

มีคาต่ําสุด)
เชน เสาร/อาทิตย => กําลังผลิตจาก VRE สูงเพียงพอ

ตอความตองการใชไฟฟา

ตองปรับลดกําลังผลิตจาก VRE ในบางชวงเวลา
(มีกําลังผลิตสวนเกินจาก VRE ในบางชวงเวลา)

เกิดปญหาเปนประจําตามฤดูกาล 
(กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไปกบัความตองการใชไฟฟา 

กินเวลาหลายวัน/สัปดาห

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมเหลือ รฟฟ. ฐาน ซึ่งเดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง
(ทุก รฟฟ ตองสามารถปรับกําลังผลิตตามการผันแปร

ของ VRE ได)
=> ในบางชวงเวลา รฟฟ. VRE จะตองทดแทน รฟฟ.ดั้งเดิม
ในการรักษาเสถียรภาพและความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
ไวได (เพื่อจะสามารภพึ่งพา VRE ในการจายความตองการ

ใชไฟฟา ไดทั้ง 100%)

- -

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

สุมเสี่ยงตอการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟา
(เชน รฟฟ. พลังความรอนขนาดใหญ ซึ่งมีสัดสวน

ที่ลดตํ่าลง แตเกิดเหตุหลุดออกจากระบบ)
- -

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

เสถียรภาพของระบบไฟฟา
จํานวน รฟฟ. ด้ังเดิมที่นองลง = ปริมาณความเฉื่อย

ซิงโครนัสในระบบทีตํ่่าลง
=> ตองอาศัยปจจัยอ่ืนชวยรักษาความมั่นคงของระบบ
(ความเฉื่อยซิงโครนัส = ผลรวมของพลังงานจลนที่สะสม
จากการหมุนไปพรอมๆกันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส

ใน รฟฟ. ขนาดใหญ ณ ตําแหนงติดต้ังตางๆ
ซึ่งชวยรักษาเสถียรภาพของระบบในชวงเวลาสั้นๆ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น)

การเพิ่มปริมาณความตองการใชไฟฟา
ในภาคสวนอื่นๆ ซึ่งใชแหลงพลังงานอื่นๆ
เชน ภาคการใหความรอน ภาคขนสง

การสะสมพลังงานไฟฟาในรูปแบบอ่ืน 
โดยการใชไฟฟาที่เหลือใช ไปผลิตกาซธรรมชาติ

หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อกักเก็บไวและนํามาใชผลิตไฟฟา
ในยามขาดแคลน VRE

(ดวยระยะเวลาที่นาน โดยเฉพาะประเทศในเขตละติจูดสูง
จึงไมสามารถอาศัย DSM หรือ ESS ปริมาณความจุตํ่าได)

ป.ล.2
ตัวอยางประเทศ

[อางอิง IEA 2017]
Ireland , Denmark - -

ป.ล.3 %สัดสวน VRE ตอไฟฟาท่ีผลิตเฉลี่ยท้ังป 25 % -50% - -

รูปแบบของผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6

การจําแนกระยะการเพิม่ข้ึนของสดัสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน

11 12

แนวทางการบริหารจัดการ VRE

เพื่อรองรับการเช่ือมตอของแหลงพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งมีความผันผวน (VRE) โดยเฉพาะประเภท

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
การบริหารจัดการความยืดหยุนและความมีพลวัต
ของภาคพลังงานไฟฟา จะสามารถดําเนินการดวย
นวัตกรรมจํานวน 30 ดาน ซ่ึงจัดแบงไดเปน 

4 หมวดหมู ดังนี้

การประยุกตใชเทคโนโลยี
(Enabling Technology)

การสรางธุรกิจบรกิารรูปแบบใหม
(Business Model) 

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา
(Market Design)

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
(System Operation)
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ไมสามารถพยากรณกําลังผลิต         
ลวงหนานาน ๆ ไดอยางแมนยํา

(Uncertainly)

การไมสามารถคาดการณได
(Partial Unpredictability)

การวางแผนระบบไฟฟา(Power System Planning)

- ระยะสั้น : การจัดหากําลังผลิตสํารองพรอมจาย

- ระยะกลาง : การวางแผนการผลิตไฟฟา 
(Unit Commitment Scheduling)

การบริหารจัดเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Allocation)

- ระยะยาว : การจัดหากําลังผลิตสํารอง (Reserve Capacity)

กําลังผลิตจาก VRE

- ศูนยพยากรณกําลังผลิต VRE (VRE Forecast Center)
- อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกช่ันชวยรักษาเสถียรภาพของเครือขายไฟฟา

(Grid Supporting Inverter) ของ VRE และ ESS เชน Volt-Var Support
กําลังผลิตจากโรงไฟฟาด้ังเดิม
- การปรับลดระยะเวลาลวงหนาในการวางแผนการผลิตไฟฟา
กอนถึง Real Time

- การปรับลดหนวยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟา (Dispatch Interval)
- สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และ สัญญาซื้อเช้ือเพลิง (Fuel Contract)
แบบยืดหยุน

- การปรับปรุงระบบควบคุมกําลงัผลติอัตโนมัติ 
(Automatic Generation Control) 

- การลดเวลาเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟา (Start-up Time)
- การเพิ่มอัตราตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนกําลังผลิต 
(Energy Trading Platform)  
การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา 
(Energy Trading Platform)

กําลังผลิตแปรเปลี่ยนไปตามเวลา
(Variability)

การไมสามารถควบคุมความผันแปร

(Non Controllable Variability)

f, V ,Q , Ramp Rate

การควบคุมระบบไฟฟา (Power System Operation)

- การจัดหาบริการเสริมความมั่นคง (Ancillary Service)

ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ 
(Location Dependence)

- ปญหากําลังไฟฟาไหลยอน

(Reserve Power Flow)

- ปญหากําลังผลิตเกิน
(Surplus Generation)

ระบบสงคับคั่ง (Transmission System Congestion) การควบคุมการขอรับใบอนุญาต/การรบัซื้อไฟฟา (Siting and Permitting)

การลดคากําลังผลิตต่าํสุดของโรงไฟฟาดั้งเดิม (Minimum Generation)
การปรับปรุงระบบสงใหยืดหยุน (Flexible Transmission) 
เชน FACTs , HVDC
การเพิ่มขยายสายสง (Transmission Expansion) 
รวมถึง EHV , Interconnect
การจํากัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟาจาก VRE (VRE Curtailment)
การรองขอใหปรับการผลิตไฟฟาจากแผนเดิม (Redispatch)
การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ตนเหตุจาก VRE สงผลตอระบบไฟฟา รูปแบบของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
ความยืดหยุน
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ระบบผลิตและระบบสง

หมายเหตุ :

• ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะชวยสนับสนุนขอมูลใหกับแนวทางบริหารจัดการตางๆ อีกท้ังชวยลดตนทุนการผลิตไฟฟา
• การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading Platform: NETP) จะชวยสงเสริมการรักษาระบบสงจายไฟฟาใหมีเสถียรภาพ

สมดุล (Grid Balancing) ไดดียิ่งขึ้น

ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y Y Y

ประสานงานกับกําลังผลิตพ่ึงได
(Non-Variable Reserve Generation)

Y Y Y

ปรับปรุงโรงไฟฟาด้ังเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน
(Flexible Power Plant)

Y Y Y Y Y Y

การจํากัดการเชื่อมตอของกําลังผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y Y Y

การขยายสายสง
(Transmission System Expansion)

Y

การเพ่ิมความยืดหยุนใหระบบสงไฟฟา
เชน FACTs, HVDC, EHV

Y Y

การแกไขโดยนโยบาย เชน การเปดเผยขอมูลระบบ 
การสรางกลไกใหเอกชนลงทุนในสายสง Y
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y

การจํากัดการเชื่อมตอของกําลงัผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y

การขยายระบบจําหนาย
(Distribution System Expansion)

Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y

อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกชันชวยรักษาเสถียรภาพของ
เครือขายไฟฟา เชน Volt-VAR Support

Y Y Y Y

การแกไข Grid Code Y Y Y Y Y

ระบบจําหนายไฟฟา

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผานมา
และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา
การปรับปรุงการดําเนินการในระบบไฟฟา
การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา
การวางแผนระยะยาว
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การศึกษาการรองรับการเชื่อมตอของ VRE

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา

การปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอ การปรับปรุงโครงขายไฟฟาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

▪ คาลิมิตใน Grid Code สําหรับกําลังผลิตติดตั้งรวมของแผง 
PV (โดยพิจารณาขนาดแผง PV แยกกันระหวางสาย
จําหนาย MV และ LV)
- ไมเกิน 15% หมอแปลง MV/LV
- ไมเกิน 20% หมอแปลง HV/MV
ป.ล. ตัวเลข % มาจากคาโหลดเฉลี่ยทั้งป เฉลี่ยทุกสถานีใน

พื้นที่ เฉพาะในชวงเวลากลางวันซ่ึงมีกําลังผลิตจากแผง 
(แนวคิดคือเพื่อรับประกันวาจะไมเกิด Surplus 
Generation)

▪ ณ ปจจุบัน หากเกินกวาคาลิมิตใน Grid Code กฟน. ยัง
อนุญาตใหติดตั้ง PV ได แตจะตองติดอุปกรณปองกันการ
ไหลยอน (Reverse Power Flow)

▪ การเพ่ิม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม
- การจํากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟาจาก VRE (VRE 

Curtailment)
- อินเวอรเตอรซ่ึงมีฟงกช่ันชวยรักษาเสถียรภาพของ

เครือขายไฟฟา ในดาน VAR Support

▪ หมอแปลงกําลังในสถานี
- ลิมิตกําลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหมอแปลง

▪ หมอแปลงจําหนาย
- ลิมิตกําลังติดตั้งที่ 15% ของพิกัดหมอแปลง มาจาก

ขอมูล Loading ณ ชวงเวลาเกิด Light Load

▪ รฟฟ.พลังนํ้าแบบสูบกลับได รฟฟ.พลังความรอนรวมแบบ
ยืดหยุน ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ และตัว
ชดเชยกําลังกําลังไฟฟารีแอคตีฟแบบสถิตย

กฟน. กฟภ.

กฟน.

กฟภ. กฟผ.

▪ โครงการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

- การปรับเปล่ียนการวางแผนการผลิตไฟฟาใหเหมาะสม

การปรับปรุงการดาํเนินการในระบบไฟฟา

การบริหารจัดการความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การพยากรณกาํลงัผลติจากลมและแสงอาทิตย

โรงไฟฟาวังนอย (พลังความรอนรวม)
เพ่ิม/ลด คาคุณลกัษณะของโรงไฟฟา คาเปาหมาย หนวย
เพ่ิม อัตราตอบสนองตอการปรับเปล่ียนกําลังผลิต (Ramp Rate) 50 MW/นาที
ลด คากําลังผลิตต่ําสุด (Minimum Generation) 30 %/กําลังผลิตติดต้ัง
ลด เวลาหยุดเดินเคร่ือง (Shut-Down Time) 45 นาที
ลด เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจนถึงจุดทํางานท่ีมเีสถียรภาพ (Start-Up Time) 200 นาที
เพ่ิม จํานวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ป

กฟผ.

▪ การปรับปรุงโรงไฟฟาดั้งเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน (Flexible Power Plant)

กฟผ.
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา

การกํากับและการออกนโยบายสําหรบักําลงัผลิตจาก RE

▪ การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนดําเนินการภายใหหลักการ RE Zoning เพ่ือกําหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแตละป 
ตามกรอบ AEDP โดย กกพ. มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการจัดหาไฟฟาและการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมท้ังกํากับ
ดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย

▪ ขอมูลสําหรับการจัดทํา RE Zoning ประกอบดวย
- ขอมูลศักยภาพระบบสงไฟฟา (Transmission Capacity) จาก กฟผ.
- ขอมูลศักยภาพระบบจําหนายไฟฟา (Feeder Capacity) จาก กฟภ. และ กฟน.
- ขอมูลศักยภาพเชื้อเพลิงในแตละพ้ืนท่ีจาก พพ.

กกพ.

- การออกแบบตลาดพลังงานไฟฟา
- การปรับเปล่ียนสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) ใหมีความเหมาะสม
- พัฒนาตลาดซ้ือขายพลังงานไฟฟาระหวางภูมิภาค

ศักยภาพ 
ระบบสง
(กฟผ.)

ศักยภาพ
ระบบจําหนาย
(กฟน., กฟภ.)

ศักยภาพเชิง
พื้นที่การ
พัฒนา RE 

(พพ.)

การจัดทํา RE Zoning

ประเภทและปริมาณ RE 
รายภาค/จังหวัดในแตละป 

(ตามกรอบ AEDP)
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การวางแผนระยะยาว

▪ โครงการศึกษาและพัฒนาศูนยควบคุมการตอบสนองดาน
โหลด (Demand Response Control Center)

▪ โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา

การเพิ่มความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การประเมินทรพัยากร VRE การขยายพิกัดตดิตัง้ของโครงขายไฟฟา

กฟผ.

กฟผ.

▪ PDP2018 Electricity Generation Outlook

กฟผ.
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แนวทางการเตรียมความพรอมของระบบไฟฟา
เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน และ 

แนวทางการประเมินปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

2
การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล
การดําเนินงานของผูมีสวนเก่ียวของ และการดําเนินการ/
การส่ังการของศูนยควบคุม

24
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ศึกษากฎกติกาสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโดยตรงจากผูไดรับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟาภาคเอกชน ไดแก ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) โดยศึกษากฎกติกาทั้งหมด 3 กลุม

กลุมระเบียบรบัซ้ือไฟฟา กลุมสัญญาซ้ือขายไฟฟา กลุม Grid Code

ทําการศึกษา ทําความเขาใจ และจัดหมวดหมูรูปแบบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน และขอปฏิบัติตาง ๆ ของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

การพิจารณาการเช่ือมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟา และ
ตามแนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ.

ขอกําหนดเพื่อการเช่ือมตอ 
(Connection)
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟผ.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟน.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟภ.

ขอปฏิบัติ (Operation) สําหรับ VSPP 
SPP Non-Firm และ SPP Firm
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟน.
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟภ.
-สําหรับ SPP Non-Firm
-สําหรับ SPP Firm

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การวิเคราะหจากกฎเกณฑขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาต

หากจะมีการปรับปรงุขอกําหนดแกผูผลติไฟฟาพลงังานหมุนเวียน อาจพิจารณาใหมีทางเลือกในการรวมกลุมของผูผลิตไฟฟา (Cluster) จากกลุม
ท่ีเหมาะสมเพ่ือรวมกันชวยปรับตัวตอระบบไฟฟา จะสามารถลดคาใชจายโดยรวมลงได แทนท่ีจะยึดติดขอกําหนด “หนึ่งจุดเช่ือมตอ หนึ่งสัญญา 
(หรือคือ หนึ่งธุรกรรม)” 

การไฟฟาฝายจําหนาย 2 แหง คือ กฟน. และ กฟภ. มีขอกําหนดบางอยางแตกตางกัน เชน (1) กฟน. มีขอกําหนดสําหรับผูผลติไฟฟาพลังลมและ
แสงอาทิตยใหมี Automatic Power Curtailment แต กฟภ. ไมมีขอกําหนดนี้ (2) กฟภ. กําหนดใหผูเช่ือมตอตองมีระบบควบคุมแรงดันแบบ A 
Variable Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) ทั้งนี้ข้ึนกับแรงดันระบบไฟฟา (เพื่อ Voltage Droop) แต กฟน. ไมมีขอกําหนดนี้

การกําหนดกฎกติกา (Grid Code) ควรตองพิจารณาแยกไปตามพ้ืนท่ี ตามความจําเปนของระบบไฟฟาท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฟภ. 
ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกวางขวาง ควรพิจารณาใหมีการกําหนด Grid Code แตกตางกันออกไปตามความจําเปนของแตละพื้นที่

Grid Code ในปจจุบัน ไมไดกลาวถึงศักยภาพของระบบไฟฟา ณ จุดตาง ๆ ซึ่งจริงแลวมีผลตอความสามารถในการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมนุเวียน
ที่แตกตางกัน หรือสงผลกระทบตอความจาํเปนในการปรบัปรุงระบบไฟฟา หรือโรงไฟฟา (ดวยราคาท่ีตองจาย) ที่แตกตางกัน 

หาก Grid Code มีการกําหนดใหมีการดัชนีชี้วัดสภาพระบบไฟฟาแตละจุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ จุดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟาพลงังาน
หมุนเวียนชนิดผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) แลว อันนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑทางเทคนิคเพ่ือรบัไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียนใน
แตละจุดของระบบไฟฟาทีแ่ตกตางกนัแลว จะทําใหมีโอกาสใชประโยชนระบบสง / ระบบจําหนายเพื่อรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ไดเต็มท่ี 
หรือไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน

แนวคิดของระบบไฟฟาไทยในปจจุบันเกี่ยวกับการพิจารณารับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน คือ พิจารณาตามศักยภาพระบบไฟฟาเทาที่มอียูเปน
หลัก ซึ่งเปนแบบ Passive ไมใชแบบ Active

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy

• การใหมีขอกําหนดใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตองรับประกันปริมาณการผลิตไฟฟาของตนเองลวงหนา โดยการแจงแผนคาดการณการผลิตไฟฟา
ของตนเองใหการไฟฟา และ NCC ทราบลวงหนา ดังเชนที่ไดมีการกําเนินการในประเทศแถบยุโรป  ทําใหภาระการดูแลสมดุลในระบบไฟฟาลดลงได เชน 
ลดปริมาณ Spinning Reserve ลงได

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพื่อรองรับ More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy น้ี เชน 
Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชสําหรับทํา Smoother Variable Renewable Energy เปนตน

Curtailable Variable Renewable Energy

• ปจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีขอกําหนด Curtailment การผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแลว เมื่อความถ่ีสูงข้ึนเกินกวา 51.00 Hz 
ขอเสนอเพ่ิมเติมคือ ใหการไฟฟาสามารถสงคําสั่งผาน SCADA เพื่อทํา Curtailment ได เชน ในประเทศสหรัฐอเมรกิา(NREL, Wind and Solar 
Energy Curtailment: Experience and Practices in the United States, 2014)

• หากพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟาหลาย ๆ  สัญญา เขาไวดวยกันภายใตขอดําเนินการเดียวกัน จะสามารถประหยัดตนทุนในการปรับปรุงขอกําหนดตาง ๆ 
จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพ่ือมารองรับมาตรการตาง ๆ เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

• แนวคิดเชนน้ี มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรป

System Response with PPA Cluster

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

Smoother Variable Renewable Energy

• หากมีการกําหนดใหการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนมีความผนัผวนไมเกนิ [ ] % ตอ 15 mins แลว จะทําให NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปรมิาณ
ไฟฟาในระบบไฟฟาไดดียิ่งข้ึน

• การกําหนดคาขีดจํากัดความผันผวนน้ี สามารถกําหนดใหมีความแตกตางกันไดในกรณีตอไปนี้
1. ความผันผวนขาผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึน กับความผันผวนขาผลิตไฟฟาต่ําลง ตามความเหมาะสม
2. ตามแตละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียน เชน ลม แสงอาทิตย และอ่ืน ๆ

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพื่อใหเกิด Smoother Variable Renewable Energy เชน Energy Storage 
System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เปนตน 

การกําหนดดชันีความสามารถระบบไฟฟา ในการรองรับ Variable Renewable Energy

• กําหนดใหการไฟฟาคํานวณ และแสดงคาดัชนีความสามารถระบบไฟฟาแตละพื้นที่ หรือแตละสถานีไฟฟา เพ่ือสามารถคํานวณปริมาณกําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถใหเช่ือมตอ (MW) ณ สถานีนั้น ๆ ไดเทาใดได โดยมีตัวอยางเพ่ือพิจารณาในเบื้องตน ดังน้ี

1. ความผันผวนของการไหลของไฟฟากระทบตอระดับแรงดันไฟฟา ณ บริเวณนั้น (V/kW)
2. ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟาตอเวลาสูงสดุที่ยอมรบัได (V/sec)

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม

(The world bank, Grid integration requirements for variable renewable energy, Technical guide, 2019)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน
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5. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
หมอแปลง 15%”

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม

2. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของคาพิกัดสายสง หรือดานเสถียรภาพของระบบสงไฟฟา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ Tie-Line ระหวางภูมิภาค”

3. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
สายสง เชน 90 
MW/วงจร 120 
MW/วงจร 180 
MW/วงจร หรือ
230 MW/วงจร”4. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของ

คาพิกัดสายปอน เชน 4 MW/
วงจร 8 MW/วงจร หรือ 10 
MW/วงจร เปนตน หรือดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลง 
20% หรือ 75%”

• ปญหาท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย สําหรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เพื่อสะทอนให
เห็นถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนในปจจุบันในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาทั้งสามแหงในประเทศไทย

1. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดความ 
สามารถในการ
สํารองปริมาณ
กําลังไฟฟา และ
ดานขีดจํากัดความ
ยืดหยุนของ
โรงไฟฟา”
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การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิตและระบบสง)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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วิเคราะหปริมาณกําลังการผลิตติดต้ังของพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่มากที่สุด
ที่ระบบผลิตไฟฟาสามารถจัดหาได เพื่อรองรับความผันผวนของ RE

2. พิจารณา Balancing Capability รวมกับ คาเฉลี่ย Forecast Error 
ของ RE และ ความตองการใชไฟฟา และ คํานวณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

1. แบงสัดสวน Balancing Capability 
สําหรับชดเชยความผันผวน (Forecast 
Error) ของความตองการใชไฟฟา และ RE

((2 ) )
(1 (2 ))

load forecasted
forecasted

RE

BC Error Load
MAX RE Power

Error

การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

สมมติฐานท่ีใชเตรียมขอมูล Light Load case Peak Load case หมายเหตุ

ความตองการใชไฟฟา
วันท่ี 1 ม.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
16,000 MW)

วันท่ี 2 พ.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
23,000 MW)

- ใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
สภาพระบบไฟฟาโดยไมมีปจจัยเกี่ยวกับ 
COVID 19 
- พิจารณาความตองการไฟฟาเฉพาะของ
EGAT (พิจารณาวา VSPP หักลบความ
ตองการไฟฟาทั้งประเทศแลว)

ปริมาณน้ําในประเทศ ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562

การเดินเครือ่งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ตางประเทศ ป 2562

ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562
โรงไฟฟาเดิม ป 2562 : HHO, THB,

NTN2, NNG2

การเดินเครือ่งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ตางประเทศที่ COD หลังป 2562

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
โรงไฟฟาใหม COD ปลายป 2562 : 

XPXN, NNP1, XYB

ความสามารถในการจายกาซฯ และ 
Minimum take

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
Minimum take วัน Light และ Peak ไม
เทากันตามสภาพความตองการใชไฟฟา

เครื่องที่ COD แลว ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563 เพื่อใหใกลเคียงปจจุบัน
Load forecast error ประมาณ ±3%

RE forecast ประมาณ ±10-23% 

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

• ระบบไฟฟาปจจุบนัมีพลงังานแสงอาทิตย 2,736 MW และ
พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP)

• ในวัน Light load day ระบบผลิตไฟฟาสามารถรองรับกาํลัง
ผลิตติดตัง้จาก RE ไดเพิ่มขึ้น 4,213.81 MW 

• ในวัน Peak load day นั้น ระบบผลิตไฟฟา รองรับกําลังผลิต
ติดตั้งจาก RE ไดเพิ่มขึ้น 11,137 MW

• อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาความตองการใชไฟฟาในแตละ
เวลาดวย กลาวคือ RE อาจจะไมสามารถจายกําลังการผลิต
ดังกลาวไดตลอดเวลาเน่ืองจากความตองการใชไฟฟาในแตละ
ชวงเวลาตางกัน

• ตองพิจารณาความสามารถของระบบสงดวย

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบสง)

จําลองติดต้ัง RE ตามจุดเชื่อมตอที่เกี่ยวของกับสาย Tie line

ทําการทดสอบการติดต้ัง RE ในระบบสงแบบกระจุกตัว
(ติดต้ัง RE แคบริเวณภาคใดหนึ่งเทานั้น) และ กระจายตัว

(ติดต้ัง RE ทุกภาคพรอม ๆ กัน)

คํานวณ Load flow 
ตรวจสอบคากําลังไฟฟา/วงจรของสายสง Tie line

*ใชขอมูลความตองการใชไฟฟาในวัน Peak เนื่องจากเปนวันที่มีการใช
สายไฟมากที่สุด โดยจะใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหตรงกับขอมูลที่ใชใน
การคํานวณความสามารถในการรองรับ RE ของระบบผลิต

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มการติดต้ัง RE มากข้ึนจนกวาจะพบปริมาณ RE ที่
เกินขอจํากัดปริมาณกําลังไฟฟา/วงจรของสาย Tie line 
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบสง)

พ้ืนท่ี กําลังผลิตติดตั้งของ RE (MW)
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,500

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 1,500
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 2,000
ภาคกลางตอนบน-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000

ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันออก* -
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันตก* -

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 1,000
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 1,000

ภาคกลาง-ภาคใต 1,000 • หากติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง จะทําใหสามารถรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียนได
ประมาณ 1,000-2,000 MW ในแตละพื้นที่ 
• หากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนแบบกระจายตัวจะทาํให
สามารถรองรับกําลงัผลิตติดต้ังไดรวม 2,600 MW ทั่วประเทศ 
• จากการทดสอบทั้งระบบผลิตและระบบสงพบวาระบบผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยมีขีดจํากัดของการรองรับพลังงานหมุนเวียนท่ีระบบสง 

*ไมไดพิจารณาเน่ืองจากในพื้นที่น้ันมีแตสายสงขามพื้นที่ที่ระดับแรงดัน 500 kV คณะนักวิจัยฯ 
มีความเห็นวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนซ่ึงเปนระบบผลิตไฟฟาในลักษณะ 
Distributed generation น้ันนาจะติดตั้งที่ระดับแรงดัน 115 – 230 kV มากกวา

ติดตั้ง RE แบบกระจุกตวั (ติดตั้งบรเิวณภาคใดภาคหนึง่)

พ้ืนท่ี กําลังผลิตติดต้ังของ RE (MW)
กลางตะวันออก 200
กลางตอนบน 400
กลางตะวันตก 400
นครหลวง 600
เหนือ 400

ตะวันออกเฉียงเหนือ 500
ใต 100
รวม 2,600

ติดตั้ง RE แบบกระจายตัว (ติดตั้งทุกพืน้ทีพ่รอมกนั)

***การเขามามสีวนรวมในระบบไฟฟาของพลังงานหมุนเวียนอาจจะ
มากหรือนอยกวาผลการทดสอบน้ีได ข้ึนอยูกับสมติฐาน แนวคิด และ 
ความละเอียดในการพิจารณา การคํานวณและผลวิจัยตามแนวทางท่ี
เสนอในรายงานฉบับนี้เปนเพยีงแนวทางหน่ึงในการพจิารณาเทาน้ัน

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ที่มาของปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา 15%, 20% หรือ 75% และคาขีดจํากัดของสายสง หรือสายปอน
– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 15% และ 20% โดยหลักแลว มาจากการศึกษา

ปริมาณความตองการใชไฟฟาตํ่าสุดโดยเฉลี่ยของผูใชไฟฟาท่ีเช่ือมตอในระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
เพื่อปองกันปญหาการเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนขามหมอแปลงไฟฟาท่ีติดต้ังอยูท่ีตําแหนงบัสบริเวณตนสาย 
อันเปนสาเหตุหลักท่ีจะนําไปสูการเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ตอระบบจําหนายไฟฟา เชน ผลกระทบดานแรงดันไฟฟา 
หรือกระแสไฟฟา เปนตน

– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 75% โดยหลักแลว มาจากมุมมองของการกําหนด
ปริมาณท่ีระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะสามารถรองรับคาความตองการใชไฟฟา
สูงสุดตอหมอแปลงกําลังไฟฟา 1 ลูกใด ๆ ท่ีอยูในสถานีไฟฟากอนทําการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
เขาสูระบบจําหนายไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีมุมมองวา ถาหากชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเกิดปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาโดยรวมมีคาเปนศูนย จะทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ไดสูงสุดคิดเปน 75% ของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา

– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดของสายสง/สายปอนในระบบจําหนายไฟฟา ในระบบจําหนายไฟฟาแรงดัน
ปานกลาง และแรงดันสูงของการไฟฟาฝายจําหนายจะมี Tie-Line สําหรับการถายโอนโหลดของระบบท่ีไมไดรับการ
จายไฟ ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความมั่นคงของการทํางานของระบบจําหนายไฟฟา จึงจําเปนตองกําหนดปริมาณกําลังไฟฟา
จากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีเช่ือมตอในหน่ึงวงจรใด ๆ ท่ีไหลผานอุปกรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงสายสง/สาย
ปอน เปนปริมาณคร่ึงหน่ึงของคาพิกัดของสาย

37

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเม่ือทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา

38

เปลี่ยนแปลงตามตําแหนงติดตั้ง

การติดตั้งท่ีตําแหนงปลายสายจะมีแนวโนมทําใหคา
ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอมีคามากสุด

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง

การติดตั้งดวยปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีมากข้ึนจะมี
แนวโนมทําใหระดับแรงดันไฟฟาที่จุดเช่ือมตอมีคามากข้ึน

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเม่ือทําการเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
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การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนที่ตําแหนงปลายสาย จะมีแนวโนมในการลดปรมิาณกาํลังไฟฟาสูญเสีย
ไดมากที่สุด ถาหากปริมาณกําลังผลติตดิตัง้อยูในชวงที่เหมาะสม มิฉะนั้น ตําแหนงปลายสายจะเปนตําแหนงทําใหเกดิปรมิาณ
กําลังไฟฟาสูญเสียไดมากสุด

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันตํ่า และแรงดันปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปน้ี
• การไฟฟานครหลวง
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัต่ํา (230/400 V)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัปานกลาง (24 kV)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “20%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันตํ่า และแรงดันปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปน้ี
• การไฟฟาสวนภูมิภาค
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัต่ํา (220/380 V)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัปานกลาง (22 kV)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “75%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

42

• รูปแบบการศกึษา เพื่อท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงชวงของคาสูงสุด-คาตํ่าสุดของปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดรูปแบบการศึกษา ดังตอไปน้ี
• รูปแบบการศกึษาตาํแหนงตดิตัง้ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา

– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณตนสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณกลางสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณปลายสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ”

• เกณฑมาตรฐานท่ีใชในการศกึษา ภายใตการศึกษาน้ี ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานท่ีการไฟฟา
ฝายจําหนายไดกําหนดไว ดังตอไปน้ี

– เกณฑดานแรงดนัไฟฟา (ระดับแรงดันไฟฟาจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุด-ตํ่าสุดของการไฟฟา
ฝายจําหนาย)

– เกณฑดานกระแสไฟฟา (กระแสไฟฟาท่ีไหลในระบบจําหนายไฟฟา จะตองมีคาไมเกินคาพิกัดกระแสของหมอแปลง
ไฟฟา และสายจําหนายไฟฟา)

– เกณฑขีดจํากัดดานความม่ันคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มีผลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร (ในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมโดยรวมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จะตองมีคา
ไมเกินปริมาณสูงสุดตอวงจรท่ีการไฟฟาฝายจําหนายไดกําหนดไว เชน 4 MW/วงจร ในระบบ 12 kV, 8 MW/วงจร ใน
ระบบ 22 kV และระบบ 24 kV, 10 MW/วงจร ในระบบ 33 kV)

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันตํ่า ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.26%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
30.71%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

65.85%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.09%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา การไฟฟานครหลวง
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟาท่ีใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 150 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่าโดยรวมท้ังหมด 500 m และมีคากระแสพิกัดเทากับ 110 A (พิจารณา 1 วงจร)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟาที่ใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 100 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่าโดยรวมท้ังหมด 1,050 m และมีคากระแสพิกัดเทากับ 100 A (พิจารณา 1 วงจร)

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันตํ่า ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.54%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
31.36%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

84.86%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.16%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

ฟงกชัน Q(U) 
ฟงกชัน cosphi(P) 

ฟงกชัน Q(P) 

หมายเหต:ุ ในปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดใหฟงกชัน Q(U) เปนหน่ึงในวิธีการควบคุม Q ของ RE ท่ีมีขนาดมากกวา 500 kW

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม
– การพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอรเตอรในปจจุบันจะทําใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนาย

ไฟฟาไดมากย่ิงขึ้น เน่ืองดวยการทํางานของฟงกชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) จะสามารถทําใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
สามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟท่ีรับ/จายจากระบบจําหนายไฟฟาเพื่อลดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาได ทั้งน้ี การควบคุม
น้ีระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในแตละระบบจะถูกควบคุมแบบเปนอิสระตอกัน และจะข้ึนกับการทํางานท่ีจุดเช่ือมตอของระบบ
เทาน้ัน

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟานครหลวง
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟาที่ใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 60 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจรโดยรวมทั้งหมด 8.06 km และมีคากระแสพิกัดเทากับ 390 A (พิจารณา 5 วงจร)
– ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งอยางนอย 1 ระบบตอวงจร

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกาํลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “20%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.06%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
40.35%

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมข้ึนกับรูปแบบการติดต้ัง)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

20.02%
(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

40.08%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมข้ึนกับรูปแบบการติดต้ัง)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟาท่ีใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 50 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจรโดยรวมทั้งหมด 43.83 km และมีคากระแสพิกัดเทากับ 429 A (พิจารณา 5 วงจร)
– ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งอยางนอย 1 ระบบตอวงจร

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกาํลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “75%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.32%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
80.00%

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

80.00%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

20.08%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม

– การปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟาที่อยูในสถานีไฟฟาแบบอัตโนมัติ จะเปนอีกหน่ึงตัวชวยท่ีทําใหปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมมีคาเพิ่มข้ึนได เน่ืองดวยการปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟาน้ัน จะชวยทําใหคาระดับแรงดันไฟฟาในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง มีคาลดลง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมผลิตไฟฟา อาจจะสงผลทําใหคา
ระดับแรงดันไฟฟามีคาลดลง และอาจจะกอใหเกิดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาตกตอระบบจําหนายไฟฟาได

– เกณฑขีดจํากัดดานความม่ันคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มีผลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร การไฟฟาฝายจําหนายอาจจะ
สามารถผอนปรนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีมีการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย 
และพลังงานลมอยูในวงจรเดียวกันในระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง เน่ืองดวยพฤติกรรมการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟา
ประเภทเหลาน้ี มีความไมสอดคลองกัน กลาวคือ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางวัน ในขณะท่ี
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางคืน เชนน้ันแลว ปริมาณเกณฑขีดจํากัดดานความมั่นคงดังกลาว การ
ไฟฟาฝายจําหนาย ในอนาคต อาจจะพิจารณาเรื่องของชวงเวลาของการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนรวมเขาไป
กับเกณฑขีดจํากัดน้ี ซึ่งไมไดพิจารณาเฉพาะการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ เทาน้ัน หรือ ในกรณีท่ีสายปอน
ใดในระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง ไมมีระบบการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ แลว (ถามี) เกณฑ
ขีดจํากัดดานความม่ันคงน้ี การไฟฟาฝายจําหนาย อาจจะไมนํามาพิจารณาเปนเกณฑในการกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังของ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน



การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา
(ราง)
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในประเทศไทย

• ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง

115 kV เทากับ 180 MW, 69 kV เทากับ 90 MW (กฟน.) 
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง 

24 kV เทากับ 8 MW, 12 kV เทากับ 4 MW (กฟน.)
33 kV เทากับ 10 MW, 22 kV เทากับ 8 MW (กฟภ.)

- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า
- เช่ือมตอในรูปแบบ 1 เฟส มีคาไมเกิน 5 kW 
- ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังโดยรวม (หนวย kW) ของ RE ท่ีเช่ือมตอเขาระบบจําหนายจะตองมีคาไมเกิน 15% ของคาพิกัดหมอแปลง

จําหนายไฟฟา (หนวย kVA) 

• ชวงของการควบคุมคาระดบัความถ่ีไฟฟา
- RE แบบซิงโครนัส จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถี่ไฟฟาของระบบไฟฟาใหอยูในชวง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได (กฟภ.)
- VRE จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟาของระบบไฟฟา ไมใหมีคามากกวา 51.0 Hz (กฟน.)

• ชวงของการควบคุมคาระดบัแรงดนัไฟฟา
- RE จะตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงเกณฑมาตรฐานแรงดันสูงสุด-ตํ่าสุดของการไฟฟาได

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การใช System Study แทนการ Limit ขนาดกําลังการผลติไวกอน

• การตั้งคากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through
- RE จะตองมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับแรงดันไฟฟาท่ีมีคาสูงมากกวาปกติได 40% ในชวงระยะเวลา 1 วินาที
- RE ตองทนตอสถานการณที่ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอมีคาลดลงในชวงระหวางเกิด Fault ข้ึนในระบบไฟฟาไดสูงสุด 100% ของคา
ระดับแรงดันไฟฟากอนเกิด Fault และจะตองทนไดเปนระยะเวลา 0.15 วินาที (เยอรมนี จีน และแอฟริกาใต) 

- ในประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกาํหนดให RE ที่มีขนาดมากกวา 500 kW มีการตั้งคาการทํางานของ Low Voltage Fault 
Ride Through

• การควบคุมคาระดบัความถ่ีไฟฟาและปริมาณกาํลังไฟฟาจรงิ
- สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต และโรมาเนีย ไดมีการออกเกณฑมาตรฐานในขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับการ
ลดทอนคาปริมาณกําลังไฟฟาจริง (Active Power Curtailment) ของ RE (SO เปนผูลด)

- ในประเทศไทย การไฟฟานครหลวงไดกําหนดใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม จะตองสามารถปรับลดปรมิาณ
กําลังไฟฟาที่ผลติไดเพือ่รกัษาระดบัความถ่ีไฟฟาของระบบจําหนายไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013. 52

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การควบคุมคาระดบัแรงดนัไฟฟาและปรมิาณกําลงัไฟฟารีแอกทีฟ
- ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสามารถควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอได ผานการปรับรับคากําลังไฟฟารีแอกทีฟ
- ในประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกาํหนดวิธีการควบคมุปรมิาณกาํลังไฟฟารีแอกทีฟผานฟงกชัน Q(U) สําหรับ RE ที่มีขนาด
มากกวา 500 kW เพื่อรักษาระดบัแรงดันไฟฟา

• การแบงแยกขอกาํหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสาํหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ
- ในตางประเทศ ไดมีการแยกขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนบางประเภทเอาไว เชน 
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลมท่ีเช่ือมตอในระบบสงไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013.
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ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การตั้งคากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ขอกําหนดการเช่ือมตอ
ระบบไฟฟา

ชวงระหวางการเกิด Fault ชวงหลังการเกิด Fault
(p.u.) (s) (p.u.) (s)

หนวยงาน BDEW
(ประเทศเยอรมนี) 0 0.15 0.9 1.5

หนวยงาน NEA
(ประเทศจีน)

0 0.15 0.9 2

หนวยงาน NERSA
(ประเทศแอฟริกาใต) 0 0.15 0.85 2

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale 
photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and 
Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of 
Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind 
and Solar Generation," 2013.
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

•ฟงกชันควบคมุปรมิาณกาํลงัไฟฟารีแอกทีฟผานอินเวอรเตอร

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Ref. 
- Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic Systems 
in Germany, 2013 
- Combined Central and Local Active and Reactive Power 
Control of PV Inverters, 2014
- Techno-Economic Assessment of Voltage Control Strategies in 
Low Voltage Grids, 2014

ในตางประเทศ ไดมีการศึกษาในเรื่องของดานเทคนิค 
วิธีการทํางานของฟงกชันควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ
ผานอินเวอรเตอรเพ่ือชวยลดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาท่ี
เกิดขึ้นตอระบบไฟฟา โดยหน่ึงในประเทศที่ไดมีการนําแนวคิดนี้
มาใช คือ ประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการจะ
ปรับปรุงการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา



กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และ
ระบบจําหนายเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
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กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศกึษา
1.แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรงุระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสรมิความม่ันคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580, แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลงังานไฟฟา ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง
2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

เปาหมายของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟา
• ความสําคัญไปที่การเสรมิความมัน่คง การเพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา และการสงจายกาํลงัไฟฟาใหครอบคลุมผูใชไฟฟาเปนหลักโดยมีการพิจารณา

การเขามาของแหลงผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายจากภาครัฐรวมดวย
• แผน Grid Modernization จะใหความสําคัญกับการปรบัปรงุแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของท้ัง 3 การไฟฟาใหสอดคลองกัน 

ลักษณะรวมและความแตกตางของแผนการปรบัปรงุระบบไฟฟา
• ลักษณะรวมที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 4 แผน มีเปาหมายเพ่ือเสรมิสรางความม่ันคง ความเช่ือถือได โดยมีการพิจารณาการเขามาของแหลงผลติไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนรวมดวยดวย 
• สวนขอแตกตางระหวางแผนการปรับปรงุระบบไฟฟาของทั้ง 3 การไฟฟา คือ แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. จะเนนไปที่การปรบัปรุงระบบไฟฟาเพื่อ

รองรับ Digital Technology ในขณะทีแ่ผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟผ. และ กฟน. จะใหความสําคัญกับการเสรมิสรางความมัน่คง ความเช่ือถือได
• สําหรับแผน Grid Modernization นั้น รายละเอียดของแผนจะเปนการใหความสําคัญกับการปรับปรงุแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟา

ใหสอดคลองกัน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศกึษา
1.แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรงุระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580, แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลงังานไฟฟา ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง
2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

ความสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟากบัแผน Grid Modernization
• ความสอดคลองของแผนการปรบัปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟาน้ัน พบวาท้ัง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีแผนการจัดทําโครงการบางสวนที่ดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization

ขอเสนอแนะสําหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา
• เสนอให กฟผ. พิจารณาการวิเคราะหความมัน่คงของระบบไฟฟาโดยการใชแบบจําลองคาความตองการใชไฟฟาและคากาํลังผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนที่มีการพิจารณาความผนัผวนรวมดวย 
• ควรพิจารณาผลประโยชนจากการลดการปลดปลอยกาซเสียจากโรงไฟฟาพลงังานความรอนอันเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของการผลติไฟฟาจากพลงังาน

หมุนเวียนดวย 
• แผนการปรับปรงุระบบไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. นั้น ควรมีการนําเสนอวิธีการวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟา วิธีการประเมินผลประโยชนทาง

เศรษฐศาสตรเชนเดียวกับกรณีของ กฟผ. เพิ่มเติม
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การวิเคราะหเปรยีบเทยีบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems

• รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems ซึ่งเปนการศึกษาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพียงพอ
ตอการเขามาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• แนวทางการลงทุนปรับปรงุระบบไฟฟาของประเทศไทยนั้นมีความสอดคลองกับเงนิลงทุนในการปรับปรงุระบบไฟฟาที่รายงานฉบับนี้นําเสนอ
• การวางแผนปรับปรงุระบบไฟฟาของประเทศไทยอาจนําแนวทางการประเมินความไมยืดหยุนของระบบไฟฟา และสัญญาณแหงความไมยืดหยุนของระบบ

ไฟฟามาใชในการกําหนดระยะเวลาและความสําคัญในการลงทุน

การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะหเปรยีบเทยีบระหวางการลงทนุในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future

• รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future ซึ่งเปนการศึกษาการวางแผนและการลงทุนท่ีสําคัญในการในการรองรับความผันผวน
ของพลังงานหมุนเวียน 

• การวางแผนและการลงทุนท่ีสําคัญน้ันมีท้ังหมด 4 ดาน ประกอบไปดวย การวางแผนและลงทุนเพื่อกําลังการผลิตไฟฟาที่ยืดหยุนได การวางแผนและลงทุน
เพื่อเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา การวางแผนและลงทุนสําหรับระบบสงไฟฟา และ การวางแผนและลงทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา

• การวางแผนลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาในประเทศไทยมีความสอดคลองกับการวางแผนและลงทุนท่ีสําคัญท้ัง 4 ดานของรายงานฉบับน้ี และอาจนําแนว
ทางการกําหนดระยะเวลาการวางแผนของรายงานฉบับน้ีประกอบการพิจารณาวาการวางแผนใดควรเปนการวางแผนระยะสั้นหรอืการวางแผนระยะยาว
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การวิเคราะหเปรยีบเทียบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets

• รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets เปนการศึกษาแนวทางรองรับการเขามาของแหลงผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• รายงานฉบับนี้ไดกําหนด ยุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียน 5 ดาน คือ การมีสวนรวมของสาธารณชนโดยเฉพาะการขยายระบบสง
ไฟฟาใหม การประสานงานและการบูรณาการแผนรวมกัน การปรับปรงุกฎเกณฑสําหรบัพฒันากลไกของตลาดซือ้ขายไฟฟาเพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหระบบ
ไฟฟา การขยายการเขาถึงทรพัยากรท่ีหลากหลายและการดําเนินการทางภูมศิาสตร และ การปรับปรงุการทาํงานของระบบไฟฟา

• แผนการลงทุนของประเทศไทยไดมีการพิจารณายุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียนท้ัง 5 ดาน ตามที่รายงานการศึกษาฉบับน้ีนําเสนอ
• อยางไรก็ตามควรมีการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการวางแผนปรบัปรงุระบบไฟฟาตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน 

การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

Ref. Flexibility in 21st Century Power Systems, NREL, 2014

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

 ระบบผลิตไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟา 

ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟา การขยายโรงไฟฟาที่มีความแนนอน
ในการจายกําลังไฟฟา 

การขยายระบบสงไฟฟา 

ความปลอดภัยในการทํางานของ
ระบบไฟฟา 

การขยายโรงไฟฟาที่เพิ่มและลด
กําลังผลิตไฟฟาไดเร็ว 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมแรงดันของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
ความถี่ของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
แรงดันของระบบไฟฟา 

 
หมายเหตุ :  

 หมายถึง การวางแผนระยะยาว โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 20 ถึง 40 ป 
 หมายถึง การวางแผนระยะปานกลาง โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 5 ถึง 20 ป  
 หมายถึง ระยะเวลาการวางแผนข้ึนอยูกับสถานะของระบบในปจจุบัน  
 หมายถึง การวางแผนระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการดําเนินการไมเกิน 5 ป  
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การวิเคราะหและขอเสนอเบื้องตนสําหรับกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

การกํากับดานกระบวนการลงทนุปรบัปรุงระบบไฟฟา

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการกาํกบัดานกระบวนการลงทุนปรับปรงุระบบไฟฟา
• ความสอดคลองของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
• ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีท่ีจะใชในการลงทุน
• การวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟา
• ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาตอคาไฟฟา
• ความสอดคลองระหวางแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือแผนการสนับสนุนการลงทุนตาง ๆ

การกํากับดานการสงเสริมใหเกดิการลงทุนในระบบไฟฟา
เสนอการกาํกบัดานการสงเสรมิใหเกดิการลงทุนในระบบไฟฟา ดังนี้
• ความชัดเจนและโปรงใสของกฎระเบียบ
• นโยบายดานพลังงานของภาครัฐ
• ความม่ันคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
• ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทของประเทศ
• การกําหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟาใหยาวนานมากข้ึน
• การใชการกํากับดูแลท่ีไมเขมงวด
• การสนับสนุนแกนักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟา

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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รับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• การขอแสดงความคิดเห็นในหองประชุม

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะเรียกชื่อใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• การแสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• การแสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 
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การสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

ผูท่ีสนใจจะเขารวมสัมมนา
สามารถลงทะเบียนลวงหนาได

QR Code ลงทะเบียนลวงหนา

กําหนดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ
โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย) 

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

“วันศุกรท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.” ในรูปแบบออนไลน* 

*การสัมมนาในรูปแบบออนไลน จะแจงชองทางภายหลัง

THANK YOU



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.1.10 
 

เอกสารการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/
คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ครั้งที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 นายวัชรพงศ เข็มแกว ประธานฝายพัฒนาโครงการประจําประเทศไทย

2 นายผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุมฯ

3 นายนที สิทธิประศาสน รองประธานกลุมพลังงานหมุนเวียน
ดานชีวมวลฯ

4 นายอิศเรศร ภมรนิยม นายกสมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

5 นายวรวิทย วิสูตรชัย กรรมการสมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

6 นายธฤติ บุณยายน กรรมการสมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

7 นางสาวเพ็ญศิริ ดําแกว ผูประสานงานสมาคมฯ

8 นางสาวนิษา เสรีอภิวุฒิ เลขานุการสมาคมฯ

9 นายรุงเรือง สายพวรรณ ผูอํานวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

10 นายวีระเดช เตชะไพบูลย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถาบันพลังงาน

เพื่ออุตสาหกรรม

11 คุณสัญชัย ภูวธนารักษ ผูแทนสมาคมฯ

12 คุณกลกรรณ จันทรกระจางแจง ผูแทนสมาคมฯ

13 คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล ผูแทนสมาคมฯ

14 คุณพิรนุช วิทยาโกมล ผูแทนสมาคมฯ

15 คุณเกษรินทร อุนเสนีย ผูแทนสมาคมฯ

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานกาซชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานชีวมวล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานลม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมสมาคมและผูผลิตไฟฟา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 นายมนัสชัย คงรักษกวิน Senior Vice President Corporate Strategy and Risk 

Management

2 Ms.Apion Jarunithi Analyst

3 นายชัพมนต จันทรพงศพันธุ รองกรรมการผูจัดการ

4 นายพงศกร แสงหงษา ผอ.ฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

5 นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผูจัดการ (บริษัทไฟฟาน้ํางึม 2จํากัด)

6 นายศุภวิศว สุภาภา หัวหนางานวิศวกรรม

7 นางสาวรังสิมา พักเกาะ FSVP

8 นายไพรัตน พึ่งทอง FSVP

9 นายมนภัทร อาษากิจ SVP

10 นายศุภธิติ การัยภูมิ ผูจัดการการตลาดทางวิศวกรรม

11 นายสุเมธ สุทธภักติ ประธานเจาหนาที่บริหาร

12 นายเสนีย นิยมเดชา ผูจัดการแผนกวิศวกรรม

13 ดร.อลิษา กุญชรยาคง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

14 นางสาวอลดา หมัดมี รักษาการผูจัดการฝายบริหารโครงการ

15 นางสาวเพ็ญศิริ จุลเจริญ รักษาการผูจัดการฝายประมวลผล

16 นายศีลวัตร จุลละโพธิ Project Coordinator

17 นางสาวชญาณี บุญถูก วิศวกร

บริษัท อินเตอร ฟารอีสท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมสมาคมและผูผลิตไฟฟา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมสมาคมและผูผลิตไฟฟา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

18 นายศุภาพงศ พรหมคุณ วิศวกร

19 นายจาตุรนต สินธุคุณากร CPD Engineer

บริษัท ไออารพีซี คลีนพาวเวอร จํากัด



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 รศ.ดร.สมพร สิริสําราญนุกุล หัวหนาโครงการ

2 รศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย ผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟากําลัง

3 ดร.นภทีป ทรัพยาคม ทีมงานนักวิจัย

4 ผศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร ทีมงานนักวิจัย

5 นายภิคเนตร อังอภิวัชรชวาล ทีมงานนักวิจัย

6 นางสาววีรยา อิ่มเจริญกุล ทีมงานนักวิจัย

7 นายภาสวุฒิ อายุวัฒน ทีมงานนักวิจัย

8 นายวีรเทพ วิเวชไพศาลกุล ทีมงานนักวิจัย

9 นายปยกฤษฎิ์ ทองสอน ทีมงานนักวิจัย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (คณะผูวิจัยฯ)

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย

(กลุมสมาคมและผูผลิตไฟฟา)

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การประชุมกลุมยอย
รวมกับกลุมสมาคมและผูผลิตไฟฟา

ภายใต “ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
จากความผันผวนจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม
(Disruptive Technology)”

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)
จากการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

เอกสารและขอชี้แจงการเขารวมประชุมกลุมยอย

2

Download
เอกสารประกอบการประชุม

ขอชี้แจงสําหรับผูเขารวมประชมุกลุมยอย

1) การต้ังช่ือสําหรับการเขารวมประชุมกลุมยอย
ช่ือยอหนวยงาน – ช่ือ นามสกุล 

หรือหากเขารวมพรอมกันหลายทานในหนวยงาน
ช่ือยอหนวยงาน – ช่ือกอง/สังกัด/หนวยยอย

2) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• การขอแสดงความคิดเห็นในหองประชุม

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะเรียกชื่อใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• การแสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• การแสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 

วัตถุประสงค และกําหนดการประชุมกลุมยอย

3

วัตถุประสงคการประชุมกลุมยอย กําหนดการประชุมกลุมยอย

• เพื่อนําเสนอผลการศึกษาเบ้ืองตน
โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา 
(ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย) 
จากการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน
และแนวทางแกไข

• เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับกลุมสมาคม และผูผลิตไฟฟา นําไป
ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาตอไป 

09.30 น. ทดสอบระบบแอปพลเิคชัน Zoom Meeting : 840 8233 0234

10.00 – 10.30 น. นําเสนอรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและแนวทางการบริหาร    
จัดการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน    
ท่ีผานมาและท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
โดย   รศ.ดร.สมพร สิริสําราญนุกลุ

ดร.นภทีป ทรัพยาคม

10.30 – 11.15 น. นําเสนอแนวทางการเตรียมความพรอมของระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
พลังงานหมุนเวียน และแนวทางการประเมินปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
โดย   รศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย  

ผศ.ดร.รองฤทธ์ิ ฉัตรถาวร  
คุณภิคเนตร อังอภิวัชรชวาล  
คุณวีรยา อิ่มเจริญกุล  

11.15 – 12.00 น. รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ว

ความเปนมา และหลักการเหตุผลของโครงการ

4

ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายสงเสรมิการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ตามแผน PDP2018 
Rev.1 และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 18,696 MW ภายในป 
2580 นอกจากน้ี ภายใตแผน AEDP2018 ไดกําหนดใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเปน 30% ของ
การใชพลังงานรวมทั้งหมดในป 2580

การเช่ือมตอระบบผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาผลิตและฝายจําหนายได ทั้งในสวนของการไหลยอนของกําลงัไฟฟา คุณภาพ
ไฟฟา รวมถึงผลกระทบทางเทคนิค เชน ดานแรงดันไฟฟา กําลังสูญเสีย เปนตน

เพื่อลดผลกระทบดังกลาว ท่ีผานมาการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดจัดทําขอกําหนด Grid code โดยกําหนดให
ระบบผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนสามารถเช่ือมตอได 15% ของขนาดหมอแปลงจําหนายไฟฟา เพ่ือปองกัน
การไหลยอนของกําลังไฟฟา ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟา

อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลาการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนอาจไมไดทําใหเกิดการไหลยอนของ
กําลังไฟฟาได รวมถึงถาพิจารณาตามนโยบายภาครฐัที่มีการสนับสนุนการผลติไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน จึง
จําเปนตองมีการทบทวนขอกําหนด Grid code ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง เพื่อที่จะทําใหระบบโครงขายไฟฟา
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดเพ่ิมมากข้ึน

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ

5

เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู
ไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนยควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบ
จําหนายเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟาที่รองรับการเช่ือมตอ
ระบบผลิตไฟฟาจาก RE เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาและมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจาย
ไฟฟามากขึ้นในระยะยาว

เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE เพื่อทําใหระบบโครงขายไฟฟาสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE ไดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการใหบริการ
ของไฟฟาใหเปนที่ยอมรับได

เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE 
ที่เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา เม่ือมีการกํากับ
ดูแล เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE 

เพื่อวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

01

02

03

04

05

วัตถุประสงคโครงการ

01 ขอมูลเพ่ือชวยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนยควบคุม
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE ท่ีเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 
เมื่อมีการกํากับดูแลเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

02

03

ประโยชนที่   
คาดวาจะไดรับ

หัวขอการนําเสนอ

6

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและแนวทาง    
การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน ที่ผานมา
และท่ีเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย

แนวทางการเตรยีมความพรอมของระบบไฟฟา
เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการ
ประเมินปรมิาณกาํลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน1

2
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รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและ
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน

รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีผานมาและ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

1
รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

8

9

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

ขอมูลป พ.ศ. 2562 ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจาก VRE เทากับ 8,229.72 GWh คิดเปนสัดสวน 3.88% Thailand

1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ไมมีผลกระทบ
(กําลังผลิตจาก VRE ยังคงตํ่ามาก

เมื่อเทียบกับกําลังผลิตรวม => มักไมเกินรอยละ 2-3)

มีผลกระทบเล็กนอย 
(กําลังผลิตจาก VRE มากขึ้นจนเร่ิมสังเกตได)

ตองพิจารณาดานความยืดหยุนของระบบ 
(การผันแปรของกําลังผลิตจาก VRE สงผลตอการรักษาสมดุล)

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมมีผลกระทบ
(ยังคงจัดสรรตามความตองการใชไฟฟารวม)

เปลี่ยนเปนจัดสรรตามความตองการใชไฟฟาสุทธิ
(มีปริมาณกําลังผลิตจาก VRE จายเขาสูระบบ

อยางมีนัยยะ)
(Net Demand = Total Demand -Total VRE Output)

ตองปรับลดกําลังผลิตของ รฟฟ.ฐาน
มีการเปลี่ยนแปลงกําลังผลิตของ รฟฟ. ไปตามชวงเวลามากขึ้น ,

ใหความสําคัญตอความยืดหยุนของ รฟฟ. ตอการผันแปรของกําลังผลิต
(ความตองการใชไฟฟาสุทธิปนแปรตาม VRE 

มีบางชวงเวลาซึ่งตองการใชไฟฟาสุทธิมีคาต่ํามาก เชน เสาร/อาทิตย

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

อาจมีเฉพาะบางบริเวณจุดเชื่อมตอของ VRE
(ตรวจสอบมิใหละเมิดขอกําหนด

การเชื่อมตอ/การใชงานโครงขายไฟฟา,
ซึ่งกรณี VRE จะมีประเด็นเพิ่มเติม 

นอกเหนือจาก รฟฟ. ทั่วไป

มีบางในรายพื้นที่ซึ่งมี VRE หนาแนน
เชน เกิดสภาวะจายโหลดเกินพิกัด

(จําเปนตองเพิ่มประเด็นในขอกําหนดการเชื่อมตอ
เพื่อใหแนใจวา VRE ที่จะเขามาในอนาคต
จะไมสรางปญหาตลอดอายุโครงการ

การไหลของกําลังไฟฟาเปลีย่นแปลงไปตามกลางวนั/กลางคืน
หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ บริเวณน้ันๆ 

=> มีไฟฟาไหลยอนจากแรงดันตํ่าไปแรงดันสูง/
ระบบจําหนายไประบบสง

(โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมี VRE ขนาดเล็ก กระจุกตัวเปนจํานวนมาก)
(การประสานงานระหวาง TSO และ DSO มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ คุณลักษณะของระบบไฟฟา
บริเวณจุดเชื่อมตอของ VRE

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE 
(แมไมมี ก็ยังรักษาความเชื่อถือไดในการจายไฟฟา
ไวไดแตดวยตนทุนคาไฟฟาซึ่งสูงเกินความจําเปน)

การควบคุม รฟฟ. ซึ่งสามารถเพิ่ม/ลดกําลังผลิตได

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (จําเปนตองมี)
ความยืดหยุนของระบบไฟฟา

(การมี รฟฟ พลังนํ้าแบบสูบกลับได , ระบบสะสมพลังงาน 
(หากมีการเชื่อมโยงกับเครือขายขางเคียง

ก็จะสามารถแชรบริการเสริมความมัน่คงระหวางกนัได)

ป.ล.2
ตัวอยางประเทศ

[อางอิง IEA 2017]
Indonesia , South Africa , Mexico

Chile , Canada , Brazil , India , New Zealand
Australia , Sweden , Austria , Belgium

Italy , United Kingdom , Greece , Spain
Portugal , Germany 

ป.ล.3 %สัดสวน VRE ตอไฟฟาท่ีผลิตเฉลี่ยท้ังป ≤ 3 % 3 % -15% 10 % -25%

รูปแบบของผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3

การจําแนกระยะการเพิม่ขึ้นของสดัสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา

10

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ตองพิจารณาดานเสถียรภาพของระบบไฟฟา 
(ในบางชวงเวลาซึ่ง VRE จายกําลังสูงสุด+ความตองการใชไฟฟา

มีคาต่ําสุด)
เชน เสาร/อาทิตย => กําลังผลิตจาก VRE สูงเพียงพอ

ตอความตองการใชไฟฟา

ตองปรับลดกําลังผลิตจาก VRE ในบางชวงเวลา
(มีกําลังผลิตสวนเกินจาก VRE ในบางชวงเวลา)

เกิดปญหาเปนประจําตามฤดูกาล 
(กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไปกบัความตองการใชไฟฟา 

กินเวลาหลายวัน/สัปดาห

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมเหลือ รฟฟ. ฐาน ซึ่งเดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง
(ทุก รฟฟ ตองสามารถปรับกําลังผลิตตามการผันแปร

ของ VRE ได)
=> ในบางชวงเวลา รฟฟ. VRE จะตองทดแทน รฟฟ.ดั้งเดิม
ในการรักษาเสถียรภาพและความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
ไวได (เพื่อจะสามารภพึ่งพา VRE ในการจายความตองการ

ใชไฟฟา ไดทั้ง 100%)

- -

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

สุมเสี่ยงตอการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟา
(เชน รฟฟ. พลังความรอนขนาดใหญ ซึ่งมีสัดสวน

ที่ลดตํ่าลง แตเกิดเหตุหลุดออกจากระบบ)
- -

ป.ล.1 ผลกระทบจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ

เสถียรภาพของระบบไฟฟา
จํานวน รฟฟ. ด้ังเดิมที่นองลง = ปริมาณความเฉื่อย

ซิงโครนัสในระบบทีตํ่่าลง
=> ตองอาศัยปจจัยอ่ืนชวยรักษาความมั่นคงของระบบ
(ความเฉื่อยซิงโครนัส = ผลรวมของพลังงานจลนที่สะสม
จากการหมุนไปพรอมๆกันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส

ใน รฟฟ. ขนาดใหญ ณ ตําแหนงติดต้ังตางๆ
ซึ่งชวยรักษาเสถียรภาพของระบบในชวงเวลาสั้นๆ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น)

การเพิ่มปริมาณความตองการใชไฟฟา
ในภาคสวนอื่นๆ ซึ่งใชแหลงพลังงานอื่นๆ
เชน ภาคการใหความรอน ภาคขนสง

การสะสมพลังงานไฟฟาในรูปแบบอ่ืน 
โดยการใชไฟฟาที่เหลือใช ไปผลิตกาซธรรมชาติ

หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อกักเก็บไวและนํามาใชผลิตไฟฟา
ในยามขาดแคลน VRE

(ดวยระยะเวลาที่นาน โดยเฉพาะประเทศในเขตละติจูดสูง
จึงไมสามารถอาศัย DSM หรือ ESS ปริมาณความจุตํ่าได)

ป.ล.2
ตัวอยางประเทศ

[อางอิง IEA 2017]
Ireland , Denmark - -

ป.ล.3 %สัดสวน VRE ตอไฟฟาท่ีผลิตเฉลี่ยท้ังป 25 % -50% - -

รูปแบบของผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6

การจําแนกระยะการเพิม่ข้ึนของสดัสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน

11 12

แนวทางการบริหารจัดการ VRE

เพื่อรองรับการเช่ือมตอของแหลงพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งมีความผันผวน (VRE) โดยเฉพาะประเภท

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
การบริหารจัดการความยืดหยุนและความมีพลวัต
ของภาคพลังงานไฟฟา จะสามารถดําเนินการดวย
นวัตกรรมจํานวน 30 ดาน ซ่ึงจัดแบงไดเปน       

4 หมวดหมู ดังนี้

การประยุกตใชเทคโนโลยี
(Enabling Technology)

การสรางธุรกิจบรกิารรูปแบบใหม
(Business Model) 

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา
(Market Design)

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
(System Operation)
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ไมสามารถพยากรณกําลังผลิต         
ลวงหนานาน ๆ ไดอยางแมนยํา

(Uncertainly)

การไมสามารถคาดการณได
(Partial Unpredictability)

การวางแผนระบบไฟฟา(Power System Planning)

- ระยะสั้น : การจัดหากําลังผลิตสํารองพรอมจาย

- ระยะกลาง : การวางแผนการผลิตไฟฟา 
(Unit Commitment Scheduling)

การบริหารจัดเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Allocation)

- ระยะยาว : การจัดหากําลังผลิตสํารอง (Reserve Capacity)

กําลังผลิตจาก VRE

- ศูนยพยากรณกําลังผลิต VRE (VRE Forecast Center)
- อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกช่ันชวยรักษาเสถียรภาพของเครือขายไฟฟา

(Grid Supporting Inverter) ของ VRE และ ESS เชน Volt-Var Support
กําลังผลิตจากโรงไฟฟาด้ังเดิม
- การปรับลดระยะเวลาลวงหนาในการวางแผนการผลิตไฟฟา
กอนถึง Real Time

- การปรับลดหนวยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟา (Dispatch Interval)
- สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) และ สัญญาซื้อเช้ือเพลิง (Fuel Contract)
แบบยืดหยุน

- การปรับปรุงระบบควบคุมกําลงัผลติอัตโนมัติ 
(Automatic Generation Control) 

- การลดเวลาเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟา (Start-up Time)
- การเพิ่มอัตราตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนกําลังผลิต 
(Energy Trading Platform)  
การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
แพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา 
(Energy Trading Platform)

กําลังผลิตแปรเปลี่ยนไปตามเวลา
(Variability)

การไมสามารถควบคุมความผันแปร

(Non Controllable Variability)

f, V ,Q , Ramp Rate

การควบคุมระบบไฟฟา (Power System Operation)

- การจัดหาบริการเสริมความมั่นคง (Ancillary Service)

ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ 
(Location Dependence)

- ปญหากําลังไฟฟาไหลยอน

(Reserve Power Flow)

- ปญหากําลังผลิตเกิน
(Surplus Generation)

ระบบสงคับคั่ง (Transmission System Congestion) การควบคุมการขอรับใบอนุญาต/การรบัซื้อไฟฟา (Siting and Permitting)

การลดคากําลังผลิตต่าํสุดของโรงไฟฟาดั้งเดิม (Minimum Generation)
การปรับปรุงระบบสงใหยืดหยุน (Flexible Transmission) 
เชน FACTs , HVDC
การเพิ่มขยายสายสง (Transmission Expansion) 
รวมถึง EHV , Interconnect
การจํากัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟาจาก VRE (VRE Curtailment)
การรองขอใหปรับการผลิตไฟฟาจากแผนเดิม (Redispatch)
การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ตนเหตุจาก VRE สงผลตอระบบไฟฟา รูปแบบของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
ความยืดหยุน
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ระบบผลิตและระบบสง

หมายเหตุ :

• ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะชวยสนับสนุนขอมูลใหกับแนวทางบริหารจัดการตางๆ อีกท้ังชวยลดตนทุนการผลิตไฟฟา
• การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading Platform: NETP) จะชวยสงเสริมการรักษาระบบสงจายไฟฟาใหมีเสถียรภาพ

สมดุล (Grid Balancing) ไดดียิ่งขึ้น

ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y Y Y

ประสานงานกับกําลังผลิตพ่ึงได
(Non-Variable Reserve Generation)

Y Y Y

ปรับปรุงโรงไฟฟาด้ังเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน
(Flexible Power Plant)

Y Y Y Y Y Y

การจํากัดการเชื่อมตอของกําลังผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y Y Y

การขยายสายสง
(Transmission System Expansion)

Y

การเพ่ิมความยืดหยุนใหระบบสงไฟฟา
เชน FACTs, HVDC, EHV

Y Y

การแกไขโดยนโยบาย เชน การเปดเผยขอมูลระบบ 
การสรางกลไกใหเอกชนลงทุนในสายสง Y
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แนวทางการบริหารจัดการ VRE

ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y

การจํากัดการเชื่อมตอของกําลงัผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y

การขยายระบบจําหนาย
(Distribution System Expansion)

Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y

อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกชันชวยรักษาเสถียรภาพของ
เครือขายไฟฟา เชน Volt-VAR Support

Y Y Y Y

การแกไข Grid Code Y Y Y Y Y

ระบบจําหนายไฟฟา

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผานมา
และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา
การปรับปรุงการดําเนินการในระบบไฟฟา
การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา
การวางแผนระยะยาว
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การศึกษาการรองรับการเชื่อมตอของ VRE

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา

การปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอ การปรับปรุงโครงขายไฟฟาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

▪ คาลิมิตใน Grid Code สําหรับกําลังผลิตติดตั้งรวมของแผง 
PV (โดยพิจารณาขนาดแผง PV แยกกันระหวางสาย
จําหนาย MV และ LV)
- ไมเกิน 15% หมอแปลง MV/LV
- ไมเกิน 20% หมอแปลง HV/MV
ป.ล. ตัวเลข % มาจากคาโหลดเฉลี่ยทั้งป เฉลี่ยทุกสถานีใน

พื้นที่ เฉพาะในชวงเวลากลางวันซ่ึงมีกําลังผลิตจากแผง 
(แนวคิดคือเพื่อรับประกันวาจะไมเกิด Surplus 
Generation)

▪ ณ ปจจุบัน หากเกินกวาคาลิมิตใน Grid Code กฟน. ยัง
อนุญาตใหติดตั้ง PV ได แตจะตองติดอุปกรณปองกันการ
ไหลยอน (Reverse Power Flow)

▪ การเพ่ิม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม
- การจํากัดปริมาณการรับซ้ือไฟฟาจาก VRE (VRE 

Curtailment)
- อินเวอรเตอรซ่ึงมีฟงกช่ันชวยรักษาเสถียรภาพของ

เครือขายไฟฟา ในดาน VAR Support

▪ หมอแปลงกําลังในสถานี
- ลิมิตกําลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหมอแปลง

▪ หมอแปลงจําหนาย
- ลิมิตกําลังติดตั้งที่ 15% ของพิกัดหมอแปลง มาจาก

ขอมูล Loading ณ ชวงเวลาเกิด Light Load

▪ รฟฟ.พลังนํ้าแบบสูบกลับได รฟฟ.พลังความรอนรวมแบบ
ยืดหยุน ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ และตัว
ชดเชยกําลังกําลังไฟฟารีแอคตีฟแบบสถิตย

กฟน. กฟภ.

กฟน.

กฟภ. กฟผ.

▪ โครงการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

- การปรับเปล่ียนการวางแผนการผลิตไฟฟาใหเหมาะสม

การปรับปรุงการดาํเนินการในระบบไฟฟา

การบริหารจัดการความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การพยากรณกาํลงัผลติจากลมและแสงอาทิตย

โรงไฟฟาวังนอย (พลังความรอนรวม)
เพ่ิม/ลด คาคุณลกัษณะของโรงไฟฟา คาเปาหมาย หนวย
เพ่ิม อัตราตอบสนองตอการปรับเปล่ียนกําลังผลิต (Ramp Rate) 50 MW/นาที
ลด คากําลังผลิตต่ําสุด (Minimum Generation) 30 %/กําลังผลิตติดต้ัง
ลด เวลาหยุดเดินเคร่ือง (Shut-Down Time) 45 นาที
ลด เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจนถึงจุดทํางานท่ีมเีสถียรภาพ (Start-Up Time) 200 นาที
เพ่ิม จํานวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ป

กฟผ.

▪ การปรับปรุงโรงไฟฟาดั้งเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน (Flexible Power Plant)

กฟผ.
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา

การกํากับและการออกนโยบายสําหรบักําลงัผลิตจาก RE

▪ การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนดําเนินการภายใหหลักการ RE Zoning เพ่ือกําหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแตละป 
ตามกรอบ AEDP โดย กกพ. มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการจัดหาไฟฟาและการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมท้ังกํากับ
ดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย

▪ ขอมูลสําหรับการจัดทํา RE Zoning ประกอบดวย
- ขอมูลศักยภาพระบบสงไฟฟา (Transmission Capacity) จาก กฟผ.
- ขอมูลศักยภาพระบบจําหนายไฟฟา (Feeder Capacity) จาก กฟภ. และ กฟน.
- ขอมูลศักยภาพเชื้อเพลิงในแตละพ้ืนท่ีจาก พพ.

กกพ.

- การออกแบบตลาดพลังงานไฟฟา
- การปรับเปล่ียนสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) ใหมีความเหมาะสม
- พัฒนาตลาดซ้ือขายพลังงานไฟฟาระหวางภูมิภาค

ศักยภาพ 
ระบบสง
(กฟผ.)

ศักยภาพ
ระบบจําหนาย
(กฟน., กฟภ.)

ศักยภาพเชิง
พื้นที่การ
พัฒนา RE 

(พพ.)

การจัดทํา RE Zoning

ประเภทและปริมาณ RE 
รายภาค/จังหวัดในแตละป 

(ตามกรอบ AEDP)
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การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การวางแผนระยะยาว

▪ โครงการศึกษาและพัฒนาศูนยควบคุมการตอบสนองดาน
โหลด (Demand Response Control Center)

▪ โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา

การเพิ่มความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การประเมินทรพัยากร VRE การขยายพิกัดตดิตัง้ของโครงขายไฟฟา

กฟผ.

กฟผ.

▪ PDP2018 Electricity Generation Outlook

กฟผ.
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แนวทางการเตรียมความพรอมของระบบไฟฟา
เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน และ 

แนวทางการประเมินปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

2
การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล
การดําเนินงานของผูมีสวนเก่ียวของ และการดําเนินการ/
การส่ังการของศูนยควบคุม

24
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ศึกษากฎกติกาสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโดยตรงจากผูไดรับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟาภาคเอกชน ไดแก ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) โดยศึกษากฎกติกาทั้งหมด 3 กลุม

กลุมระเบียบรบัซ้ือไฟฟา กลุมสัญญาซ้ือขายไฟฟา กลุม Grid Code

ทําการศึกษา ทําความเขาใจ และจัดหมวดหมูรูปแบบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน และขอปฏิบัติตาง ๆ ของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

การพิจารณาการเช่ือมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟา และ
ตามแนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ.

ขอกําหนดเพื่อการเช่ือมตอ 
(Connection)
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟผ.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟน.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟภ.

ขอปฏิบัติ (Operation) สําหรับ VSPP 
SPP Non-Firm และ SPP Firm
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟน.
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟภ.
-สําหรับ SPP Non-Firm
-สําหรับ SPP Firm

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การวิเคราะหจากกฎเกณฑขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาต

หากจะมีการปรับปรงุขอกําหนดแกผูผลติไฟฟาพลงังานหมุนเวียน อาจพิจารณาใหมีทางเลือกในการรวมกลุมของผูผลิตไฟฟา (Cluster) จากกลุม
ท่ีเหมาะสมเพ่ือรวมกันชวยปรับตัวตอระบบไฟฟา จะสามารถลดคาใชจายโดยรวมลงได แทนท่ีจะยึดติดขอกําหนด “หนึ่งจุดเช่ือมตอ หนึ่งสัญญา 
(หรือคือ หนึ่งธุรกรรม)” 

การไฟฟาฝายจําหนาย 2 แหง คือ กฟน. และ กฟภ. มีขอกําหนดบางอยางแตกตางกัน เชน (1) กฟน. มีขอกําหนดสําหรับผูผลติไฟฟาพลังลมและ
แสงอาทิตยใหมี Automatic Power Curtailment แต กฟภ. ไมมีขอกําหนดนี้ (2) กฟภ. กําหนดใหผูเช่ือมตอตองมีระบบควบคุมแรงดันแบบ A 
Variable Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) ทั้งนี้ข้ึนกับแรงดันระบบไฟฟา (เพื่อ Voltage Droop) แต กฟน. ไมมีขอกําหนดนี้

การกําหนดกฎกติกา (Grid Code) ควรตองพิจารณาแยกไปตามพ้ืนท่ี ตามความจําเปนของระบบไฟฟาท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฟภ. 
ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกวางขวาง ควรพิจารณาใหมีการกําหนด Grid Code แตกตางกันออกไปตามความจําเปนของแตละพื้นที่

Grid Code ในปจจุบัน ไมไดกลาวถึงศักยภาพของระบบไฟฟา ณ จุดตาง ๆ ซึ่งจริงแลวมีผลตอความสามารถในการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมนุเวียน
ที่แตกตางกัน หรือสงผลกระทบตอความจาํเปนในการปรบัปรุงระบบไฟฟา หรือโรงไฟฟา (ดวยราคาท่ีตองจาย) ที่แตกตางกัน 

หาก Grid Code มีการกําหนดใหมีการดัชนีชี้วัดสภาพระบบไฟฟาแตละจุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ จุดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟาพลงังาน
หมุนเวียนชนิดผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) แลว อันนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑทางเทคนิคเพ่ือรบัไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียนใน
แตละจุดของระบบไฟฟาทีแ่ตกตางกนัแลว จะทําใหมีโอกาสใชประโยชนระบบสง / ระบบจําหนายเพื่อรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ไดเต็มท่ี 
หรือไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน

แนวคิดของระบบไฟฟาไทยในปจจุบันเกี่ยวกับการพิจารณารับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน คือ พิจารณาตามศักยภาพระบบไฟฟาเทาที่มอียูเปน
หลัก ซึ่งเปนแบบ Passive ไมใชแบบ Active

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy

• การใหมีขอกําหนดใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตองรับประกันปริมาณการผลิตไฟฟาของตนเองลวงหนา โดยการแจงแผนคาดการณการผลิตไฟฟา
ของตนเองใหการไฟฟา และ NCC ทราบลวงหนา ดังเชนที่ไดมีการกําเนินการในประเทศแถบยุโรป  ทําใหภาระการดูแลสมดุลในระบบไฟฟาลดลงได เชน    
ลดปริมาณ Spinning Reserve ลงได

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพื่อรองรับ More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy น้ี เชน 
Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชสําหรับทํา Smoother Variable Renewable Energy เปนตน

Curtailable Variable Renewable Energy

• ปจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีขอกําหนด Curtailment การผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแลว เมื่อความถ่ีสูงข้ึนเกินกวา 51.00 Hz 
ขอเสนอเพ่ิมเติมคือ ใหการไฟฟาสามารถสงคําสั่งผาน SCADA เพื่อทํา Curtailment ได เชน ในประเทศสหรัฐอเมรกิา(NREL, Wind and Solar 
Energy Curtailment: Experience and Practices in the United States, 2014)

• หากพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟาหลาย ๆ  สัญญา เขาไวดวยกันภายใตขอดําเนินการเดียวกัน จะสามารถประหยัดตนทุนในการปรับปรุงขอกําหนดตาง ๆ 
จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพ่ือมารองรับมาตรการตาง ๆ เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

• แนวคิดเชนน้ี มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรป

System Response with PPA Cluster

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

Smoother Variable Renewable Energy

• หากมีการกําหนดใหการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนมีความผนัผวนไมเกนิ [ ] % ตอ 15 mins แลว จะทําให NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปรมิาณ
ไฟฟาในระบบไฟฟาไดดียิ่งข้ึน

• การกําหนดคาขีดจํากัดความผันผวนน้ี สามารถกําหนดใหมีความแตกตางกันไดในกรณีตอไปนี้
1. ความผันผวนขาผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึน กับความผันผวนขาผลิตไฟฟาต่ําลง ตามความเหมาะสม
2. ตามแตละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียน เชน ลม แสงอาทิตย และอ่ืน ๆ

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพื่อใหเกิด Smoother Variable Renewable Energy เชน Energy Storage 
System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เปนตน 

การกําหนดดชันีความสามารถระบบไฟฟา ในการรองรับ Variable Renewable Energy

• กําหนดใหการไฟฟาคํานวณ และแสดงคาดัชนีความสามารถระบบไฟฟาแตละพื้นที่ หรือแตละสถานีไฟฟา เพ่ือสามารถคํานวณปริมาณกําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถใหเช่ือมตอ (MW) ณ สถานีนั้น ๆ ไดเทาใดได โดยมีตัวอยางเพ่ือพิจารณาในเบื้องตน ดังน้ี

1. ความผันผวนของการไหลของไฟฟากระทบตอระดับแรงดันไฟฟา ณ บริเวณนั้น (V/kW)
2. ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟาตอเวลาสูงสดุที่ยอมรบัได (V/sec)

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม

(The world bank, Grid integration requirements for variable renewable energy, Technical guide, 2019)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน
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5. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
หมอแปลง 15%”

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม

2. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของคาพิกัดสายสง หรือดานเสถียรภาพของระบบสงไฟฟา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ Tie-Line ระหวางภูมิภาค”

3. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
สายสง เชน 90 
MW/วงจร 120 
MW/วงจร 180 
MW/วงจร หรือ
230 MW/วงจร”4. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของ

คาพิกัดสายปอน เชน 4 MW/
วงจร 8 MW/วงจร หรือ 10 
MW/วงจร เปนตน หรือดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลง 
20% หรือ 75%”

• ปญหาท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย สําหรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เพื่อสะทอนให
เห็นถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนในปจจุบันในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาทั้งสามแหงในประเทศไทย

1. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดความ 
สามารถในการ
สํารองปริมาณ
กําลังไฟฟา และ
ดานขีดจํากัดความ
ยืดหยุนของ
โรงไฟฟา”
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การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิตและระบบสง)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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วิเคราะหปริมาณกําลังการผลิตติดต้ังของพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่มากที่สุด
ที่ระบบผลิตไฟฟาสามารถจัดหาได เพื่อรองรับความผันผวนของ RE

2. พิจารณา Balancing Capability รวมกับ คาเฉลี่ย Forecast Error 
ของ RE และ ความตองการใชไฟฟา และ คํานวณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

1. แบงสัดสวน Balancing Capability 
สําหรับชดเชยความผันผวน (Forecast 
Error) ของความตองการใชไฟฟา และ RE

((2 ) )
(1 (2 ))

load forecasted
forecasted

RE

BC Error Load
MAX RE Power

Error

การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

สมมติฐานท่ีใชเตรียมขอมูล Light Load case Peak Load case หมายเหตุ

ความตองการใชไฟฟา
วันท่ี 1 ม.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
16,000 MW)

วันท่ี 2 พ.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
23,000 MW)

- ใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
สภาพระบบไฟฟาโดยไมมีปจจัยเกี่ยวกับ 
COVID 19 
- พิจารณาความตองการไฟฟาเฉพาะของ
EGAT (พิจารณาวา VSPP หักลบความ
ตองการไฟฟาทั้งประเทศแลว)

ปริมาณน้ําในประเทศ ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562

การเดินเครือ่งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ตางประเทศ ป 2562

ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562
โรงไฟฟาเดิม ป 2562 : HHO, THB,

NTN2, NNG2

การเดินเครือ่งโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
ตางประเทศที่ COD หลังป 2562

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
โรงไฟฟาใหม COD ปลายป 2562 : 

XPXN, NNP1, XYB

ความสามารถในการจายกาซฯ และ 
Minimum take

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
Minimum take วัน Light และ Peak ไม
เทากันตามสภาพความตองการใชไฟฟา

เครื่องที่ COD แลว ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563 เพื่อใหใกลเคียงปจจุบัน
Load forecast error ประมาณ ±3%

RE forecast ประมาณ ±10-23% 

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบผลิต)

• ระบบไฟฟาปจจุบนัมีพลงังานแสงอาทิตย 2,736 MW และ
พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP)

• ในวัน Light load day ระบบผลิตไฟฟาสามารถรองรับกาํลัง
ผลิตติดตัง้จาก RE ไดเพิ่มขึ้น 4,213.81 MW 

• ในวัน Peak load day นั้น ระบบผลิตไฟฟา รองรับกําลังผลิต
ติดตั้งจาก RE ไดเพิ่มขึ้น 11,137 MW

• อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาความตองการใชไฟฟาในแตละ
เวลาดวย กลาวคือ RE อาจจะไมสามารถจายกําลังการผลิต
ดังกลาวไดตลอดเวลาเน่ืองจากความตองการใชไฟฟาในแตละ
ชวงเวลาตางกัน

• ตองพิจารณาความสามารถของระบบสงดวย

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบสง)

จําลองติดต้ัง RE ตามจุดเชื่อมตอที่เกี่ยวของกับสาย Tie line

ทําการทดสอบการติดต้ัง RE ในระบบสงแบบกระจุกตัว
(ติดต้ัง RE แคบริเวณภาคใดหนึ่งเทานั้น) และ กระจายตัว

(ติดต้ัง RE ทุกภาคพรอม ๆ กัน)

คํานวณ Load flow 
ตรวจสอบคากําลังไฟฟา/วงจรของสายสง Tie line

*ใชขอมูลความตองการใชไฟฟาในวัน Peak เนื่องจากเปนวันที่มีการใช
สายไฟมากที่สุด โดยจะใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหตรงกับขอมูลที่ใชใน
การคํานวณความสามารถในการรองรับ RE ของระบบผลิต

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มการติดต้ัง RE มากข้ึนจนกวาจะพบปริมาณ RE ที่
เกินขอจํากัดปริมาณกําลังไฟฟา/วงจรของสาย Tie line 
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบสง)

พ้ืนท่ี กําลังผลิตติดตั้งของ RE (MW)
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,500

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 1,500
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 2,000
ภาคกลางตอนบน-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000

ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันออก* -
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันตก* -

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 1,000
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 1,000

ภาคกลาง-ภาคใต 1,000 • หากติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนแบบกระจุกตัวบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง จะทําใหสามารถรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียนได
ประมาณ 1,000-2,000 MW ในแตละพื้นที่ 

• หากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนแบบกระจายตัวจะทาํให
สามารถรองรับกําลงัผลิตติดต้ังไดรวม 2,600 MW ทั่วประเทศ 

• จากการทดสอบทั้งระบบผลิตและระบบสงพบวาระบบผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทยมีขีดจํากัดของการรองรับพลังงานหมุนเวียนท่ีระบบสง 

*ไมไดพิจารณาเน่ืองจากในพื้นที่น้ันมีแตสายสงขามพื้นที่ที่ระดับแรงดัน 500 kV คณะนักวิจัยฯ 
มีความเห็นวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนซ่ึงเปนระบบผลิตไฟฟาในลักษณะ 
Distributed generation น้ันนาจะติดตั้งที่ระดับแรงดัน 115 – 230 kV มากกวา

ติดตั้ง RE แบบกระจุกตวั (ติดตั้งบรเิวณภาคใดภาคหนึง่)

พ้ืนท่ี กําลังผลิตติดต้ังของ RE (MW)
กลางตะวันออก 200
กลางตอนบน 400
กลางตะวันตก 400
นครหลวง 600
เหนือ 400

ตะวันออกเฉียงเหนือ 500
ใต 100
รวม 2,600

ติดตั้ง RE แบบกระจายตัว (ติดตั้งทุกพืน้ทีพ่รอมกนั)

***การเขามามสีวนรวมในระบบไฟฟาของพลังงานหมุนเวียนอาจจะ
มากหรือนอยกวาผลการทดสอบน้ีได ข้ึนอยูกับสมติฐาน แนวคิด และ 
ความละเอียดในการพิจารณา การคํานวณและผลวิจัยตามแนวทางท่ี
เสนอในรายงานฉบับนี้เปนเพยีงแนวทางหน่ึงในการพจิารณาเทาน้ัน

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ที่มาของปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา 15%, 20% หรือ 75% และคาขีดจํากัดของสายสง หรือสายปอน
– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 15% และ 20% โดยหลักแลว มาจากการศึกษา

ปริมาณความตองการใชไฟฟาตํ่าสุดโดยเฉลี่ยของผูใชไฟฟาท่ีเช่ือมตอในระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
เพื่อปองกันปญหาการเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนขามหมอแปลงไฟฟาท่ีติดต้ังอยูท่ีตําแหนงบัสบริเวณตนสาย    
อันเปนสาเหตุหลักท่ีจะนําไปสูการเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ตอระบบจําหนายไฟฟา เชน ผลกระทบดานแรงดันไฟฟา 
หรือกระแสไฟฟา เปนตน

– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 75% โดยหลักแลว มาจากมุมมองของการกําหนด
ปริมาณท่ีระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะสามารถรองรับคาความตองการใชไฟฟา
สูงสุดตอหมอแปลงกําลังไฟฟา 1 ลูกใด ๆ ท่ีอยูในสถานีไฟฟากอนทําการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
เขาสูระบบจําหนายไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีมุมมองวา ถาหากชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเกิดปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาโดยรวมมีคาเปนศูนย จะทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ไดสูงสุดคิดเปน 75% ของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา

– การกําหนดปริมาณขีดจํากดัของคาพกิัดของสายสง/สายปอนในระบบจําหนายไฟฟา ในระบบจําหนายไฟฟาแรงดัน
ปานกลาง และแรงดันสูงของการไฟฟาฝายจําหนายจะมี Tie-Line สําหรับการถายโอนโหลดของระบบท่ีไมไดรับการ
จายไฟ ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความมั่นคงของการทํางานของระบบจําหนายไฟฟา จึงจําเปนตองกําหนดปริมาณกําลังไฟฟา
จากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีเช่ือมตอในหน่ึงวงจรใด ๆ ท่ีไหลผานอุปกรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงสายสง/สาย
ปอน เปนปริมาณคร่ึงหน่ึงของคาพิกัดของสาย
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แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเม่ือทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
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เปลี่ยนแปลงตามตําแหนงติดตั้ง

การติดตั้งท่ีตําแหนงปลายสายจะมีแนวโนมทําใหคา
ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอมีคามากสุด

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง

การติดตั้งดวยปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีมากข้ึนจะมี
แนวโนมทําใหระดับแรงดันไฟฟาที่จุดเช่ือมตอมีคามากข้ึน

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเม่ือทําการเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
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การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนที่ตําแหนงปลายสาย จะมีแนวโนมในการลดปรมิาณกาํลังไฟฟาสูญเสีย
ไดมากที่สุด ถาหากปริมาณกําลังผลติตดิตัง้อยูในชวงที่เหมาะสม มิฉะนั้น ตําแหนงปลายสายจะเปนตําแหนงทําใหเกดิปรมิาณ
กําลังไฟฟาสูญเสียไดมากสุด

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันตํ่า และแรงดันปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปน้ี

• การไฟฟานครหลวง
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัต่ํา (230/400 V)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัปานกลาง (24 kV)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “20%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันตํ่า และแรงดันปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปน้ี

• การไฟฟาสวนภูมิภาค
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัต่ํา (220/380 V)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดนัปานกลาง (22 kV)
– กรณีที่ “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “75%”
– กรณีที่ “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• รูปแบบการศกึษา เพื่อท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงชวงของคาสูงสุด-คาตํ่าสุดของปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดรูปแบบการศึกษา ดังตอไปน้ี

• รูปแบบการศกึษาตาํแหนงตดิตัง้ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณตนสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณกลางสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตวับริเวณปลายสาย”
– การศึกษาโดยติดต้ังระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ”

• เกณฑมาตรฐานท่ีใชในการศกึษา ภายใตการศึกษาน้ี ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานท่ีการไฟฟา
ฝายจําหนายไดกําหนดไว ดังตอไปน้ี

– เกณฑดานแรงดนัไฟฟา (ระดับแรงดันไฟฟาจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุด-ตํ่าสุดของการไฟฟา
ฝายจําหนาย)

– เกณฑดานกระแสไฟฟา (กระแสไฟฟาท่ีไหลในระบบจําหนายไฟฟา จะตองมีคาไมเกินคาพิกัดกระแสของหมอแปลง
ไฟฟา และสายจําหนายไฟฟา)

– เกณฑขีดจํากัดดานความม่ันคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มีผลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร (ในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมโดยรวมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จะตองมีคา
ไมเกินปริมาณสูงสุดตอวงจรท่ีการไฟฟาฝายจําหนายไดกําหนดไว เชน 4 MW/วงจร ในระบบ 12 kV, 8 MW/วงจร ใน
ระบบ 22 kV และระบบ 24 kV, 10 MW/วงจร ในระบบ 33 kV)

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันตํ่า ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.26%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
30.71%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

65.85%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.09%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา การไฟฟานครหลวง
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟาท่ีใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 150 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่าโดยรวมท้ังหมด 500 m และมีคากระแสพิกัดเทากับ 110 A (พิจารณา 1 วงจร)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟาที่ใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 100 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่าโดยรวมท้ังหมด 1,050 m และมีคากระแสพิกัดเทากับ 100 A (พิจารณา 1 วงจร)

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันตํ่า ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.54%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
31.36%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

84.86%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.16%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

ฟงกชัน Q(U) 
ฟงกชัน cosphi(P) 

ฟงกชัน Q(P) 

หมายเหต:ุ ในปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกําหนดใหฟงกชัน Q(U) เปนหน่ึงในวิธีการควบคุม Q ของ RE ท่ีมีขนาดมากกวา 500 kW

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม
– การพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอรเตอรในปจจุบันจะทําใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสามารถถูกเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนาย

ไฟฟาไดมากย่ิงขึ้น เน่ืองดวยการทํางานของฟงกชัน Q(U), cosphi(P) หรือ Q(P) จะสามารถทําใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
สามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟท่ีรับ/จายจากระบบจําหนายไฟฟาเพื่อลดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาได ทั้งน้ี การควบคุม
น้ีระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในแตละระบบจะถูกควบคุมแบบเปนอิสระตอกัน และจะข้ึนกับการทํางานท่ีจุดเช่ือมตอของระบบ
เทาน้ัน

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟานครหลวง
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟาที่ใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 60 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจรโดยรวมทั้งหมด 8.06 km และมีคากระแสพิกัดเทากับ 390 A (พิจารณา 5 วงจร)
– ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งอยางนอย 1 ระบบตอวงจร

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกาํลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “20%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.06%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
40.35%

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมข้ึนกับรูปแบบการติดต้ัง)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

20.02%
(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

40.08%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมข้ึนกับรูปแบบการติดต้ัง)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)

47

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดในผลการศึกษาน้ี
– โหลดถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีคาโหลดโดยรวมทั้งหมด 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟาท่ีใชในการศึกษาน้ีมีคาเทากับ 50 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจรโดยรวมทั้งหมด 43.83 km และมีคากระแสพิกัดเทากับ 429 A (พิจารณา 5 วงจร)
– ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนถูกติดตั้งอยางนอย 1 ระบบตอวงจร

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ที่เหมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกาํลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “75%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.32%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
80.00%

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

80.00%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(เกิดผลกระทบดานความม่ังคง)

20.08%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพื่อกําหนดปริมาณกําลังผลิตตดิตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม

– การปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟาที่อยูในสถานีไฟฟาแบบอัตโนมัติ จะเปนอีกหน่ึงตัวชวยท่ีทําใหปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ี
เหมาะสมมีคาเพิ่มข้ึนได เน่ืองดวยการปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟาน้ัน จะชวยทําใหคาระดับแรงดันไฟฟาในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง มีคาลดลง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมผลิตไฟฟา อาจจะสงผลทําใหคา
ระดับแรงดันไฟฟามีคาลดลง และอาจจะกอใหเกิดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาตกตอระบบจําหนายไฟฟาได

– เกณฑขีดจํากัดดานความม่ันคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มีผลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร การไฟฟาฝายจําหนายอาจจะ
สามารถผอนปรนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีมีการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย 
และพลังงานลมอยูในวงจรเดียวกันในระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง เน่ืองดวยพฤติกรรมการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟา
ประเภทเหลาน้ี มีความไมสอดคลองกัน กลาวคือ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางวัน ในขณะท่ี
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางคืน เชนน้ันแลว ปริมาณเกณฑขีดจํากัดดานความมั่นคงดังกลาว การ
ไฟฟาฝายจําหนาย ในอนาคต อาจจะพิจารณาเรื่องของชวงเวลาของการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนรวมเขาไป
กับเกณฑขีดจํากัดน้ี ซึ่งไมไดพิจารณาเฉพาะการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ เทาน้ัน หรือ ในกรณีท่ีสายปอน
ใดในระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง ไมมีระบบการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ แลว (ถามี) เกณฑ
ขีดจํากัดดานความม่ันคงน้ี การไฟฟาฝายจําหนาย อาจจะไมนํามาพิจารณาเปนเกณฑในการกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังของ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน



การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา
(ราง)
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในประเทศไทย

• ปริมาณกําลังผลิตตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง

115 kV เทากับ 180 MW, 69 kV เทากับ 90 MW (กฟน.) 
- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง 

24 kV เทากับ 8 MW, 12 kV เทากับ 4 MW (กฟน.)
33 kV เทากับ 10 MW, 22 kV เทากับ 8 MW (กฟภ.)

- ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า
- เช่ือมตอในรูปแบบ 1 เฟส มีคาไมเกิน 5 kW 
- ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังโดยรวม (หนวย kW) ของ RE ท่ีเช่ือมตอเขาระบบจําหนายจะตองมีคาไมเกิน 15% ของคาพิกัดหมอแปลง

จําหนายไฟฟา (หนวย kVA) 

• ชวงของการควบคุมคาระดบัความถ่ีไฟฟา
- RE แบบซิงโครนัส จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถี่ไฟฟาของระบบไฟฟาใหอยูในชวง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได (กฟภ.)
- VRE จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟาของระบบไฟฟา ไมใหมีคามากกวา 51.0 Hz (กฟน.)

• ชวงของการควบคุมคาระดบัแรงดนัไฟฟา
- RE จะตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงเกณฑมาตรฐานแรงดันสูงสุด-ตํ่าสุดของการไฟฟาได

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การใช System Study แทนการ Limit ขนาดกําลังการผลติไวกอน

• การตั้งคากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through
- RE จะตองมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับแรงดันไฟฟาท่ีมีคาสูงมากกวาปกติได 40% ในชวงระยะเวลา 1 วินาที
- RE ตองทนตอสถานการณที่ระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอมีคาลดลงในชวงระหวางเกิด Fault ข้ึนในระบบไฟฟาไดสูงสุด 100% ของคา
ระดับแรงดันไฟฟากอนเกิด Fault และจะตองทนไดเปนระยะเวลา 0.15 วินาที (เยอรมนี จีน และแอฟริกาใต) 

- ในประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกาํหนดให RE ที่มีขนาดมากกวา 500 kW มีการตั้งคาการทํางานของ Low Voltage Fault 
Ride Through

• การควบคุมคาระดบัความถ่ีไฟฟาและปริมาณกาํลังไฟฟาจรงิ
- สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต และโรมาเนีย ไดมีการออกเกณฑมาตรฐานในขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับการ
ลดทอนคาปริมาณกําลังไฟฟาจริง (Active Power Curtailment) ของ RE (SO เปนผูลด)

- ในประเทศไทย การไฟฟานครหลวงไดกําหนดใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม จะตองสามารถปรับลดปรมิาณ
กําลังไฟฟาที่ผลติไดเพือ่รกัษาระดบัความถ่ีไฟฟาของระบบจําหนายไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013. 52

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การควบคุมคาระดบัแรงดนัไฟฟาและปรมิาณกําลงัไฟฟารีแอกทีฟ
- ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสามารถควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอได ผานการปรับรับคากําลังไฟฟารีแอกทีฟ
- ในประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาคไดกาํหนดวิธีการควบคมุปรมิาณกาํลังไฟฟารีแอกทีฟผานฟงกชัน Q(U) สําหรับ RE ที่มีขนาด
มากกวา 500 kW เพื่อรักษาระดบัแรงดันไฟฟา

• การแบงแยกขอกาํหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสาํหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ
- ในตางประเทศ ไดมีการแยกขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนบางประเภทเอาไว เชน 
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานลมท่ีเช่ือมตอในระบบสงไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013.
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การตั้งคากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ขอกําหนดการเช่ือมตอ
ระบบไฟฟา

ชวงระหวางการเกิด Fault ชวงหลังการเกิด Fault
(p.u.) (s) (p.u.) (s)

หนวยงาน BDEW
(ประเทศเยอรมนี) 0 0.15 0.9 1.5

หนวยงาน NEA
(ประเทศจีน)

0 0.15 0.9 2

หนวยงาน NERSA
(ประเทศแอฟริกาใต) 0 0.15 0.85 2

- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale 
photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and 
Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of 
Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind 
and Solar Generation," 2013.
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

•ฟงกชันควบคมุปรมิาณกาํลงัไฟฟารีแอกทีฟผานอินเวอรเตอร

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Ref. 
- Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic Systems 
in Germany, 2013 
- Combined Central and Local Active and Reactive Power 
Control of PV Inverters, 2014
- Techno-Economic Assessment of Voltage Control Strategies in 
Low Voltage Grids, 2014

ในตางประเทศ ไดมีการศึกษาในเรื่องของดานเทคนิค 
วิธีการทํางานของฟงกชันควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ
ผานอินเวอรเตอรเพ่ือชวยลดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาท่ี
เกิดขึ้นตอระบบไฟฟา โดยหน่ึงในประเทศที่ไดมีการนําแนวคิดนี้
มาใช คือ ประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการจะ
ปรับปรุงการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบ
จําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา



กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และ
ระบบจําหนายเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
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กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศกึษา
1.แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรงุระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสรมิความม่ันคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580, แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลงังานไฟฟา ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง
2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

เปาหมายของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟา
• ความสําคัญไปที่การเสรมิความมัน่คง การเพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา และการสงจายกาํลงัไฟฟาใหครอบคลุมผูใชไฟฟาเปนหลักโดยมีการพิจารณา

การเขามาของแหลงผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายจากภาครัฐรวมดวย
• แผน Grid Modernization จะใหความสําคัญกับการปรบัปรงุแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของท้ัง 3 การไฟฟาใหสอดคลองกัน 

ลักษณะรวมและความแตกตางของแผนการปรบัปรงุระบบไฟฟา
• ลักษณะรวมที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 4 แผน มีเปาหมายเพ่ือเสรมิสรางความม่ันคง ความเช่ือถือได โดยมีการพิจารณาการเขามาของแหลงผลติไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนรวมดวยดวย 
• สวนขอแตกตางระหวางแผนการปรับปรงุระบบไฟฟาของทั้ง 3 การไฟฟา คือ แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. จะเนนไปที่การปรบัปรุงระบบไฟฟาเพื่อ

รองรับ Digital Technology ในขณะทีแ่ผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟผ. และ กฟน. จะใหความสําคัญกับการเสรมิสรางความมัน่คง ความเช่ือถือได
• สําหรับแผน Grid Modernization นั้น รายละเอียดของแผนจะเปนการใหความสําคัญกับการปรับปรงุแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟา

ใหสอดคลองกัน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศกึษา
1.แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาท้ัง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรงุระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพิ่มเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580, แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลงังานไฟฟา ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง
2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

ความสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟากบัแผน Grid Modernization
• ความสอดคลองของแผนการปรบัปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟาน้ัน พบวาท้ัง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีแผนการจัดทําโครงการบางสวนที่ดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization

ขอเสนอแนะสําหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา
• เสนอให กฟผ. พิจารณาการวิเคราะหความมัน่คงของระบบไฟฟาโดยการใชแบบจําลองคาความตองการใชไฟฟาและคากาํลังผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนที่มีการพิจารณาความผนัผวนรวมดวย 
• ควรพิจารณาผลประโยชนจากการลดการปลดปลอยกาซเสียจากโรงไฟฟาพลงังานความรอนอันเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของการผลติไฟฟาจากพลงังาน

หมุนเวียนดวย 
• แผนการปรับปรงุระบบไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. นั้น ควรมีการนําเสนอวิธีการวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟา วิธีการประเมินผลประโยชนทาง

เศรษฐศาสตรเชนเดียวกับกรณีของ กฟผ. เพิ่มเติม
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การวิเคราะหเปรยีบเทยีบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems

• รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems ซึ่งเปนการศึกษาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพียงพอ
ตอการเขามาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• แนวทางการลงทุนปรับปรงุระบบไฟฟาของประเทศไทยนั้นมีความสอดคลองกับเงนิลงทุนในการปรับปรงุระบบไฟฟาที่รายงานฉบับนี้นําเสนอ
• การวางแผนปรับปรงุระบบไฟฟาของประเทศไทยอาจนําแนวทางการประเมินความไมยืดหยุนของระบบไฟฟา และสัญญาณแหงความไมยืดหยุนของระบบ

ไฟฟามาใชในการกําหนดระยะเวลาและความสําคัญในการลงทุน

การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะหเปรยีบเทยีบระหวางการลงทนุในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future

• รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future ซึ่งเปนการศึกษาการวางแผนและการลงทุนท่ีสําคัญในการในการรองรับความผันผวน
ของพลังงานหมุนเวียน 

• การวางแผนและการลงทุนท่ีสําคัญน้ันมีท้ังหมด 4 ดาน ประกอบไปดวย การวางแผนและลงทุนเพื่อกําลังการผลิตไฟฟาที่ยืดหยุนได การวางแผนและลงทุน
เพื่อเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา การวางแผนและลงทุนสําหรับระบบสงไฟฟา และ การวางแผนและลงทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา

• การวางแผนลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาในประเทศไทยมีความสอดคลองกับการวางแผนและลงทุนท่ีสําคัญท้ัง 4 ดานของรายงานฉบับน้ี และอาจนําแนว
ทางการกําหนดระยะเวลาการวางแผนของรายงานฉบับน้ีประกอบการพิจารณาวาการวางแผนใดควรเปนการวางแผนระยะสั้นหรอืการวางแผนระยะยาว
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การวิเคราะหเปรยีบเทียบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกบั
รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets

• รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets เปนการศึกษาแนวทางรองรับการเขามาของแหลงผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• รายงานฉบับนี้ไดกําหนด ยุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียน 5 ดาน คือ การมีสวนรวมของสาธารณชนโดยเฉพาะการขยายระบบสง
ไฟฟาใหม การประสานงานและการบูรณาการแผนรวมกัน การปรับปรงุกฎเกณฑสําหรบัพฒันากลไกของตลาดซือ้ขายไฟฟาเพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหระบบ
ไฟฟา การขยายการเขาถึงทรพัยากรท่ีหลากหลายและการดําเนินการทางภูมศิาสตร และ การปรับปรงุการทาํงานของระบบไฟฟา

• แผนการลงทุนของประเทศไทยไดมีการพิจารณายุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียนท้ัง 5 ดาน ตามที่รายงานการศึกษาฉบับน้ีนําเสนอ
• อยางไรก็ตามควรมีการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการวางแผนปรบัปรงุระบบไฟฟาตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน 

การลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

Ref. Flexibility in 21st Century Power Systems, NREL, 2014

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพ่ือรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

 ระบบผลิตไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟา 

ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟา การขยายโรงไฟฟาที่มีความแนนอน
ในการจายกําลังไฟฟา 

การขยายระบบสงไฟฟา 

ความปลอดภัยในการทํางานของ
ระบบไฟฟา 

การขยายโรงไฟฟาที่เพิ่มและลด
กําลังผลิตไฟฟาไดเร็ว 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมแรงดันของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
ความถี่ของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
แรงดันของระบบไฟฟา 

 
หมายเหตุ :  

 หมายถึง การวางแผนระยะยาว โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 20 ถึง 40 ป 
 หมายถึง การวางแผนระยะปานกลาง โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 5 ถึง 20 ป  
 หมายถึง ระยะเวลาการวางแผนข้ึนอยูกับสถานะของระบบในปจจุบัน  
 หมายถึง การวางแผนระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการดําเนินการไมเกิน 5 ป  
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การวิเคราะหและขอเสนอเบื้องตนสําหรับกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

การกํากับดานกระบวนการลงทนุปรบัปรุงระบบไฟฟา

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการกาํกบัดานกระบวนการลงทุนปรับปรงุระบบไฟฟา
• ความสอดคลองของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
• ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีท่ีจะใชในการลงทุน
• การวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟา
• ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาตอคาไฟฟา
• ความสอดคลองระหวางแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือแผนการสนับสนุนการลงทุนตาง ๆ

การกํากับดานการสงเสริมใหเกดิการลงทุนในระบบไฟฟา
เสนอการกาํกบัดานการสงเสรมิใหเกดิการลงทุนในระบบไฟฟา ดังนี้
• ความชัดเจนและโปรงใสของกฎระเบียบ
• นโยบายดานพลังงานของภาครัฐ
• ความม่ันคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
• ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทของประเทศ
• การกําหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟาใหยาวนานมากข้ึน
• การใชการกํากับดูแลท่ีไมเขมงวด
• การสนับสนุนแกนักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟา

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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รับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• การขอแสดงความคิดเห็นในหองประชุม

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะเรียกชื่อใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• การแสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• การแสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 
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การสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

ผูท่ีสนใจจะเขารวมสัมมนา
สามารถลงทะเบียนลวงหนาได

QR Code ลงทะเบียนลวงหนา

กําหนดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ
โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย) 

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

“วันศุกรท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.” ในรูปแบบออนไลน* 

*การสัมมนาในรูปแบบออนไลน จะแจงชองทางภายหลัง

THANK YOU



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช.2 
 

เอกสารการสัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่  
ผลการศึกษาของโครงการ 

 
 



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผูอํานวยการฝายฯ

2 นายสามารถ ทองสาย ผูชวยผูอํานวยการฝายควบคุมกําลังไฟฟา 2

3 นายสหชาติ พิลาออน ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 นายอาทิตย โสตรโยม หัวหนากองวางแผนปฏิบัติการระบบสงไฟฟา

5 นายจิตติพัฒน ตริยางกูรศรี หัวหนากองบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 นายชุมพล เวียงแสง หัวหนากองมาตรวัดพลังงานซื้อขาย

7 นายวิชญ พิมพใจพงศ หัวหนากองระบบปองกัน

8 นายวรวุฒิ สุวรรณเหลา หัวหนาแผนกจัดการปฏิบัติการระบบสงไฟฟา

9 นายสุรศักดิ์ หนูสุก หัวหนาแผนกบํารุงรักษาสถานีไฟฟา 3

10 นายคณิน พิริยะกิจไพบูลย หัวหนาแผนกสารสนเทศภูมิศาสตร

11 นางพรเพ็ญ อมร หัวหนาแผนกสํารวจสารสนเทศภูมิศาสตรและโรงไฟฟา

12 นางสาวกมลรัตน จุรีสัมพันธ หัวหนาแผนกบริหารจัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

13 นายธนเสฏฐ แสงวิเชียรกิจ หัวหนาแผนกทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟาพลังน้ํา

14 นางสาวอรระวี ปยะพุทธานนท หัวหนาแผนกกอสรางโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

15 นายพันธศักดิ์ พิมดี หัวหนาแผนก

16 นางสาวอาภาพรรณ บุญโสภา หัวหนาแผนก

17 นางสาวนฤมล กุณาศล หัวหนาแผนก

18 นางสาวสายขวัญ พลสูงเนิน หัวหนาแผนก หตร2-ส.

19 นายอุดม อาวุชานนท หัวหนาหนวยวิศวกรรมไฟฟา

20 นายนพดล ลามอ หกมช-ส.

21 นายลิขสิทธิ์ กีรติวงศวานิช หมซ-ส.

22 นายเชาวลิต กวีวัจน หจก-ส.

23 นายพีระ สวัสดิการ หรก2-ส.

24 นางสาวจิติมา เทพพานิช หสธ-ส.

25 นายบรรเทิง กองแกว หรล4-ส.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

26 นายชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย นวถ-วส.

27 นายปรียะพงษ ซาลิมี หศก-ส.

28 นายปญญ แสงรวีชัย กสย-ส.

29 นายสถาวรรณ ขายมาน กรต-ส.

30 นายศราวุฒิ พูลมา กปล-ส.

31 นายอภิมุข หนูสุก วิศวกรระดับ 10 

32 นายจีรวิทย โอมาด วิศวกรระดับ 10

33 นายภานุมาศ พาณิชยกุล วิศวกรระดับ 10

34 นางวรรณา แกวเนียม วิศวกรระดับ 10

35 นายวุฒิรงค ดอนสกุล วิศวกรระดับ 10

36 นายกิตติ นิชรานนท วิศวกรระดับ 10

37 นายคมกฤษ ศรีสุดา วิศวกรระดับ 10

38 นายชัยธนันท วรรณรวีวัฒน วิศวกรระดับ 10 

39 นายสัญเชษฐ บุญฤทธิ์ วิศวกรระดับ 9

40 นางสาวปาริชาติ สุทธิประสิทธิ์ วิศวกรระดับ 9

41 นายมงคล ครุฑกาศ วิศวกรระดับ 9

42 นายชาตรี พรหมวิขัย วิศวกรระดับ 9 

43 นางสาวพรลดา ยุนประยงค วิศวกรระดับ 9

44 นายอนุตร อรุณานันท วิศวกรระดับ 8

45 นายโกสินทร  นิลเตา วิศวกร ระดับ 8
46 นายณัฐวุฒิ แผนสุวรรณ วิศวกรระดับ 8

47 นายนนทชัย ตั้งประจักษภักดี วิศวกรระดับ 7

48 นายรัฐพล จินดาหลวง วิศวกรระดับ 7

49 นายณัฐจักร โฉมสิริเดชานันท วิศวกรระดับ 7

50 นางณัฏฐนันท พิริยะกิจไพบูลย วิศวกรระดับ 7

51 นายพีรพล โยธาทิพย วิศวกรระดับ 7



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

52 นายนิวัฒน เกงกลา วิศวกรระดับ 7

53 นายธนภัทร ธนากุลชัย วิศวกรระดับ 7

54 นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนสะอาด วิศวกรระดับ 7

55 นายสรายุธ จิรวานิชเชฐ วิศวกรระดับ 7

56 นายชนกันต วุฒิเนตรเนติรักษ วิศวกรระดับ 6

57 นายชโยดม ถามากร วิศวกรระดับ 6

58 นายคามิน วิริยานุกูลวงศ วิศวกรระดับ 6

59 นายชลิตนันต วรรณศักดิ์ศรี วิศวกรระดับ 6

60 นายธรรมชาติ เพ็ชรนพรัตน วิศวกรระดับ 6

61 นางสาวอารยา อนปนส วิศวกรระดับ 6

62 นางสาวธนาพร บุญมาดี วิศวกรระดับ 6

63 นายไชยวัฒน พรพิเชษฐ วิศวกรระดับ 6

64 นายธตรัฏฐ ศรีความเจริญ วิศวกรระดับ 5

65 นางสาวจิดาภา คลายแกว วิศวกรระดับ 4

66 นายชินวุฒิ ชนะศุภโชค วิศวกรระดับ 4

67 นายธีรศักดิ์ อรุณธนกิจ วิศวกรไฟฟา

68 นายกฤษณะ กิจศิลปชัย วิศวกรไฟฟา

69 นายอุทัยพจน รักสัตย วิศวกร

70 นายกฤติน เสนะเปรม วิศวกร

71 นายฐปนัท ฉัตรรุง วิศวกร

72 นายธันยศรุต ลอออรรถพงศ วิศวกร

73 นายวัชรกฤษณ  จงไพบูลยพัฒนะ วิศวกร

74 นางสาวเสาวลักษณ สุรีสุนทร วิศวกร

75 นางสาวธนิตา ยิ่งวิลาศประเสริฐ วิศวกร

76 นายธนพนธ มธุรเวช วิศวกร

77 นายปณต ปตตพงศ วิศวกร



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

78 นายวชิร ขุนเพ็ง วิศวกร

79 นายศรุต จันทรัตน วิศวกร

80 นายณรงค ศิริสุทธานันท วิศวกร

81 นางปาริญา เผือกสุข วิศวกร

82 นางใกลรุง โสฬศ วิศวกร

83 นายนายพันธธวัช จารุกลัส วิศวกร

84 นายณัฐวุฒิ พงคปวน วิศวกร

85 นายเทพชลิต เชาวลิต วิทยากรระดับ 7

86 นางสาวอุบลศรี รัตนภาพ วิทยากรระดับ 7

87 นางสาวสิราวรรณ ศรีอําไพ วิทยากรระดับ 4

88 นางสาวรัตนมน จุฑารัตนกุล วิทยากรระดับ 4

89 นางสาวสุวพิชญ นอยสุวรรณ วิทยากร

90 นายชาตรี เอี่ยมสอาด ชางระดับ 9

91 นายพงศักดิ์ ยิ้มยอง ชางระดับ 8

92 นายพนม เทพประทุม ชางระดับ 8

93 วาที่รอยตรีพงศนาถ บุลภรณภาสร ชางระดับ 5

94 นายณัฐพล มาเกาะ ชางระดับ 5

95 นายวิษณุ สายพิมพ ชางระดับ 5

96 นายธนะพล ชาคริยานุกูล ชางระดับ 5

97 นายไพรัตน รุนมะลัง ชางระดับ 5

98 นางสาววัชรภรณ ไพรัตน ชางระดับ 4

99 นายธนภัทร อินทรกุญชร ชางระดับ 3

100 นายเจตน บุญญดิเรก ชางระดับ 3

101 นายสุดที่รัก บํารุงญาติ นักธรณีวิทยา

102 นายอภิรักษ คงจรรักษ นิติกร

103 นายครรชิต งามแสนโรจน ผูเชี่ยวชาญระดับ 12



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

104 นายสรวิชญ กุลศิลารัตน วิศวกร ระดับ 10

105 นายณัชภคิน จันทนะ ชางระดับ7

106 นายวิศรุต ยงบรรเจิด วิศวกร

107 นายสมยศ พลสงฆ ชางระดับ 8

108 นายมณเฑียร หนูสง หัวหนากอง

109 นายประทวล จูงาม หัวหนาแผนกติดตั้งระบบควบคุม

110 นายพิสุทธิ์ โชติดิลก หวธฐ

111 นายวิมลไชย มงคล วิศวกร ระดับ 11

112 นายณัฐวุฒิ บุญพรอม นิติกรระดับ 6

113 นายเอกบุรินทร ศรีตรัย วิศวกรระดับ 5

114 นายนรินทร วงศเทพบุตร

115 นายวิโรจน สุขรัตน หัวหนา กคก.

116 นายนพพร กิฎามร วิศวกรระดับ 10

117 นายอิทธิพล สนจด วิศวกรระดับ 9

118 นายชาติชัย กิจฉวี ชางระดับ 8

119 นายอภิสิทธิ์ ถวิลการ หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

120 นายปฐม ทิพยสุวรรณ วิศวกรระดับ 10

121 นายธนกฤษ แจมจํารัส วิศวกรระดับ 9

122 นายจักรกฤษณ พิมพา วิศวกรระดับ 9

123 นายจิรศักดิ์ วงศสวาง ผูอํานวยการกอง

124 นายชานน แผไพลิน นักวิชาการ 7 (ดานเศรษฐกิจ)

125 นายนฤพล กุลธนาธร นักบริหาร 7

126 นายธันยวัต รัตนวราหะ นักบริหาร9

การไฟฟานครหลวง

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการภาคกลาง



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

127 นายพีรภัทร อัศวชีพ นักวิชาการ 7 (ดานเศรษฐกิจ)

128 นายวีรพงษ สุขวารี นักวิชาการ

129 นายเจษฎา แกวลังกา ผอสย.

130 นายถนอม สุขศรี ชผผส.

131 นายนิรันดร ขับกลอม หนกวว.

132 นายสมชาย ศรีไพศาลเจริญ ผอจฟ.

133 นายณรงคศักดิ์ เรืองโฉม ชผทศ.

134 นายวรพจน กระทอง วิศวกรไฟฟา 8

135 นายไกรวิชญ พิพัฒนเดชา วิศวกรไฟฟา 7

136 นายพุทธา ถนัดสอนสาร วิศวกรไฟฟา 6

137 นายนวันธร วชิรธาดา วิศวกรไฟฟา 5

138 นายอรรถพล เอื้อจิระพงษพันธ วิศวกรไฟฟา 4

139 นายณัฐกรรณ ลิขิตผลจรูญ วิศวกรไฟฟา 4

140 นายวรากร ชลปฐมพิกุลเลิศ วิศวกรไฟฟา 4

141 นายธนนท แดงมณี วิศวกรไฟฟา 

142 นางสาวยลดา ธีระบุญชัยกุล วิศวกรไฟฟา

143 นางสาวณัฐวดี ตรีทิพากิจ วิศวกรไฟฟา

144 นายธนิวรรธน ธีรบุญโรจน วิศวกรไฟฟา

145 นายปนพงศ นุยแมนเนตร วิศวกรไฟฟา

146 นายจุติณัฏฐ ลิมปนันทวดี ผูอํานวยการฝายสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

147 นายไพรัช กิจวรวุฒิ หัวหนาแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน

148 นายภมร บัวตูม ผูชวยหัวหนาแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน

149 นายสรวิศ ชวยบํารุง วิศวกรแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน

150 นายชัยธวัช ขุนระงับสังข วิศวกรแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน

151 นายเอกชัย อัษฎามระ วิศวกร

การไฟฟาสวนภูมิภาค



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

152 นายณัฐธนพงศ คงตระกูล วิศวกร

153 นายพนม ปริญญา ผูชํานาญการเฉพาะดานไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน

154 นางสาวเกวลิลย กฤษณีไพบูลย ผูชํานาญการพิเศษ

155 นางสุภัทรา วิชชุโอภาส ผูชํานาญการพิเศษ

156 นายมรุจ หีมสุหรี เจาหนาที่วิชาการ

157 นางสาวศุภจุฑา สุนทรีรัตน เจาหนาที่วิชาการ

158 นางสาวรตนรรฆ บุญมัติ นวค.

159 นายณัฐชนน วงศหาญ วิศวกร

160 นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

161 นายอํานวย อภัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ

162 นายมงคล โปรงจันทึก วิศวกรชํานาญการ

163 นางสุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน วิศวกร

164 นางสาวมันฑนา สมเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

165 นายอาทิตย พัฒนพงศชัย วิศวกรเชี่ยวชาญ

166 นายวิศิษยศักดิ์ กฤษณพันธ ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมไฟฟา

167 นางสาวศศลักษณ สารแดง วิศวกรไฟฟาชํานาญการ

168 นางสาวคชาภรณ ใบชิต วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ

169 นายเสกสรร แสงดาว ผูอํานวยการสวน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษ
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รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

170 นายจิณณธรรม หารเทา นักวิทยาศาสตร 7 กพม.

171 นางสาวสวรรยา จารีมิตร นักวิทยาศาสตร 6 กพม.

172 นายสัภวัช แยมครวญ วิศวกร 6

173 นายศุภวัตร เปลี่ยนโชติ วิศวกร

174 นายกวี จงคงคาวุฒิ ผูอํานวยการบริหาร

175 นางสาวจรัสศรี แสงงาม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายพลังงาน

176 นางสาวจุฑามาศ นักบุญ เจาหนาที่ธุรการ/เลขานุการ

177 นางสาวปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ นักวิจัย

178 นางสาวภัทราภรณ วัฒนผดุงศักดิ์ นักวิจัยนโยบายการขนสงและโลจิสติกส

179 นางสาวศศิวิมล วิชาดี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ

180 นางสาวตวงพร รอดพิทักษ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ

181 นางสาวดาเรศ แกวเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดลอม

182 นายจักรพงษ แยมยิ้ม ผูจัดการ

183 Mr.Saharath Boonpotipukdee Energy Advisor

184 นายภัทร พุมชาวสวน Senior Energy Advisor

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

185 คุณทวี จงควินิต

186 นายนที สิทธิประศาสน รองประธานกลุมพลังงานหมุนเวียน
ดานชีวมวลฯ

187 นายวัชรพงศ เข็มแกว รองประธานกลุมฯ

188 นางสาวปนัดดา-ปวริศจิรกุล เซลล

189 นายอิศเรศร ภมรนิยม นายกสมาคมฯ

190 นางสาวเพ็ญศิริ ดําแกว ผูประสานงานสมาคมฯ

191 นางสาวนิษา เสรีอภิวุฒิ เลขาธิการฝายธุรการ

192 นายวรวิทย วิสูตรชัย กรรมการสมาคมฯ

193 นายธฤติ บุณยายน กรรมการสมาคมฯ

194 คุณดอน ทยาทาน ผูแทนสมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน

195 คุณเกษรินทร อุนเสนีย ผูแทนสมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานขยะ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานชีวมวล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลุมพลังงานหมุนเวียนดานพลังงานลม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

สมาคมผูผลิตไฟฟาเอกชน

สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

196 นายจิติวัฒน ยวงเกตุ ผูชวยวิจัย

197 นางสาวนันทิยา ชัยบุตร หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

198 ผศ.ดร.วราภรณ รัตตนงพิสัตย ผศ.ดร. คณะวิทยาศาสตร

199 ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

200 นายธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ วิศวกรไฟฟา

201 นายนิพัทธ จันทรมินทร อาจารย

202 ดร.วิสุทธิ์ แชมสะอาด อาจารย

203 รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง อาจารย

204 รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี อาจารย

205 นายชาคริต ปลองกระโทก ผูชวยสอน

206 นายกรวิชญ ไกยะวงษ ผูชวยสอน

207 นางสาวประกายเพชร มวงเขียว

208 นายกรณ รักษาพล วิศวกร ปฏิบัติการ

209 นายพงษพันธ ซาตะนัย วิศวกรไฟฟา

210 ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ อาจารย

211 ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

212 นายพงษศิลป อาจารย

213 นายเกรียงไกร ศิริภาณุเสถียร อาจารย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
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ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

214 นายรวิชญ ทวีทรัพย

215 ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

216 ดร.ธนาธิป สุมอิ่ม อาจารย

217 นายนาวี รุจิดามพ อาจารย

218 ดร.ยอดธง เมนสิน รองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ/อาจารย

219 นายธวัช สุริวงษ อาจารย

220 นางสาวสิริภา จุลกาญจน นักวิจัย

221 ดร.พิมพสุภา เกาะชาง นักวิจัย

222 นายเพชร นันทิวัฒนา อาจารย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
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223 นายปวเรศ รัตนสุวรรณ ผูจัดการฝายอาวุโส การพาณิชย กลุมลูกคา GPSC และบริหาร

สัญญา

224 Ms.Piranuj Vithyakomol BD

225 Mr.Chanasit Norrakarnkorn Commercial Planning Division Manager

226 นางสาวพิรนุช วิทยาโกมล ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจ

227 นายนรเศรษฐ ตระการกุลชร ผูจัดการ

228 นายสุทธิพล พฤกษะวัน วิศวกร

229 นายสมคิด พุมฉัตร ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอม

230 ดร.ภานุวัฒน เทียนศรี ผูจัดการโครงการ

231 นายพรเทพ มวงสุขํา กรรมการบริหาร

232 นายศราวุธ มาสรวง Engineering

233 นายภัทรภณ จิตรภักดี วิศวกรไฟฟา

234 นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด

235 นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผูจัดการงานวางแผนธุรกิจ

236 นายศุภวิชช สุภาภา หัวหนางาน Project Controller

237 Mr.Thunnawut Viwatthavong Manager-Electrical

238 Mr.Saringkarn Chaiklang Engineering Supervisor-M&E Engineering

239 Mr.Captain Paweerawat Sr.Engineering Supervisor-Solar&Wind Energy

240 Mr.Natthapong Somporn Engineering Solar&Wind Energy

บริษัท จ.ีเค.แอสเซ็มบลี้ จํากัด

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมเทค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เจรา พาวเวอร จํากัด

บริษัท จีโอโซลูชั่นส จํากัด



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

241 นายมนภัทร อาษากิจ SVP

242 นายศุภโชค แตมประสิทธิ์ ผูชวยรองผูจัดการใหญฝายซอมบํารุง

243 นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล รองผูจัดการใหญ

244 นายวรวิทย เลิศบุษศราคาม Senior Vice President

245 นายสุพจน อวยพรกชกร

246 นายสัจจพงษ แกวกองสี ชาง

247 นางสาวอรทัย สุวรรณวิไลกุล FSVP

248 นายสิทญธิพันธ อรุณเรือง Admin Manager

249 นายโชคชัย สุขกิตติสิริวงศ ผูจัดการอาวุโสแผนกไฟฟา

250 นายมานพ ลือศรัทธา ผูจัดการสวนซอมบํารุงระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

251 นายกนกพล คางคง ผูจัดการฝายปฏิบัติการอาวุโส

252 นายชัยชนะ ยอดนิล วิศวกรประสิทธิภาพ

253 นายสรณัฏฐ สาระสมบัติ ที่ปรึกษา

254 นายภัทริศ ทรงศักดิ์ พนักงานวิเคราะหและวางแผน

255 นายธนเสฏฐ เพชรวัฒนานนท

256 นายสมนึก จรูญจิตเสถียร ผูจัดการ

บริษัท แน็ค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1, 2 จํากัด

บริษัท บีกริม เพาเวอร (อางทอง) 1 จํากัด

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท บ.ีไอ.แอก.ดีเวลลอปเมนต จํากัด

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน)

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

257 นางอาระยา ศิรินภานนท พนักงานวิเคราะหและวางแผน

258 นางสาวชนกวรร ณ เรืองศรี วิศวกร

259 นายบุญญฤทธิ์ วิศาลวัชร วิศวกร

260 นายสุทธิศักดิ์ พรหมทอง Business development specialist

261 นายฮัศรอยด อับดุลเลาะ วิศวกรไฟฟา

262 นายอภิชาต ศรีชัย วิศวกร

263 นายศราวิชญ พานิช Analyst

264 นายทรงวุฒิ จุนโนนยาง ผูจัดการฝาย

265 นายระพี พะวันรัมย Site Operations&Maintenance Manager

266 นายณรงค สงฆแปน Site Operations&Maintenance Manager

267 นายสุภเชษฐ ปานดี Sr.Expert

268 นายนุปกรณ คชรักษ Sr. Engineer

269 นายจักรกริศน ทิพยรัตน วิศวกร

270 นายรัชฏ จิรโชติกําจร ผูจัดการทั่วไป

271 นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต กรรมการผูจัดการ

272 นายภาณุพงศ สันธานเดชา ผูอํานวยการ

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด

บริษัท ยูนิ พาวเวอร เทค จํากัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร 1 จํากัด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท มารเทนไซท จํากัด

บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

บริษัท เสนา โซลาร เอนเนอรยี่ จํากัด

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข
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ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

273 นายปยะ เลิศภิยโยวงศ SVP

274 นางสาวธนิมณ จิรเสวกศีล ผูจัดการทั่วไป

275 นายเสนีย นิยมเดชา ผูจัดการแผนกวิศวกรรม

276 นางสาวสุภาวดี หนูสิน ที่ปรึกษาโครงการ

277 นายสมคิด วรศิลปชัย ผูจัดการ

278 นายอภินันท เอ็มเอ็ม Business Incubation Manager

279 นายสุชาติ นอกพุดซา Energy Business Manager

280 Mr.Phanthep Khampita Project Manager

281 นายสมิชฌน จันทรคง Application engineer

P.R.M.C. ENGINEERING CO.,LTD

Hioki

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นจิโนวา จํากัด

บริษัท อินเตอร ฟาร อีสท วินด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท เอนเนอรจี แอนด เอนไวรอนเมนท คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

282 นางสาวสัจจพร ชิณะวงศ ประชาชนทั่วไป

283 นายชยกฤตย ลิขิตานุสิทธิ์ ประชาชนทั่วไป

284 นายเดโชชัย สายตางใจ ประชาชนทั่วไป

285 นายธนเศรษฐ ประสงคสุข ประชาชนทั่วไป

286 นายณัชพล ทรายเขียว ประชาชนทั่วไป

287 นางสาวธนภรณ ทองเสม ประชาชนทั่วไป

288 นายคณิน อภิเมธีธํารง ประชาชนทั่วไป

289 นายจรัล เพชรภักดี ประชาชนทั่วไป

290 นายอานนท เตียวณรงค ประชาชนทั่วไป

291 นายชัพวิชญ สมเพาะ ประชาชนทั่วไป

292 นายวรพล ธรรมดวหารกุล ประชาชนทั่วไป

293 นายคูณทวี โมตะ ประชาชนทั่วไป

294 นายธนาพล บริจาค ประชาชนทั่วไป

295 Mr.Paisan Katchasuwanmanee ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

1 รศ.ดร.สมพร สิริสําราญนุกุล หัวหนาโครงการ

2 รศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย ผูเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟากําลัง

3 ดร.นภทีป ทรัพยาคม ทีมงานนักวิจัย

4 ผศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร ทีมงานนักวิจัย

5 นายภิคเนตร อังอภิวัชรชวาล ทีมงานนักวิจัย

6 นางสาววีรยา อิ่มเจริญกุล ทีมงานนักวิจัย

7 นายภาสวุฒิ อายุวัฒน ทีมงานนักวิจัย

8 นายวีรเทพ วิเวชไพศาลกุล ทีมงานนักวิจัย

9 นายปยกฤษฎิ์ ทองสอน ทีมงานนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (คณะผูวิจัยฯ)

รายชื่อผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร ผลการศึกษาของโครงการ

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)

จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

วันศุกรที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting
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การสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพร
ผลการศึกษาของโครงการ

ภายใต “ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบ
จากความผันผวนจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม
(Disruptive Technology)”

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย)
จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

การสัมมนารับฟงความคิดเห็น/เผยแพรผลการศึกษาของโครงการ

2

ขอชี้แจงสําหรับผูเขารวมสัมมนา

1) การตั้งชื่อสําหรับการเขารวมสัมมนา
ชื่อยอหนวยงาน – ชื่อ นามสกุล 

หรือหากเขารวมพรอมกันหลายทานในหนวยงาน
ชื่อยอหนวยงาน – ชื่อกอง/สังกัด/หนวยยอย

2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• ขอแสดงความคิดเห็นในหองสัมมนา

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• แสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• แสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 

กําหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. กลาวตอนรับและเปดการสัมมนา

09.15 – 10.00 น. การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในบริบทของประเทศไทย
• แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน รูปแบบของผลกระทบตอระบบ

ไฟฟาและแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวยีน 
• การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผานมาและท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย

10.00 – 11.15 น. การเตรียมความพรอมระบบไฟฟาของประเทศไทย
• แนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนนิงานของผูมีสวนเก่ียวของ

และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม 
• แนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม

ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
• แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ

การไฟฟาเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
• แนวทางการเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนใน

ระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

11.15 – 12.00 น. รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Download
เอกสารการสัมมนา

โครงการศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย) จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข

ความเปนมา และหลักการเหตุผลของโครงการ

3

ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึน ตามแผน PDP2018 
Rev.1 และแผน AEDP2018 โดยมีปริมาณรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18,696 MW ภายในป 
2580 นอกจากน้ี ภายใตแผน AEDP2018 ไดกําหนดใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเปน 30% ของ
การใชพลังงานรวมทั้งหมดในป 2580

การเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัว อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟาของการไฟฟาผลิตและฝายจําหนายได ทั้งในสวนของการไหลยอนของกําลังไฟฟา คุณภาพ
ไฟฟา รวมถึงผลกระทบทางเทคนิค เชน ดานแรงดันไฟฟา กําลังสูญเสีย เปนตน

เพ่ือลดผลกระทบดังกลาว ที่ผานมาการไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดจัดทําขอกําหนด Grid code โดยกําหนดให
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมตอได 15% ของขนาดหมอแปลงจําหนายไฟฟา เพ่ือปองกัน
การไหลยอนของกําลังไฟฟา ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟา

อยางไรก็ดี ในบางชวงเวลาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอาจไมไดทําใหเกิดการไหลยอนของ
กําลังไฟฟาได รวมถึงถาพิจารณาตามนโยบายภาครัฐที่มีการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน จึง
จําเปนตองมีการทบทวนขอกําหนด Grid code ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง เพ่ือที่จะทําใหระบบโครงขายไฟฟา
สามารถรองรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดเพิ่มมากขึ้น

เพ่ือเผยแพรผลการศึกษาโครงการฯ พรอมทั้ง รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน  โดยความเห็นที่ไดจะนําไปประกอบการจัดทําสรุปผลการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคการสัมมนา

ความเปนมาของโครงการ

วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ

4

เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของผู
ไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การสั่งการของศูนยควบคุม 
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบ
จําหนายเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟาท่ีรองรับการเช่ือมตอ
ระบบผลิตไฟฟาจาก RE เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟาและมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจาย
ไฟฟามากข้ึนในระยะยาว

เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE เพ่ือทําใหระบบโครงขายไฟฟาสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟาจาก RE ไดเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการใหบริการ
ของไฟฟาใหเปนที่ยอมรับได

เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE 
ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา เมื่อมีการกํากับ
ดูแล เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE 

เพ่ือวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

01

02

03

04

05

วัตถุประสงคโครงการ

01 ขอมูลเพื่อชวยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา การดําเนินงาน/การส่ังการของศูนยควบคุม
กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาจาก RE ที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 
เมื่อมีการกํากับดูแลเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาจาก RE

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจาก RE

02

03

ประโยชนที่   
คาดวาจะไดรับ

หัวขอการนําเสนอ

5

แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน
รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและ

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

การบริหารจัดการพลังงานหมนุเวียนที่ผานมา
และที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

1

2
3

4

แนวทางรูปแบบการกํากับดแูล
การดําเนินงานของผูมีสวนเกี่ยวของและ

การดําเนินการ/การส่ังการของศูนยควบคุม แนวทางการประเมินและวิเคราะห
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม
ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียน

5

แนวทางการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือรองรับ

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมนุเวียน 

6

แนวทางการเสนอแนะกรอบการกํากบั
แผนการลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมนุเวียน 

6

แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน
รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟาและ

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

1



แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน

7

แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน

8

ปจจัยท่ีสงผลตอการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน

9

สถานการณพลังงานหมุนเวียนในปจจุบันและอนาคต

Type
Global(1) Thailand(2)

2018 2030 2050 2020 2037

RE Share in Generation 25% 57% 86% 13% 20.5%

VRE Share in Generation 7% 35% 61% 4% 7%

Noted: (1) IRENA 2019-2020, (2) PDP2018 rev.1 

• จากขอมูลป 2018 ทั่วโลกมี %RE Share อยูท่ี
ระดับ 25% โดยเปน VRE 7%

• ซึ่งในอนาคตโดย IRENA ไดคาดการณไวในป 2050 
ทั่วโลกจะมี %RE Share อยูท่ีระดับ 86% โดย
เปน VRE สูงถึง 61% 

ขอมูลจากแผน PDP2018 Rev.1 พบวา 
• ปจจุบันประเทศไทยมี %RE Share อยูท่ี

ระดับ 13% โดยเปน VRE ~4%
• ซึ่ง ณ ปลายแผน PDP จะมี %RE Share 

อยูท่ีระดับ 20.5% โดยเปน VRE ~7% 

แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน

มุงสู 50%

การวิเคราะหสถานการณที่คาดวาเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทย

ตามกรอบแผนพลังงานชาติ

20.5 %

Global
2018 2030 2040 2050

10

“กรอบแผนพลังงานชาติ” มุงลดคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศนูย ภายในป ค.ศ. 2065 - 2070

กพช. ไดพิจารณาเห็นชอบ กรอบแผนพลังงานชาติ โดยมีเปาหมายสนับสนุนใหประเทศไทย
สามารถมุงสูพลังงานสะอาดและลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสทุธิเปนศูนย 
(Carbon Neutrality) ภายในป ค.ศ. 2065 - 2070

Policy 
Direction

RE >50%
เพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาใหม
พิจารณารวมกับ ESS ระยะยาว

EV
เปลี่ยนการใชพลังงานภาคขนสง

เปนพลังงานไฟฟาสีเขียว

4D1E
ปรับโครงสรางกิจการพลังงาน
รองรับ Energy Transition 

EE >30%
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม 

ทิศทางของกรอบแผนพลังงานชาติ

แนวโนมการใชพลังงานหมุนเวียน

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

11 12

ขอมูลป พ.ศ. 2562 ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจาก VRE เทากับ 8,229.72 GWh คิดเปนสัดสวน 3.88% Thailand

1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ไมมีผลกระทบ
(กําลังผลิตจาก VRE ยังคงตํ่ามาก

เมื่อเทียบกับกําลังผลติรวม => มักไมเกินรอยละ 2-3)

มีผลกระทบเล็กนอย 
(กําลังผลิตจาก VRE มากข้ึนจนเริ่มสังเกตได)

ตองพิจารณาดานความยืดหยุนของระบบ 
(การผันแปรของกําลังผลติจาก VRE สงผลตอการรักษาสมดุล)

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมมีผลกระทบ
(ยังคงจัดสรรตามความตองการใชไฟฟารวม)

เปลี่ยนเปนจัดสรรตามความตองการใชไฟฟาสุทธิ
(มีปริมาณกําลังผลิตจาก VRE จายเขาสูระบบ

อยางมีนัยยะ)
(Net Demand = Total Demand -Total VRE Output)

ตองปรับลดกําลังผลิตของ รฟฟ.ฐาน
มีการเปลี่ยนแปลงกําลงัผลติของ รฟฟ. ไปตามชวงเวลามากข้ึน ,

ใหความสําคัญตอความยืดหยุนของ รฟฟ. ตอการผันแปรของกําลังผลิต
(ความตองการใชไฟฟาสุทธิปนแปรตาม VRE 

มีบางชวงเวลาซึ่งตองการใชไฟฟาสุทธิมีคาตํ่ามาก เชน เสาร/อาทิตย)

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

อาจมีเฉพาะบางบริเวณจุดเช่ือมตอของ VRE
(ตรวจสอบมิใหละเมิดขอกําหนด

การเช่ือมตอ/การใชงานโครงขายไฟฟา,
ซึ่งกรณี VRE จะมีประเด็นเพิ่มเติม 

นอกเหนือจาก รฟฟ. ทั่วไป

มีบางในรายพื้นที่ซึ่งมี VRE หนาแนน
เชน สายสงเกิดสภาวะจายโหลดเกินพิกัด

(จําเปนตองเพิ่มประเด็นในขอกําหนดการเช่ือมตอ
เพื่อใหแนใจวา VRE ที่จะเขามาในอนาคต
จะไมสรางปญหาตลอดอายุโครงการ

การไหลของกําลังไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปตามกลางวัน/กลางคนื
หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ บริเวณน้ันๆ 

=> มีไฟฟาไหลยอนจากแรงดันตํ่าไปแรงดันสูง/
ระบบจําหนายไประบบสง

(โดยเฉพาะในพ้ืนที่ซึ่งมี VRE ขนาดเล็ก กระจุกตัวเปนจํานวนมาก)
(การประสานงานระหวาง TSO และ DSO มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ คุณลักษณะของระบบไฟฟา
บริเวณจุดเช่ือมตอของ VRE

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE 
(แมไมมี ก็ยังรักษาความเช่ือถือไดในการจายไฟฟา
ไวไดแตดวยตนทุนคาไฟฟาซึ่งสูงเกินความจําเปน)

การควบคุม รฟฟ. ซึ่งสามารถเพิ่ม/ลดกําลังผลิตได

ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (จําเปนตองม)ี
ความยืดหยุนของระบบไฟฟา

(การมี รฟฟ พลังน้ําแบบสูบกลับได , ระบบสะสมพลังงาน 
(หากมีการเช่ือมโยงกับเครือขายขางเคียง

ก็จะสามารถแชรบริการเสริมความม่ันคงระหวางกันได)
ตัวอยางประเทศ

[อางอิง IEA 2017]
Indonesia , South Africa , Mexico

Chile , Canada , Brazil , India , New Zealand
Australia , Sweden , Austria , Belgium

Italy , United Kingdom , Greece , Spain
Portugal , Germany 

%สัดสวน VRE ตอไฟฟาที่ผลิตเฉลี่ยทั้งป ≤ 3% 3% - 15% 10% - 25%

รูปแบบของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3

การจําแนกระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา
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1
การรักษาสมดุล

ระหวางกําลังผลิตและความตองการใชไฟฟา

ตองพิจารณาดานเสถียรภาพของระบบไฟฟา 
(ในบางชวงเวลาซึ่ง VRE จายกําลังสูงสุด+ความตองการใชไฟฟา

มีคาตํ่าสุด)
เชน เสาร/อาทิตย => กําลังผลิตจาก VRE สูงเพียงพอ

ตอความตองการใชไฟฟา

ตองปรับลดกําลังผลิตจาก VRE ในบางชวงเวลา
(มีกําลังผลิตสวนเกินจาก VRE ในบางชวงเวลา)

เกิดปญหาเปนประจําตามฤดูกาล 
(กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไปกับความตองการใชไฟฟา 

กินเวลาหลายวัน/สปัดาห

2

การจัดสรรกําลังผลิต
ของ โรงไฟฟาดั้งเดิมในระบบ
(non – VRE Powerplant)

(Dispatchable Power plant)

ไมเหลือ รฟฟ. ฐาน ซึ่งเดินเคร่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง
(ทุก รฟฟ ตองสามารถปรับกําลังผลิตตามการผันแปร

ของ VRE ได)
=> ในบางชวงเวลา รฟฟ. VRE จะตองทดแทน รฟฟ.ด้ังเดิม
ในการรักษาเสถียรภาพและความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา
ไวได (เพื่อจะสามารภพ่ึงพา VRE ในการจายความตองการ

ใชไฟฟา ไดทั้ง 100%)

- -

3
การวางแผนและการปฏิบัติงาน

ในระบบสง/จําหนาย

สุมเสี่ยงตอการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟา
(เชน รฟฟ. พลังความรอนขนาดใหญ ซึ่งมีสัดสวน

ที่ลดตํ่าลง แตเกิดเหตุหลุดออกจากระบบ)
- -

ผลกระทบจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

เสถียรภาพของระบบไฟฟา
จํานวน รฟฟ. ด้ังเดิมที่นองลง = ปริมาณความเฉ่ือย

ซิงโครนัสในระบบท่ีตํ่าลง
=> ตองอาศัยปจจัยอ่ืนชวยรักษาความมั่นคงของระบบ
(ความเฉื่อยซิงโครนัส = ผลรวมของพลังงานจลนที่สะสม
จากการหมุนไปพรอมๆกันของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส

ใน รฟฟ. ขนาดใหญ ณ ตําแหนงติดต้ังตางๆ
ซึ่งชวยรักษาเสถียรภาพของระบบในชวงเวลาสั้นๆ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน)

การเพ่ิมปริมาณความตองการใชไฟฟา
ในภาคสวนอื่นๆ ซึ่งใชแหลงพลังงานอื่นๆ
เชน ภาคการใหความรอน ภาคขนสง

การสะสมพลังงานไฟฟาในรูปแบบอื่น 
โดยการใชไฟฟาที่เหลือใช ไปผลิตกาซธรรมชาติ

หรือเช้ือเพลิงไฮโดรเจน เพื่อกักเก็บไวและนํามาใชผลิตไฟฟา
ในยามขาดแคลน VRE

(ดวยระยะเวลาที่นาน โดยเฉพาะประเทศในเขตละติจูดสูง
จึงไมสามารถอาศัย DSM หรือ ESS ปริมาณความจุตํ่าได)

ตัวอยางประเทศ
[อางอิง IEA 2017]

Ireland , Denmark - -

%สัดสวน VRE ตอไฟฟาที่ผลิตเฉลี่ยทั้งป 25% - 50% - -

รูปแบบของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6

การจําแนกระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนกาํลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา

รูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา
รูปแบบปญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟาจาก VRE 

การผลิตไฟฟาจาก VRE (พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม) ในสัดสวนที่สูงขึ้น จะกอใหเกิด
ปญหา สรุปได 3 ดาน ดังนี้

1) การไมสามารถคาดการณไดบางสวน (Partial Unpredictability)

2) การไมสามารถควบคุมความผันแปร (Non-controllable variability)

3) ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพ้ืนที่ (Location dependence)

รูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟาจาก VRE 

ปจจัยหลักซ่ึงสงผลตอความยากงายในการเพิ่มสัดสวนของกําลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา
• คุณลักษณะของกําลังผลิตจาก VRE ซึ่งแตกตางจากกําลังผลิตของโรงไฟฟาดั้งเดิม 

เชน กําลังผลิตของ VRE จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลา 
• ความยืดหยุนของระบบไฟฟา คือ ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปริมาณกาํลังผลิตและ

ความตองการใชไฟฟา อยางรวดเร็วเพ่ือรักษาสมดุลในระบบอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ

คุณลักษณะของระบบไฟฟาซ่ึงสงผลตอการรองรับการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนกําลังผลิตจาก VRE
ดาน/ปจจยั จะรองรับการเพิม่ขึ้นของ VRE ไดด ีก็ตอเมื่อ

1. โครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 การกระจายตําแหนงเชื่อมตอของ VRE กระจายตัวมาก (ไมกระจุกตัว)
1.2 ปริมาณความตองการใชไฟฟา มีปริมาณมาก
1.3 ทิศทางของความตองการใชไฟฟาในอนาคต ยังคงเพิม่สูงขึ้น (กําลังผลิตจาก VRE ไมไดแทนทีโ่รงไฟฟาด้ังเดิม)

1.4 ความสัมพนัธระหวางกราฟความตองการใชไฟฟาและกําลังผลิตของ VRE มแีนวโนมเพิม่ขึ้น/ลดลงท่ีสอดคลองกนั ทัง้ในรายวนัและฤดูกาล
1.5 จํานวนโรงไฟฟาในระบบซ่ึงมคีวามยืดหยุนตอการผันแปรของกําลังผลิต มจีํานวนและกําลังผลิตทีม่าก

(เร่ิมเดินเคร่ืองไดเร็ว, กําลังผลิตขั้นตํ่าคานอย,

ตอนสนองตอการปรับเพิม่/ลดกําลังผลิตไดเร็ว)
1.6 อืน่ๆ (การเช่ือมโยงกบัเครือขายขางเคียง, ระบบสะสมพลังงาน, มจีํานวนและปริมาณทีม่าก

การบริหารจัดการการใชไฟฟา)
2. การควบคุมระบบไฟฟา โครงสรางอุตสาหกรรม การกํากับดแูล
2.1 การควบคุมระบบไฟฟา: (ส่ังการกําลังผลิตของโรงไฟฟา, ควบคุมใกลกบัเวลาดําเนินการจริง

ปรับเพิม่/ลดกําลังสงจายผานสายสงเชื่อมโยงระหวางโครงขาย)

2.2 โครงสรางอตุสาหกรรม: กลไกตลาดกลางซ้ือขายไฟฟา มปีริมาณซ้ือขายไฟฟาในตลาดท่ีใกลกบัเวลาดําเนินการจริงทีสู่ง
2.3 การกํากบัดูแล: ขอกําหนดการเช่ือมตอกบัโครงขายไฟฟา มปีระเด็นดานการชวยรักษาสมดุลของระบบ

(ซ่ีงยังคงเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตรตอการลงทุนดาน VRE)

รูปแบบของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จําแนกตามระยะการเพ่ิมขึ้นของ
สัดสวนกําลังผลิตจาก VRE ในระบบไฟฟา โดย IEA ไดแบงออกเปน 6 ระยะ 

• ระยะที่ 1 VRE นอยและไมสงผลกระทบตอระบบไฟฟา 
• ระยะที่ 2 VRE เร่ิมสงผลกระทบตอการควบคุมระบบไฟฟาเล็กนอย-ปานกลาง 
• ระยะที่ 3 VRE เร่ิมกําหนดรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟา
• ระยะที่ 4 VRE เร่ิมมีการผลิตไฟฟาทั้งหมดเปนบางชวง
• ระยะที่ 5 มีการเพิ่มสูงขึ้นของระดับไฟฟาสวนเกินจาก VRE
• ระยะที่ 6 มีระดับการ Surplus มากจนตองมีการบริหารจัดการเปนระยะๆ 

ผลกระทบตอระบบสงและระบบจําหนาย ในแตละระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนจาก VRE
ระยะการเพ่ิมขึ้น 

ของ VRE 
ระบบจําหนาย ระบบสง 

ระยะท่ี 1 - แรงดันเกิน 
- จายกําลังเกินพิกัดอุปกรณ 
(เฉพาะ ณ จุดเชื่อมตอ ในพื้นที่ความตองการใชไฟฟาไม
หนาแนน) 

- 

ระยะท่ี 2 - แรงดันเกิน 
- จายกําลังเกินพิกัดอุปกรณ 
- ตองปรับเปล่ียนการชดเชยกําลังไฟฟารีแอคทีฟ 

- กําลังไฟฟาไหลยอนจาก DSO สู TSO 
- ตองปรับแผนการผลิตไฟฟา 
- ตองจัดการกับปญหาระบบสงคับคั่ง 

ระยะท่ี 3 - แรงดันเกิน 
- จายกําลังเกินพิกัดอุปกรณ 
- ตองปรับเปล่ียนการชดเชยกําลังไฟฟารีแอคทีฟ 

- กําลังไฟฟาไหลยอนจาก DSO สู TSO 
 ตองปรับแผนการผลิตไฟฟา 
- ตองจัดการกับปญหาระบบสงคับคั่ง 
- แรงดันเกิน 
- ตองทบทวนการประสานสัมพันธของระบบ
ปองกัน 14

ทั้งน้ี จากขอมูลป 2562 ประเทศไทยมีปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจาก VRE คิดเปน
สัดสวน 3.88% (อยูในเกณฑ 3% - 15%) ซึ่งเริ่มเขาสูระยะที่ 2 แลว

ตัวอยางรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา
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1) ผลกระทบทางดานการเดินโรงไฟฟาและการจายโหลดไฟฟา

สถานการณจําลอง
กรณี กรณีฐาน กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3

RE Share 20.5% 25% 30% 35%

VRE Share 7% 11.5% 16.5% 21.5%

สถานการณที่ 1 : กําลังการผลิตติดต้ัง RE เพ่ิมเติมจากกรณีฐานมาจากปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตขึ้นโดย พลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียวเทานั้น

สถานการณที่ 2 :  กําลังการผลิตติดต้ัง RE เพ่ิมเติมจากกรณีฐานมาจากปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตขึ้นโดย พลังงานลมและแสงอาทิตย ในสัดสวน “50 : 50”

• ปจจัยที่สงผลให Ramp Rate มีคาที่สูงขึ้นเกิดจาก 2 ปจจัย ไดแก ความผันผวนจากการ
ผลิตไฟฟา และปริมาณการผลิตไฟฟาจาก RE ที่มีแนวโนมมากข้ึนในอนาคต 

• สถานการณที่ 1 จะมีแนวโนมของ Ramp Rate ซึ่งสูงกวา สถานการณที่ 2 เนื่องจาก
พลังงานแสงอาทิตยมีลักษณะการผลิตไฟฟามีลักษณะการผลิตไฟฟาเฉพาะในชวงเวลา
กลางวันเทานั้น จึงสงผลตอความตองการใชไฟฟาโดยรวมของระบบอยางมีนัยสําคัญ

• ชวงเวลาท่ีมีโอกาสเกิด Ramp Rate สูงสดุจะอยูในชวงหัวค่ําเปนหลัก แตหาก RE 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณกาํลังผลิตไฟฟามากข้ึน จะสงผลให Ramp Rate 
สูงสุดเกิดในชวงกลางวัน

สถานการณจําลองท่ี 1 สถานการณจําลองท่ี 2

2) ผลกระทบทางดานความเช่ือถือได
• การเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก RE สงผลใหระบบจะตอง

เพ่ิมปริมาณกําลังผลิตตามสัญญาและกําลังผลิตพ่ึงไดใหสูง
กวากรณีปกติเพื่อรักษาระดับความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา 
เนื่องจาก RE มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล

• การเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก พลังงานแสงอาทิตยเพียง
อยางเดียว จะทําให ระบบไฟฟามีความเชื่อถือไดที่ตํ่ากวาการ
เพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากท้ังพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลม เนื่องจากพลังงานลมสามารถผลิตพลงังานรวมตอ
วันไดมากกวาพลังงานแสงอาทิตย

ตัวอยางรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

ตัวอยางการเกิดความไมเพียงพอในการจายไฟฟาของพลังงานแสงอาทติย
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• ผลกระทบทางดานการเดินโรงไฟฟาและการจายโหลดไฟฟา
• การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ จะสงผลใหคาอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความ

ตองการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้น เมื่อคํานึงถึงความไมแนนอนของกําลังผลิตตามสัญญาแบบ Non-
firm

• อยางไรก็ตาม โรงไฟฟากลุมดังกลาวจะตองพยายามเดนิเคร่ืองโรงไฟฟาอยางเต็ม
ประสิทธิภาพตลอดเวลาตามศักยภาพเชื้อเพลิงที่จัดหาได

บทวิเคราะหเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ

นอกจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย ยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีสามารถสงผลกระทบดานการเดินโรงไฟฟาและการจายโหลดไฟฟา รวมถึง ผลกระทบทางดานความเชื่อถือได ไดแก

• ผลกระทบทางดานความเชื่อถือได
• พลังงานหมุนเวียนที่มคีวามผันผวนตํ่า และมีลักษณะการเดินเคร่ืองคอนขางคงที่มีรูปแบบที่

ชัดเจน
• การผลิตไฟฟาจาก RE ประเภทพลังงานชีวภาพ จะสงผลนอยมากตอความเชื่อถือไดของ

ระบบไฟฟา

ลักษณะการผลิตไฟฟาของ REประเภท
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม 
มีความผันผวนมากกวาเมื่อเทียบกับ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ     

(ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ)

• ผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานชีวภาพ ไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ
- การผลิตไฟฟาจากพลังงานกลุมชีวภาพสวนใหญจะอยูในรูปแบบสัญญา Non-firm
- สามารถผลิตและจายเขาระบบในเวลาใดก็ได
- มีรูปแบบการผลิตไฟฟาท่ีชัดเจนตามศักยภาพเช้ือเพลิงตางจากการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยและพลังงานลม

• ผลกระทบจากการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานรวมกับพลังงานหมุนเวียน
- ราคาของระบบกักเก็บพลังงานมีแนวโนมท่ีลดลง
- มีแนวโนมการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานรวมกับระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
- ระบบกักเกบ็พลังงานจะกักเก็บพลังงานไฟฟาสวนเกินในชวงเวลากลางวัน และ
จายไฟฟาในชวงเวลากลางคืน

• การติดตั้ง ESS รวมกับระบบผลิตไฟฟาจาก Solar ที่เพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหคา
อัตราการเปลี่ยนแปลงความชันของความตองการใชไฟฟามีคาลดลง

• ESS จะเปนเทคโนโลยีที่จะเขามาชวยเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา

• ESS รวมกับระบบผลิตไฟฟาจาก Solar สามารถชวยเพิ่มความเชือ่ถือไดใหกับ
ระบบไฟฟา 

• การติดตั้ง ESS จะชวยลดกําลังผลิตไฟฟาสํารอง
• การติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจาก Solar รวมกับ ESS จะชวยลด ปญหา Duck 

Curve ได เนื่องจาก Solar ที่มีการติดตั้ง ESS จะชวยใหการผลิตไฟฟามีความ
เช่ือถือไดใกลเคียงกับโรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิลมากขึ้น

• ผลกระทบทางดานการเดินโรงไฟฟาและการจายโหลดไฟฟา

• ผลกระทบทางดานความเชื่อถือได

ตัวอยางรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

ผลกระทบทางดานคุณภาพไฟฟา
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ผลกระทบทางดานกําลังไฟฟาสูญเสีย

ผลกระทบทางดานแรงดันไฟฟา

ผลกระทบทางดานความเชื่อถือได

1 2 3 4 5 6 7 8 9Substation 10

DG 1MW

DG 14 MW

ผลกระทบเน่ืองจากขนาดกําลังผลิต
คากําลังไฟฟาสูญเสียจะลดลงต่ําสุดอยูที่ 
0.048 MW เมื่อขนาดกําลังผลิตมีคาเทากับ 
11 MW โดยเมื่อเพ่ิมขนาดกําลังผลิตจะทํา
ใหกําลังไฟฟาสูญเสียมีคาเพ่ิมสูงขึ้น

ผลกระทบตอดานแรงดันเกินและแรงดันตกในบางชวงเวลา

พบวา อัตราความลมเหลวท่ีจุดโหลด
ไมเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบหากอนุญาตให DG สามารถจายไฟฟาไดอยางอิสระ 

และประเด็นผลกระทบอ่ืนๆ เชน ผลกระทบเนื่องจากตําแหนงการติดต้ัง

ผลกระทบดานคุณภาพไฟฟา เชน
ผลกระทบดานฮารมอนิกซ่ึงเกิดจาก VRE ซ่ึงเปน Inverter Based

VRE อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดฮารมอนิกข้ึน
ในโครงขายไฟฟาได ซึ่งชนิดและความรุนแรง
ของฮารมอนิกจะขึ้นอยูกับเทคโนโลยีของ
เพาเวอรคอนเวอรเตอร0.050.040.030.020.01-0.00 [s]

537.9

339.6

141.3

-57.04

-255.3

-453.7

และยังมีประเด็นผลกระทบดานอื่นๆอีก เชน
ผลกระทบดานการจายกระแสผิดพรองสมทบ

G2 G1

G3Breaker

SUBSTATION FEEDER

Lateral

Fault

Fu
se

ผลกระทบการจายไฟฟาแบบแยกตัวอิสระ 

และประเด็นผลกระทบอ่ืนๆ เชน ผลกระทบดานไฟกระเพ่ือม

ขณะที่ ระบบมีระยะเวลาของการเกิดไฟฟาดับลดลง สมรรถนะความไมพรอมใชงาน
มีคาลดลง (เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของแหลงจายไฟฟาจาก DG ซึ่งชวยในข้ันตอนการจาย
ไฟฟากลับคืน ในขณะท่ีเกิดเหตุขัดของข้ึน)
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของ VRE (โดยเฉพาะจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย) 
คืออาจไมสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งวัน

ตัวอยางรูปแบบของผลกระทบตอระบบไฟฟา

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน
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เพ่ือรองรับการเช่ือมตอของแหลงพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งมีความผันผวน (VRE) โดยเฉพาะประเภท

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
การบริหารจัดการความยืดหยุนและความมีพลวัต
ของภาคพลังงานไฟฟา จะสามารถดําเนินการดวย

นวัตกรรมจํานวน 30 ดาน ซึ่งจัดแบงไดเปน       
4 หมวดหมู ดังนี้

การประยุกตใชเทคโนโลยี
(Enabling Technology)

การสรางธุรกิจบริการรูปแบบใหม
(Business Model) 

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา
(Market Design)

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
(System Operation)

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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ไมสามารถพยากรณกําลังผลิต         
ลวงหนานาน ๆ ไดอยางแมนยํา

(Uncertainly)

การไมสามารถคาดการณได
(Partial Unpredictability)

การวางแผนระบบไฟฟา(Power System Planning)

- ระยะสั้น : การจัดหากําลังผลิตสํารองพรอมจาย

- ระยะกลาง : การวางแผนการผลิตไฟฟา 
(Unit Commitment Scheduling)

การบริหารจัดเก็บเชื้อเพลิง (Fuel Allocation)

- ระยะยาว : การจัดหากําลังผลิตสํารอง (Reserve Capacity)

กําลังผลิตจาก VRE

- ศูนยพยากรณกําลังผลิต VRE (VRE Forecast Center)
- อินเวอรเตอรซ่ึงมีฟงกชั่นชวยรักษาเสถียรภาพของเครือขายไฟฟา
(Grid Supporting Inverter) ของ VRE และ ESS เชน Volt-Var Support

กําลังผลิตจากโรงไฟฟาด้ังเดิม
- การปรับลดระยะเวลาลวงหนาในการวางแผนการผลิตไฟฟา
กอนถึง Real Time

- การปรับลดหนวยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟา (Dispatch Interval)
- สัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) และ สัญญาซ้ือเชื้อเพลิง (Fuel Contract)
แบบยืดหยุน

- การปรับปรุงระบบควบคุมกําลังผลิตอัตโนมัต ิ
(Automatic Generation Control) 

- การลดเวลาเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟา (Start-up Time)
- การเพ่ิมอัตราตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนกําลังผลิต 
(Power Ramp Rate)  

การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System)
แพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา 
(Energy Trading Platform)

กําลังผลิตแปรเปล่ียนไปตามเวลา
(Variability)

การไมสามารถควบคุมความผันแปร

(Non Controllable Variability)

f, V ,Q , Ramp Rate

การควบคุมระบบไฟฟา (Power System Operation)

- การจัดหาบริการเสริมความมัน่คง (Ancillary Service)

ศักยภาพการผลิตจําเพาะเจาะจงตามพื้นที่ 
(Location Dependence)

- ปญหากําลังไฟฟาไหลยอน

(Reserve Power Flow)

- ปญหากําลังผลิตเกิน
(Surplus Generation)

ระบบสงคับคั่ง (Transmission System Congestion) การควบคุมการขอรบัใบอนุญาต/การรับซ้ือไฟฟา (Siting and Permitting)

การลดคากําลังผลิตต่ําสุดของโรงไฟฟาดัง้เดิม (Minimum Generation)
การปรับปรุงระบบสงใหยืดหยุน (Flexible Transmission) 
เชน FACTs , HVDC

การเพ่ิมขยายสายสง (Transmission Expansion) 
รวมถึง EHV , Interconnect

การจํากัดปรมิาณการรบัซ้ือไฟฟาจาก VRE (VRE Curtailment)
การรองขอใหปรับการผลิตไฟฟาจากแผนเดมิ (Redispatch)
การตอบสนองฝงอุปสงค (Demand Respond)
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ตนเหตุจาก VRE สงผลตอระบบไฟฟา รูปแบบของ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

แนวทางการบริหารจัดการ
ความยืดหยุน

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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การประยุกตใชเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการทาํงานท่ีจําเปน สําหรับแตละระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนกาํลังผลิตจาก VRE

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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ระบบผลิตและระบบสง

หมายเหตุ :

• ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะชวยสนับสนุนขอมูลใหกับแนวทางบริหารจัดการตางๆ อีกทั้งชวยลดตนทุนการผลิตไฟฟา
• การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading Platform: NETP) จะชวยสงเสริมการรักษาระบบสงจายไฟฟาใหมีเสถียรภาพ

สมดุล (Grid Balancing) ไดดียิ่งข้ึน

ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y Y Y

ประสานงานกับกําลังผลิตพ่ึงได
(Non-Variable Reserve Generation)

Y Y Y

ปรับปรุงโรงไฟฟาดั้งเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน
(Flexible Power Plant)

Y Y Y Y Y Y

การจํากัดการเช่ือมตอของกําลังผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y Y Y

การขยายสายสง
(Transmission System Expansion)

Y

การเพ่ิมความยืดหยุนใหระบบสงไฟฟา
เชน FACTs, HVDC, EHV

Y Y

การแกไขโดยนโยบาย เชน การเปดเผยขอมูลระบบ 
การสรางกลไกใหเอกชนลงทุนในสายสง Y

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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ปญหาและแนวทางบริหารจัดการ
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ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

Y Y Y Y Y

การจํากัดการเชื่อมตอของกําลังผลิตจาก RE
(RE Curtailment)

Y Y Y

การขยายระบบจําหนาย
(Distribution System Expansion)

Y Y

การตอบสนองฝงอุปสงค
(Demand Response)

Y Y Y

อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกชันชวยรักษาเสถียรภาพของ
เครือขายไฟฟา เชน Volt-VAR Support

Y Y Y Y

การแกไข Grid Code Y Y Y Y Y

ระบบจําหนายไฟฟา

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE PV อินเวอรเตอร ซึ่งมีฟงกชั่นชวยรักษาเสถียรภาพ

ตลาดกลางซือ้ขายพลังงานไฟฟา การประยุกตใช ESS ในระบบไฟฟา (สีแดง = รองรับ VRE โดยตรง)

แนวทางการบริหารจัดการ VRE
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การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีผานมา
และที่เหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย

2
สถานการณความพรอมของระบบไฟฟา
ตอการรองรับ VRE ของประเทศไทย

26

27

สถานการณความพรอมของระบบไฟฟาตอการรองรับ VRE ของประเทศไทย
บริบทของระบบไฟฟากําลังของประเทศไทย ซึ่งสงผลตอการรองรับการเพิ่มขึ้นของสัดสวนกาํลังผลติจาก VRE

สัดสวนการผลิตไฟฟาของทั้งป และแผนการผลิตไฟฟารายช่ัวโมงตลอดทั้งสัปดาห ในป 2036 (ในวันที่มีกําลังผลิตจาก VRE จายเขาสูงสุด)

28

สถานการณความพรอมของระบบไฟฟาตอการรองรับ VRE ของประเทศไทย
แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนายใหมีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution)

แบงระยะเวลาการดําเนินการเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (พ.ศ.2561-2565) 
ระยะกลาง (พ.ศ.2566-2570) และระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ผานมา
และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

29 30

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา
การปรับปรุงการดําเนินการในระบบไฟฟา
การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา
การวางแผนระยะยาว

การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย



การศึกษาการรองรับการเชื่อมตอของ VRE

การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา

การปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอ การปรับปรุงโครงขายไฟฟาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

▪ คาลิมิตใน Grid Code สําหรับกําลังผลิตติดตั้งรวมของแผง 
PV (โดยพิจารณาขนาดแผง PV แยกกันระหวางสาย
จําหนาย MV และ LV)
- ไมเกิน 15% หมอแปลง MV/LV
- ไมเกิน 20% หมอแปลง HV/MV
ป.ล. ตัวเลข % มาจากคาโหลดเฉล่ียทั้งป เฉล่ียทุกสถานีใน

พื้นที่ เฉพาะในชวงเวลากลางวันซึ่งมีกําลังผลิตจากแผง 
(แนวคิดคือเพื่อรับประกันวาจะไมเกิด Surplus 
Generation)

▪ ณ ปจจุบัน หากเกินกวาคาลิมิตใน Grid Code กฟน. ยัง
อนุญาตใหติดตั้ง PV ได แตจะตองติดอุปกรณปองกันการ
ไหลยอน (Reverse Power Flow)

▪ การเพิ่ม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม
- การจํากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟาจาก VRE (VRE 

Curtailment)
- อินเวอรเตอรซึ่งมีฟงกชั่นชวยรักษาเสถียรภาพของ

เครือขายไฟฟา ในดาน VAR Support

▪ หมอแปลงกําลังในสถานี
- ลิมิตกําลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหมอแปลง

▪ หมอแปลงจําหนาย
- ลิมิตกําลังติดตั้งท่ี 15% ของพิกัดหมอแปลง มาจาก

ขอมูล Loading ณ ชวงเวลาเกิด Light Load

▪ รฟฟ.พลังนํ้าแบบสูบกลับได รฟฟ.พลังความรอนรวมแบบ
ยืดหยุน ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ และตัว
ชดเชยกําลังกําลังไฟฟารีแอคตีฟแบบสถิตย

กฟน. กฟภ.

กฟน.

กฟภ.
กฟผ.

หมายเหตุ : SPP Non-Firm ประเภท VRE สวนใหญจายไฟฟาเขา
ระบบ กฟผ. โดยตรง แตมีบางสวนที่เชื่อมผานระบบจําหนายและมี
การจายไฟยอน ไดแก จุดจายไฟฟาท่ี สฟ.ชัยภูมิ, สฟ.บําเหน็จณรงค
, สฟ.ลพบุร2ี, สฟ.ชัยบาดาล 31
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▪ โครงการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.

- การปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิตไฟฟาใหเหมาะสม

การปรับปรุงการดําเนินการในระบบไฟฟา

การบริหารจัดการความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การพยากรณกําลังผลิตจากลมและแสงอาทิตย

โรงไฟฟาวังนอย (พลังความรอนรวม)
เพ่ิม/ลด คาคุณลกัษณะของโรงไฟฟา คาเปาหมาย หนวย
เพิม่ อตัราตอบสนองตอการปรับเปล่ียนกําลังผลิต (Ramp Rate) 50 MW/นาที
ลด คากาํลังผลิตต่ําสุด (Minimum Generation) 30 %/กําลังผลิตติดต้ัง
ลด เวลาหยุดเดินเคร่ือง (Shut-Down Time) 45 นาที
ลด เวลาเร่ิมเดินเคร่ืองใหมจนถึงจุดทํางานท่ีมเีสถียรภาพ (Start-Up Time) 200 นาที
เพิม่ จํานวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ป

กฟผ.

▪ การปรับปรุงโรงไฟฟาด้ังเดิมใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน (Flexible Power Plant)

กฟผ.

การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา

การกํากับและการออกนโยบายสําหรับกาํลังผลิตจาก RE

▪ การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนดําเนินการภายใหหลักการ RE Zoning เพื่อกําหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแตละป 
ตามกรอบ AEDP โดย กกพ. มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการจัดหาไฟฟาและการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมทั้งกํากับ
ดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย

▪ ขอมูลสําหรับการจัดทํา RE Zoning ประกอบดวย
- ขอมูลศักยภาพระบบสงไฟฟา (Transmission Capacity) จาก กฟผ.
- ขอมูลศักยภาพระบบจําหนายไฟฟา (Feeder Capacity) จาก กฟภ. และ กฟน.
- ขอมูลศักยภาพเชื้อเพลิงในแตละพื้นท่ีจาก พพ.

กกพ.

- การออกแบบตลาดพลังงานไฟฟา
- การปรับเปล่ียนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ใหมีความเหมาะสม
- พัฒนาตลาดซ้ือขายพลังงานไฟฟาระหวางภูมิภาค

ศักยภาพ 
ระบบสง
(กฟผ.)

ศักยภาพ
ระบบจําหนาย
(กฟน., กฟภ.)

ศักยภาพเชิง
พื้นที่การ
พัฒนา RE 

(พพ.)

การจัดทํา RE Zoning

ประเภทและปริมาณ RE 
รายภาค/จังหวัดในแตละป 

(ตามกรอบ AEDP)

หมายเหตุ : ขอมูล Interconnection กับประเทศขางเคียง (ณ ปจจุบัน)
สายสงเชื่อมโยงระหวาง สายสง ประเภท ระดับแรงดัน (kV) จํานวนวงจร คาพิกัดของสายสง 

(ตอวงจร) 
ไทย-ลาว 1. ทาลี่-ปากลาย AC 115 1 119.51 MVA 

 2. หนองคาย-โพนตอง AC 115 2 119.51 MVA 

 3. หนองคาย-ทานาแลง AC 115 1 119.51 MVA 

 4. บึงกาฬ-ปากซัน AC 115 1 119.51 MVA 

 5. นครพนม-ทาแขก AC 115 2 214.72 MVA 

 6. มุกดาหาร2-ปากบอ AC 115 1 119.51 MVA 

 7. สิรินธร2-บังเยาะ AC 115 1 119.51 MVA 

ไทย-มาเลเซีย 1. คลองแงะ-กุรุน DC 300 1 300 MW 

ไทย-กัมพูชา 1. วัฒนานคร (PEA)-เสียมราฐ AC 115 1 230 MVA 

 

การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การวางแผนระยะยาว

▪ โครงการศึกษาและพัฒนาศูนยควบคุมการตอบสนองดาน
โหลด (Demand Response Control Center)

▪ การจัดทําขอมูลศักยภาพระบบสง (Transmission Capacity)

▪ โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟา

การเพิ่มความยืดหยุนของโครงขายไฟฟา การประเมินทรัพยากร VRE การขยายพิกัดติดตั้งของโครงขายไฟฟา

กฟผ.

กฟผ.

▪ PDP2018 Electricity Generation Outlook

กฟผ. 34

หมายเหตุ :
VRE เคยสงผลใหเกิด 
Transmission 
Congestion ของสาย
สงเชื่อมโยงบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริหารจัดการ VRE ที่ผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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แนวทางรูปแบบการกํากับดูแล
การดําเนินงานของผูมีสวนเก่ียวของและ

การดําเนินการ/การส่ังการของศูนยควบคมุ

3

36

ศึกษากฎกติกาสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโดยตรงจากผูไดรับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟาภาคเอกชน ไดแก ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) โดยศึกษากฎกติกาท้ังหมด 3 กลุม 

กลุมระเบียบรับซื้อไฟฟา กลุมสัญญาซ้ือขายไฟฟา กลุม Grid Code

ทําการศึกษา ทําความเขาใจ และจัดหมวดหมูรูปแบบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน และขอปฏิบัติตาง ๆ ของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

การพิจารณาการเช่ือมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดยการไฟฟา และ
ตามแนวทางประกาศ หรือระเบียบ กกพ.

ขอกําหนดเพ่ือการเชื่อมตอ 
(Connection)
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟผ.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟน.
- การเช่ือมตอตามมาตรฐาน กฟภ.

ขอปฏิบัติ (Operation) สําหรับ VSPP 
SPP Non-Firm และ SPP Firm
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟน.
-สําหรับ VSPP ท่ีเช่ือมตอกับ กฟภ.
-สําหรับ SPP Non-Firm
-สําหรับ SPP Firm

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การวิเคราะหจากกฎเกณฑขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาต

หากจะมีการปรับปรุงขอกําหนดแกผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน อาจพิจารณาใหมีทางเลือกในการรวมกลุมของผูผลิตไฟฟา (Cluster) จากกลุม
ที่เหมาะสมเพื่อรวมกันชวยปรับตัวตอระบบไฟฟา จะสามารถลดคาใชจายโดยรวมลงได แทนที่จะยึดติดขอกําหนด “หนึ่งจุดเชื่อมตอ หนึ่งสัญญา 
(หรือคือ หนึ่งธุรกรรม)” 

การไฟฟาฝายจําหนาย 2 แหง คือ กฟน. และ กฟภ. มีขอกําหนดบางอยางแตกตางกัน เชน (1) กฟน. มีขอกําหนดสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังลมและ
แสงอาทิตยใหมี Automatic Power Curtailment แต กฟภ. ไมมีขอกําหนดนี้ (2) กฟภ. กําหนดใหผูเชื่อมตอตองมีระบบควบคุมแรงดันแบบ A 
Variable Reactive Power Depending on the Voltage Q(U) ทั้งนี้ข้ึนกับแรงดันระบบไฟฟา (เพ่ือ Voltage Droop) แต กฟน. ไมมีขอกําหนดน้ี

การกําหนดกฎกติกา (Grid Code) ควรตองพิจารณาแยกไปตามพื้นที่ ตามความจําเปนของระบบไฟฟาที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง กฟภ. 
ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกวางขวาง ควรพิจารณาใหมีการกําหนด Grid Code แตกตางกันออกไปตามความจําเปนของแตละพ้ืนที่

Grid Code ในปจจุบัน ไมไดกลาวถึงศักยภาพของระบบไฟฟา ณ จุดตาง ๆ ซึ่งจริงแลวมีผลตอความสามารถในการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที่แตกตางกัน หรือสงผลกระทบตอความจําเปนในการปรับปรุงระบบไฟฟา หรือโรงไฟฟา (ดวยราคาที่ตองจาย) ที่แตกตางกัน 

หาก Grid Code มีการกําหนดใหมีการดัชนีชี้วัดสภาพระบบไฟฟาแตละจุด โดยเฉพาะอยางย่ิง ณ จุดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนชนิดผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) แลว อันนําไปสูการกําหนดกฎเกณฑทางเทคนิคเพ่ือรับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
แตละจุดของระบบไฟฟาที่แตกตางกันแลว จะทําใหมีโอกาสใชประโยชนระบบสง / ระบบจําหนายเพื่อรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ไดเต็มท่ี 
หรือไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

แนวคิดของระบบไฟฟาไทยในปจจุบันเกี่ยวกับการพิจารณารับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียน คือ พิจารณาตามศักยภาพระบบไฟฟาเทาท่ีมีอยูเปน
หลัก อยางไรก็ตามอาจจะยังไมไดคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพของระบบไฟฟาใหไดมากขึ้นได (โดยอาจจะมีตนทุนการลงทุน)

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม

1

2

3

4

5

6
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy

• การใหมีขอกําหนดใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตองรับประกันปริมาณการผลิตไฟฟาของตนเองลวงหนา โดยการแจงแผนคาดการณการผลิตไฟฟา
ของตนเองใหการไฟฟา และ NCC ทราบลวงหนา ดังเชนที่ไดมีการกําเนินการในประเทศแถบยุโรป  ทําใหภาระการดูแลสมดุลในระบบไฟฟาลดลงได เชน    
ลดปริมาณ Spinning Reserve ลงได

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพื่อรองรับ More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy นี้ เชน 
Weather and RE Forecasting และเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชสําหรับทํา Smoother Variable Renewable Energy เปนตน

Curtailable Variable Renewable Energy

• ปจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีขอกําหนด Curtailment การผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแลว เมื่อความถ่ีสูงขึ้นเกินกวา 51.00 Hz 
ขอเสนอเพ่ิมเติมคือ ใหการไฟฟาสามารถสงคําสั่งผาน SCADA เพื่อทํา Curtailment ได เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา(NREL, Wind and Solar 
Energy Curtailment: Experience and Practices in the United States, 2014)

• หากพิจารณาท่ีจะรวบรวมโรงไฟฟาหลาย ๆ สัญญา เขาไวดวยกันภายใตขอดําเนินการเดียวกัน จะสามารถประหยัดตนทุนในการปรับปรุงขอกําหนดตาง ๆ 
จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพ่ือมารองรับมาตรการตาง ๆ เหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

• แนวคิดเชนนี้ มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรป

System Response with PPA Cluster

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

Smoother Variable Renewable Energy

• หากมีการกําหนดใหการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไมเกิน [ ] % ตอ 15 mins แลว จะทําให NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณ
ไฟฟาในระบบไฟฟาไดดียิ่งขึ้น

• การกําหนดคาขีดจํากัดความผันผวนน้ี สามารถกําหนดใหมีความแตกตางกันไดในกรณีตอไปน้ี
1. ความผันผวนขาผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึน กับความผันผวนขาผลิตไฟฟาต่ําลง ตามความเหมาะสม
2. ตามแตละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เชน ลม แสงอาทิตย และอ่ืน ๆ

เทคโนโลยีท่ีผูผลิตไฟฟาจะใชเพ่ือใหเกิด Smoother Variable Renewable Energy เชน Energy Storage 
System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เปนตน 

การกําหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟา ในการรองรับ Variable Renewable Energy

• กําหนดใหการไฟฟาคํานวณ และแสดงคาดัชนีความสามารถระบบไฟฟาแตละพ้ืนที่ หรือแตละสถานีไฟฟา เพ่ือสามารถคํานวณปริมาณกําลังการผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถใหเชื่อมตอ (MW) ณ สถานีนั้น ๆ ไดเทาใดได โดยมีตัวอยางเพ่ือพิจารณาในเบ้ืองตน ดังนี้

1. ความผันผวนของการไหลของไฟฟากระทบตอระดับแรงดันไฟฟา ณ บริเวณนั้น (V/kW)
2. ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟาตอเวลาสูงสุดที่ยอมรับได (V/sec)

การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแล การดําเนินงานของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ และการดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม

(The world bank, Grid integration requirements for variable renewable energy, Technical guide, 2019)

40

แนวทางการประเมินและวิเคราะห
ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสม

ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

4

5. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
หมอแปลง 15%”

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

41

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม

2. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของคาพิกัดสายสง หรือดานเสถียรภาพของระบบสงไฟฟา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณ Tie-Line ระหวางภูมิภาค”

3. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัด
สายสง เชน 90 
MW/วงจร 120 
MW/วงจร 180 
MW/วงจร หรือ
230 MW/วงจร”4. “มีอุปสรรคในดานขีดจํากัดของ

คาพิกัดสายปอน เชน 4 MW/
วงจร 8 MW/วงจร หรือ 10 
MW/วงจร เปนตน หรือดาน
ขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลง 
20% หรือ 75%”

• ปญหาท่ัวไปที่เกิดขึ้นในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย สําหรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย เพ่ือสะทอนให
เห็นถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาทั้งสามแหงในประเทศไทย

1. “มีอุปสรรคในดาน
ขีดจํากัดความ 
สามารถในการ
สํารองปริมาณ
กําลังไฟฟา และ
ดานขีดจํากัดความ
ยืดหยุนของ
โรงไฟฟา”
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วิเคราะหปริมาณกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่มากที่สุด
ท่ีระบบผลิตไฟฟาสามารถจัดหาได เพ่ือรองรับความผันผวนของ RE

2. พิจารณา Balancing Capability รวมกับ คาเฉลี่ย Forecast Error 
ของ RE และ ความตองการใชไฟฟา และ คํานวณกําลังผลิตติดตั้งท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

1. แบงสัดสวน Balancing Capability 
สําหรับชดเชยความผันผวน (Forecast 
Error) ของความตองการใชไฟฟา และ RE

((2 ) )
(1 (2 ))

load forecasted
forecasted

RE

BC Error Load
MAX RE Power

Error

การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิต)

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน



43

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิต)

สมมติฐานที่ใชเตรียมขอมูล Light Load case Peak Load case หมายเหตุ

ความตองการใชไฟฟา
วันที่ 1 ม.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
16,000 MW)

วันที่ 2 พ.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 23,000 

MW)

- ใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาสภาพ
ระบบไฟฟาโดยไมมีปจจัยเกี่ยวกับ COVID 19 
- พิจารณาความตองการไฟฟาเฉพาะของ EGAT 
(พิจารณาวา VSPP หักลบความตองการไฟฟา
ทั้งประเทศแลว)

ปริมาณน้ําในประเทศ ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562

การเดินเครื่องโรงไฟฟาพลังงานน้ําตางประเทศ ป 
2562

ใชวัน Light ป 2562 ใชวัน Peak ป 2562
โรงไฟฟาเดิม ป 2562 : HHO, THB, NTN2,

NNG2

การเดินเคร่ืองโรงไฟฟาพลังงานน้ําตางประเทศท่ี
COD หลังป 2562

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
โรงไฟฟาใหม COD ปลายป 2562 : XPXN,

NNP1, XYB

ความสามารถในการจายกาซฯ และ Minimum 
take

ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563
Minimum take วัน Light และ Peak ไม
เทากันตามสภาพความตองการใชไฟฟา

เครื่องที่ COD แลว ใชวัน Light ป 2564 ใชวัน Peak ป 2563 เพ่ือใหใกลเคียงปจจุบัน
Load forecast error ประมาณ ±3%

RE forecast ประมาณ ±10-23% 

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิต)

• ระบบไฟฟาปจจุบันมีพลังงานแสงอาทิตย 2,736 MW และพลังงานลม 
1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP)

• ในวัน Light load day ระบบผลิตไฟฟาสามารถรองรับกําลังผลิต
ติดตั้งจาก RE ไดเพิ่มขึ้น 4,213.81 MW 

• ในวัน Peak load day นั้น ระบบผลิตไฟฟา รองรับกําลังผลิตติดตั้ง
จาก RE ไดเพิ่มขึ้น 11,137 MW

• อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาความตองการใชไฟฟาในแตละเวลาดวย 
กลาวคือ RE อาจจะไมสามารถจายกําลังการผลิตดังกลาวไดตลอดเวลา
เนื่องจากความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลาตางกัน

• ตองพิจารณาความสามารถของระบบสงดวย

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบสง)

จําลองติดตั้ง RE ตามจุดเช่ือมตอที่เกี่ยวของกับสาย Tie line

คํานวณ Load flow 
ตรวจสอบคากําลังไฟฟา/วงจรของสายสง Tie line

*ใชขอมูลความตองการใชไฟฟาในวัน Peak เน่ืองจากเปนวันที่มีการใช
สายไฟมากที่สุด โดยจะใชขอมูลป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหตรงกับขอมูลที่ใชใน
การคํานวณความสามารถในการรองรับ RE ของระบบผลิต
*เงื่อนไขในการพิจารณาคือโรงไฟฟา Conventional ลดกําลังผลิตลง
เพื่อใหพลังงานหมุนเวียนสามารถเขามามีสวนรวมในระบบไฟฟาไดมากข้ึน 
อยางไรก็ตามกําลังการผลิตที่ลดลงนั้นตองไมเกินขอจํากัดของระบบผลิต

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

เพ่ิมการติดตั้ง RE มากขึ้นจนกวาจะพบปริมาณ RE ที่
เกินขอจํากัดปริมาณกําลังไฟฟา/วงจรของสาย Tie line 
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบสง)

พลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมตอกับระบบสงไดมากท่ีสุด
ในบริเวณภาคกลางและนครหลวง และสามารถเชื่อมตอได
นอยที่สุดบริเวณภาคใต

***การเขามามีสวนรวมในระบบไฟฟาของพลังงานหมุนเวียนอาจจะมากหรือนอยกวาผลการทดสอบน้ีได ขึ้นอยูกับสมติฐาน แนวคิด และ ความละเอียดใน
การพิจารณา การคํานวณและผลวิจัยตามแนวทางท่ีเสนอในรายงานฉบับนี้เปนเพียงแนวทางหนึ่งในการพิจารณาเทานั้น การเชื่อมตอพลังงานหมุนเวียนเขา
ในระบบจริงอาจจะตองมีการทดสอบระบบอยางละเอียดเพ่ิมเติม

การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง
ที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

พื้นที่ กําลังผลิตติดตั้งของ RE (MW)
ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,300

ภาคเหนือ-ภาคกลางตอนบน 8,300
ภาคกลางตอนบน-นครหลวง 10,300
ภาคกลางตอนบน-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,150

ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันออก 10,150
ภาคกลางตอนบน-ภาคกลางตะวันตก 11,150

ภาคกลางตะวันออก-นครหลวง 10,580
ภาคกลางตะวันตก-นครหลวง 10,300

ภาคกลาง-ภาคใต 3,900

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ที่มาของปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา 15%, 20% หรือ 75% และคาขีดจํากัดของสายสง หรือสายปอน
– การกําหนดปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 15% และ 20% โดยหลักแลว มาจากการศึกษา

ปริมาณความตองการใชไฟฟาต่ําสุดโดยเฉลี่ยของผูใชไฟฟาท่ีเช่ือมตอในระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
เพ่ือปองกันปญหาการเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนขามหมอแปลงไฟฟาท่ีติดตั้งอยูท่ีตําแหนงบัสบริเวณตนสาย    
อันเปนสาเหตุหลกัท่ีจะนําไปสูการเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ตอระบบจําหนายไฟฟา เชน ผลกระทบดานแรงดันไฟฟา 
หรือกระแสไฟฟา เปนตน

– การกําหนดปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟาเทากบั 75% โดยหลักแลว มาจากมุมมองของการกําหนด
ปริมาณท่ีระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางของการไฟฟาสวนภูมิภาคจะสามารถรองรับคาความตองการใชไฟฟา
สูงสุดตอหมอแปลงกําลังไฟฟา 1 ลูกใด ๆ ท่ีอยูในสถานีไฟฟากอนทําการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
เขาสูระบบจําหนายไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีมุมมองวา ถาหากชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเกิดปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาโดยรวมมีคาเปนศูนย จะทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ไดสูงสุดคิดเปน 75% ของคาพิกัดหมอแปลงไฟฟา

– การกําหนดปริมาณขีดจํากัดของคาพิกัดของสายสง/สายปอนในระบบจําหนายไฟฟา ในระบบจําหนายไฟฟาแรงดัน
ปานกลาง และแรงดนัสูงของการไฟฟาฝายจําหนายจะมี Tie-Line สําหรับการถายโอนโหลดของระบบท่ีไมไดรับการ
จายไฟ ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความม่ันคงของการทํางานของระบบจําหนายไฟฟา จึงจําเปนตองกําหนดปริมาณกําลังไฟฟา
จากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีเช่ือมตอในหน่ึงวงจรใด ๆ ท่ีไหลผานอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสายสง/สาย
ปอน เปนปริมาณคร่ึงหนึ่งของคาพิกัดของสาย
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แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเมื่อทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
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เปลี่ยนแปลงตามตําแหนงติดตั้ง

การติดต้ังท่ีตําแหนงปลายสายจะมีแนวโนมทําใหคาระดับ
แรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอมีคามากสุด

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณกําลังผลิตติดตั้ง

การติดตั้งดวยปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่มากขึ้นจะมี
แนวโนมทําใหระดับแรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอมีคามากข้ึน



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเมื่อทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
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การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีตําแหนงปลายสาย จะมีแนวโนมในการลดปริมาณกําลังไฟฟาสูญเสียไดมากที่สุด ถาหาก
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งอยูในชวงที่เหมาะสม มิฉะนั้น ตําแหนงปลายสายจะเปนตําแหนงทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาสูญเสียไดมากสุด

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา
ของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันต่าํ และแรงดนัปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปนี้

• การไฟฟานครหลวง
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า (230/400 V)
– กรณีท่ี “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง (24 kV)
– กรณีท่ี “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “20%”
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปริมาณท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถเชื่อมตอเขาสูระบบจําหนาย
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในระดับแรงดันต่าํ และแรงดันปานกลาง คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดกรณีศึกษา 
ดังตอไปนี้

• การไฟฟาสวนภูมิภาค
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา (220/380 V)
– กรณีท่ี “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “15%”
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางได “100%”
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง (22 kV)
– กรณีท่ี “ไมอนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “75%”
– กรณีท่ี “อนุญาต” ใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนเขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูงได “100%”

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• รูปแบบการศึกษา เพ่ือท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงชวงของคาสูงสุด-คาต่ําสุดของปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน คณะผูวิจัยฯ ไดกําหนดรูปแบบการศึกษา ดังตอไปนี้

• รูปแบบการศึกษาตําแหนงตดิตัง้ของระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
– การศึกษาโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตัวบริเวณตนสาย”
– การศึกษาโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตัวบริเวณกลางสาย”
– การศึกษาโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจุกตัวบริเวณปลายสาย”
– การศึกษาโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ”

• เกณฑมาตรฐานท่ีใชในการศึกษา ภายใตการศึกษาน้ี ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานท่ีการไฟฟา
ฝายจําหนายไดกําหนดไว ดังตอไปน้ี

– เกณฑดานแรงดันไฟฟา (ระดับแรงดันไฟฟาจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุด-ต่ําสุดของการไฟฟา
ฝายจําหนาย)

– เกณฑดานกระแสไฟฟา (กระแสไฟฟาท่ีไหลในระบบจําหนายไฟฟา จะตองมีคาไมเกินคาพิกัดกระแสของหมอแปลง
ไฟฟา และสายจําหนายไฟฟา)

– เกณฑขีดจํากัดดานความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มผีลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร (ในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมโดยรวมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จะตองมีคา
ไมเกินปริมาณสูงสุดตอวงจรท่ีการไฟฟาฝายจําหนายไดกําหนดไว เชน 4 MW/วงจร ในระบบ 12 kV, 8 MW/วงจร ใน
ระบบ 22 kV และระบบ 24 kV, 10 MW/วงจร ในระบบ 33 kV)

การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันต่ํา ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.26%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
30.71%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

65.85%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.09%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

22.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา การไฟฟานครหลวง
คาของปริมาณตาง ๆ ท่ีถูกนํามาพิจารณาในผลการศึกษานี้
– คาโหลดที่ถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ จะมีคา 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟา จะมีคาเทากับ 150 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่า จะมีคาเทากับ 500 m และคาพิกัดกระแสของสาย จะมีคาเทากับ 110 A (พิจารณา 1 วงจร)
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หมายเหตุ : การประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนี้ ไดทําการพิจารณาคาโหลด คาพิกัดหมอแปลง ตําแหนงแท็บของหมอ
แปลง คาความยาวสาย คาพิกัดกระแสของสาย คาชวงของระดับแรงดันไฟฟาที่ยอมรับได และคาอ่ืน ๆ ของระบบจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคํานวณได 
อาจมีคาแตกตางจากนี้ขึ้นอยูกับคาของปริมาณท่ีถูกนํามาพิจารณา

หมายเหตุ : การประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลงัผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนี้ ไดทําการพิจารณาคาโหลด คาพิกัดหมอแปลง ตําแหนงแท็บของหมอแปลง 
คาความยาวสาย คาพิกัดกระแสของสาย คาชวงของระดับแรงดันไฟฟาที่ยอมรับได และคาอื่น ๆ ของระบบจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคํานวณได อาจมีคา
แตกตางจากนี้ขึ้นอยูกับคาของปริมาณท่ีถูกนํามาพิจารณา

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา
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• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาของปริมาณตาง ๆ ท่ีถูกนํามาพิจารณาในผลการศึกษานี้
– คาโหลดที่ถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ จะมีคา 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงจําหนายไฟฟา จะมีคาเทากับ 100 kVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายแรงตํ่า จะมีคาเทากับ 1,050 m และคาพิกัดกระแสของสาย จะมีคาเทากับ 100 A (พิจารณา 1 วงจร)

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันต่ํา ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “15%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

15.54%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
31.36%

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

84.86%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานกระแส)

15.16%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

20.84%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)



แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟานครหลวง
คาของปริมาณตาง ๆ ท่ีถูกนํามาพิจารณาในผลการศึกษานี้
– คาโหลดที่ถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ จะมีคาเทากับ 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟา จะมีคาเทากับ 60 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจร จะมีคาเทากับ 8.06 km และคาพิกัดกระแสของสาย จะมีคาเทากับ 390 A (พิจารณา 5 วงจร)

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “20%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.06%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
40.35%

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง)

(เกิดผลกระทบดานความมั่นคง)

20.02%
(กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

40.08%
(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

66.67%
(ไมขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง)

(เกิดผลกระทบดานความมั่นคง)
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หมายเหตุ : การประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลงัผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนี้ ไดทําการพิจารณาคาโหลด คาพิกัดหมอแปลง ตําแหนงแท็บของหมอแปลง 
คาความยาวสาย คาพิกัดกระแสของสาย คาชวงของระดับแรงดันไฟฟาที่ยอมรับได และคาอื่น ๆ ของระบบจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคํานวณได อาจมีคา
แตกตางจากนี้ขึ้นอยูกับคาของปริมาณท่ีถูกนํามาพิจารณา

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)

• กรณีศึกษา สําหรับระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาของปริมาณตาง ๆ ท่ีถูกนํามาพิจารณาในผลการศึกษานี้
– คาโหลดที่ถูกติดตั้งแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ จะมีคาเทากับ 20% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา
– คาพิกัดของหมอแปลงกําลังไฟฟา จะมีคาเทากับ 50 MVA (ตําแหนงแท็บ: Nominal)
– คาความยาวสายปอนตอวงจร จะมีคาเทากับ 43.83 km และคาพิกัดกระแสของสาย จะมีคาเทากับ 429 A (พิจารณา 5 วงจร)

ระบบจําหนายไฟฟา กรณีศึกษา
ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งทีเ่หมาะสม

(% ของคาพิกัดหมอแปลงกําลังไฟฟา)
คาสูงสุด คาต่ําสุด

แรงดันปานกลาง ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “75%”

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอนได “100%”

20.32%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)
80.00%

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)
(เกิดผลกระทบดานความม่ันคง)

80.00%
(กระจุกตัวบริเวณตนสาย)

(เกิดผลกระทบดานความมั่นคง)

20.08%
(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ)
(ไมกอใหเกิดผลกระทบใด ๆ)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)

38.65%
(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย)
(เกิดผลกระทบดานแรงดัน)
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หมายเหตุ : การประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลงัผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนี้ ไดทําการพิจารณาคาโหลด คาพิกัดหมอแปลง ตําแหนงแท็บของหมอแปลง 
คาความยาวสาย คาพิกัดกระแสของสาย คาชวงของระดับแรงดันไฟฟาที่ยอมรับได และคาอื่น ๆ ของระบบจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Typical ดังนั้น ปริมาณ % ที่ถูกคํานวณได อาจมีคา
แตกตางจากนี้ขึ้นอยูกับคาของปริมาณท่ีถูกนํามาพิจารณา

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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การนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจําหนาย)

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม

– การปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟาที่อยูในสถานีไฟฟาแบบอัตโนมัติ จะเปนอีกหนึ่งตัวชวยท่ีทําใหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ี
เหมาะสมมีคาเพิ่มขึ้นได เนื่องดวยการปรับแท็บของหมอแปลงกําลังไฟฟานั้น จะชวยทําใหคาระดับแรงดันไฟฟาในระบบจําหนายไฟฟา
แรงดันปานกลาง มีคาลดลง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมผลิตไฟฟา อาจจะสงผลทําใหคาระดับ
แรงดันไฟฟามีคาลดลง และอาจจะกอใหเกิดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาตกตอระบบจําหนายไฟฟาได

– เกณฑขีดจํากัดดานความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาที่มีผลตอการถายโอนโหลดระหวางวงจร การไฟฟาฝายจําหนายอาจจะ
สามารถผอนปรนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีมีการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย และ
พลังงานลมอยูในวงจรเดียวกันในระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง เนื่องดวยพฤติกรรมการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาประเภท
เหลานี้ มีความไมสอดคลองกัน กลาวคือ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางวัน ในขณะท่ีระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานลม จะผลิตไฟฟาในชวงเวลากลางคืน เชนนั้นแลว ปริมาณเกณฑขีดจํากัดดานความมั่นคงดังกลาว การไฟฟาฝายจําหนาย 
ในอนาคต อาจจะพิจารณาเรื่องของชวงเวลาของการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนรวมเขาไปกับเกณฑขีดจํากัดนี้ 
ซึ่งไมไดพิจารณาเฉพาะการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ เทาน้ัน หรือ ในกรณีท่ีสายปอนใดในระบบจําหนาย
ไฟฟาแรงดันปานกลาง ไมมีระบบการถายโอนโหลดผาน Tie-Line ระหวางสองวงจรใด ๆ แลว (ถามี) เกณฑขีดจํากัดดานความม่ันคงน้ี 
การไฟฟาฝายจําหนาย อาจจะไมนํามาพิจารณาเปนเกณฑในการกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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• บทวิเคราะหเพิ่มเติม การศึกษาความเปนไปไดในเร่ืองของการรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลงังานหมุนเวียนในระบบจําหนาย
ไฟฟาสิ่งที่คณะผูวิจัยฯ ไดดําเนินการภายใตการศึกษาน้ี จะประกอบดวย

1) การสรางแบบจําลองระบบโครงขายไฟฟาแบบภาพรวม โดยเริ่มตนจากระบบสงไฟฟา 230 kV จนกระท่ังถึงระบบจําหนายไฟฟา
แรงดันตํ่า (ระบบ 400/230 V) ของการไฟฟาฝายจําหนาย

2) ภายใตการศึกษาน้ี คณะผูวิจัยฯ จะทําการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลติตดิตัง้สงูสุดของระบบผลิตไฟฟาพลงังาน
หมุนเวียนที่จะสามารถทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟา ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ
การไฟฟาฝายจําหนาย เพื่อประเมินสถานการณความเปนไปไดวา ในระบบจําหนายไฟฟาที่เปนอยูตอนนี้นั้น จะสามารถรองรับ
ปริมาณระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียนไดแบบคราว ๆ ดวยปริมาณเทาไร และเขาเช่ือมตอที่ระดับแรงดันไฟฟาไหนมากกวากัน

• บทวิเคราะหเพ่ิมเติม การศึกษาความเปนไปไดในเรื่องของการรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
การไฟฟานครหลวง ขอมูลที่ใชในการศึกษา มีดังตอไปนี้

1) ขอมูลความตองการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาโดยรวมทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในแตละระดับแรงดันไฟฟา ป 2563*
2) ขอมูลปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดที่ กฟน. ไดซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ตามรายงานประจําป 2563 
3) ขอมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานขอมูลบนเว็บไซต ERC 
4) สมมติใหคา Coincidence Factor สําหรับการวางแผน โดยประมาณ คิดเปน 0.94

จากขอมูลขางตน คณะผูวิจัยฯ จะสามารถระบุขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ พรอมทั้งคํานวณปริมาณกําลังไฟฟาที่ไหลขามหมอแปลงไฟฟา
ในแตละลูก ไดดังรูปดานลางนี้

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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335 MW Loss ≈ 3.64%**
≈ 8,409 MW ≈ 3,919 MW8,706 MWEHV

LoadLoadLoadLoad
632 MW 3,919 MW4,590 MW

100 MW
VSPPSPP

*ขอมูลการศึกษาลักษณะการใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง ป 2563
**รายงานประจําป การไฟฟานครหลวง ป 2563 60

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)

• บทวิเคราะหเพิ่มเติม การศึกษาความเปนไปไดในเร่ืองของการรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
การไฟฟานครหลวง ขอมูลที่ใชในการศึกษาเพ่ิมเติม คือ ขอมูล Utilization Factor* ของอุปกรณตาง ๆ ไดแก หมอแปลง และสาย

1) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง MV/LV และสายแรงตํ่า ที่ใชในการศึกษาน้ี ≈ 60%
2) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง HV/MV ≈ 75% และสายปอน ≈ 50%
3) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง EHV/HV ≈ 80% และสายสง ≈ 50%

จากขอมูลขางตน คณะผูวิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลงัผลิตติดตัง้สงูสุดของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียนที่
จะทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟาตามขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. ไดดังรูปดานลางนี ้

*โครงการศึกษาวิเคราะหโครงการนํารองการสงเสริมติดต้ังโซลารรูฟเสรี ป 2560
**รายงานประจําป การไฟฟานครหลวง ป 2563
***คณะผูวิจัยฯ ไดวิเคราะหผลการคํานวณขนาดหมอแปลงโดยรวมจาก 

ผลรวมคาโหลดจริงท่ีหมอแปลงจะตองจายได
คาการวางแผน ของหมอแปลง

****คณะผูวิจัยฯ ไดวิเคราะหผลการคํานวณขนาด RE จากขนาดหมอแปลงใน *** คูณดวย คา % ในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ



ติดตั้ง RE ในระบบแรงดันปานกลางเทานั้น
ดวยจํานวน 20% ของขนาดหมอแปลง

ผลคือ ไมทําใหเกิดปริมาณกําลงัไฟฟาไหลยอน
เพราะมีคาเทียบเทากับ Light Load ของ กฟน.

• บทการวิเคราะหเพิ่มเติม
สําหรับกรณีของการไฟฟานครหลวง คณะผูวิจัยฯ พบวา ถาหากมีการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขาสูระบบโครงขาย
ไฟฟาตามขอกําหนดการเชื่อมตอฯ เดิมหรือฉบับปจจุบันของการไฟฟานครหลวงแลว

• ถาเชื่อมตอ RE เขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ําเพียงอยางเดียว หรือแรงดันปานกลางเพียงอยางเดียว จะไมทําใหเกิด
การไหลยอนเขาสูระบบแรงดันปานกลาง

• ถาเชื่อมตอ RE ทั้งระดับแรงดันปานกลางและแรงดันต่ําพรอมกัน อาจมีโอกาสทําใหเกิด Reverse Power Flow (RPF) 
เขาสูระบบแรงดันสูงของ กฟน. ได เนื่องจากปริมาณ 20% นี้เปนปริมาณ Light Load ในระบบแรงดันปานกลางท่ีรวม 
Light Load ในระบบแรงดันต่ําแลว ดังนั้น การเชื่อมตอ RE ดวยจํานวนอีก 15% ในระบบแรงดันต่ํานั้น จึงทําใหเกิด RPF

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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ติดตั้ง RE ในระบบแรงดันต่ําเทานั้น
ดวยจํานวน 15% ของขนาดหมอแปลง

ผลคือ ไมทําใหเกิดปริมาณกําลงัไฟฟาไหลยอน
เพราะมีคาเทียบเทากับ Light Load ของ กฟน.

• บทวิเคราะหเพ่ิมเติม การศึกษาความเปนไปไดในเรื่องของการรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลที่ใชในการศึกษา มีดังตอไปน้ี
1) ขอมูลความตองการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาโดยรวมทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในแตละระดับแรงดันไฟฟา ป 2563*
2) ขอมูลปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดที่ กฟภ. ไดซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ตามรายงานประจําป 2563 
3) ขอมูลปริมาณขายตามสัญญาของ SPP และ VSPP ตามฐานขอมูลบนเว็บไซต ERC 
4) สมมติใหคา Coincidence Factor สําหรับการวางแผน โดยประมาณ คิดเปน 0.93

จากขอมูลขางตน คณะผูวิจัยฯ จะสามารถระบุขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ พรอมทั้งคํานวณปริมาณกําลังไฟฟาที่ไหลขามหมอแปลงไฟฟา
ในแตละลูก ไดดังรูปดานลางน้ี

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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*ขอมูลการศึกษาลักษณะการใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2563
**รายงานประจําป การไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2563

• บทวิเคราะหเพิ่มเติม การศึกษาความเปนไปไดในเรื่องของการรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลที่ใชในการศึกษาเพ่ิมเติม คือ ขอมูล Utilization Factor* ของอุปกรณตาง ๆ ไดแก หมอแปลง และสาย
1) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง MV/LV และสายแรงตํ่า ที่ใชในการศึกษานี้ ≈ 60%
2) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง HV/MV ≈ 75% และสายปอน ≈ 50%
3) ขอมูล Utilization Factor ของหมอแปลง EHV/HV ≈ 80% และสายสง ≈ 50%

จากขอมูลขางตน คณะผูวิจัยฯ จะสามารถประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลงัผลิตตดิตัง้สงูสุดของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมนุเวียนที่
จะทําการเช่ือมตอเขาสูระบบจําหนายไฟฟาตามขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ไดดังรูปดานลางนี้ 

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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*โครงการศึกษาวิเคราะหโครงการนํารองการสงเสริมติดต้ังโซลารรูฟเสรี ป 2560
**รายงานประจําป การไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2563
***คณะผูวิจัยฯ ไดวิเคราะหผลการคํานวณขนาดหมอแปลงโดยรวมจาก 

ผลรวมคาโหลดจริงที่หมอแปลงจะตองจายได
คาการวางแผน ของหมอแปลง

****คณะผูวิจัยฯ ไดวิเคราะหผลการคํานวณขนาด RE จากขนาดหมอแปลงใน *** คูณดวย คา % ในขอกําหนดการเชื่อมตอฯ

ติดตั้ง RE ในระบบแรงดันปานกลางเทานั้น
ดวยจํานวน 75% ของขนาดหมอแปลง

ผลคือ ทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน
เพราะมีคามากกวา Light Load ของ กฟภ.

• บทการวิเคราะหเพ่ิมเติม
สําหรับกรณีของการไฟฟาสวนภูมิภาค คณะผูวิจัยฯ พบวา ถาหากมีการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขาสูระบบโครงขาย
ไฟฟาตามขอกําหนดการเชื่อมตอฯ เดิมหรือฉบับปจจุบันของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว

• ถาเช่ือมตอ RE เขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่าเพียงอยางเดียว จะไมทําใหเกิดการไหลยอนเขาสูระบบแรงดันปานกลาง
• ถาเช่ือมตอ RE เขาสูระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลางเพียงอยางเดียว หรือเชื่อมตอทั้งระดับแรงดันปานกลางและแรงดัน

ต่ําพรอมกัน อาจมีโอกาสทําใหเกิด Reverse Power Flow (RPF) เขาสูระบบแรงดันสูงของ กฟภ. ได เน่ืองจากปริมาณ 
75% นี้เปนปริมาณที่มีคามากกวา Light Load ในระบบแรงดันปานกลางที่รวม Light Load ในระบบแรงดันต่ําแลว

แนวทางการประเมินและวิเคราะหเพ่ือกําหนดปริมาณกําลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา (ตอ)
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ติดตั้ง RE ในระบบแรงดันต่ําเทานั้น
ดวยจํานวน 15% ของขนาดหมอแปลง

ผลคือ ไมทําใหเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน
เพราะมีคาเทียบเทากับ Light Load ของ กฟภ.

65

แนวทางการปรับปรงุขอกําหนดการเช่ือมตอ
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพือ่รองรบั

การผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน 

5

ภาพรวมของขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอฯ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
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ประเทศไทย (Existing Grid Codes)

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบ

โครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ป 2562

การไฟฟานครหลวง
ระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวยขอ

กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ป 
2558

การไฟฟาสวนภูมิภาค
ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
ป 2559

ระบบสงไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา

ขอเสนอแนะ

Existing Grid 
Codes

Grid Code
for RE

Grid Code
for BESS

การศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของใน

ตางประเทศ

+



การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ RE

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบไฟฟาในประเทศไทย

• ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันสูง

- 115 kV เทากับ 180 MW/วงจร, 69 kV เทากับ 90 MW/วงจร (กฟน.)
- 115 kV เทากับ 120 MW/วงจร Single Conductor และ 230 MW/วงจร Double Conductor (กฟภ.)      

ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันปานกลาง
- 24 kV เทากับ 8 MW/วงจร, 12 kV เทากับ 4 MW/วงจร (กฟน.)
- 33 kV เทากับ 10 MW/วงจร, 22 kV เทากับ 8 MW/วงจร (กฟภ.)

ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันตํ่า
- เชื่อมตอในรูปแบบ 1 เฟส มีคาไมเกิน 5 kW 
- ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งโดยรวม (หนวย kW) ของ RE ที่เชื่อมตอเขาระบบจําหนายไฟฟาจะตองมีคาไมเกิน 15% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา 

(หนวย kVA) 

• ชวงของการควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟา
- RE แบบซิงโครนัส จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟาของระบบไฟฟาใหอยูในชวง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได (กฟภ.)
- VRE จะตองมีความสามารถในการควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟาของระบบไฟฟา ไมใหมีคามากกวา 51.0 Hz (กฟน.)

• ชวงของการควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟา
- RE จะตองมีความสามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงเกณฑมาตรฐานแรงดันสูงสุด-ต่ําสุดของการไฟฟาฝายจําหนายได

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
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• การใช System Study แทนการ Limit ขนาดกําลังการผลิตไวกอน

• การตั้งคากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through
- RE จะตองมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับแรงดันไฟฟาที่มีคาสูงมากกวาปกติได 40% ในชวงระยะเวลา 1 วินาที
- RE จะตองมีความสามารถในการทนตอสถานการณท่ีระดับแรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอมีคาลดลงในชวงระหวางเกิด Fault ขึ้นในระบบไฟฟาไดสูงสุด 100% 

ของคาระดับแรงดันไฟฟากอนเกิด Fault และจะตองทนไดเปนระยะเวลา 0.15 วินาที (เยอรมนี จีน และแอฟริกาใต) 
- ในประเทศไทย กฟภ. ไดกําหนดให RE ที่มีขนาดมากกวา 500 kW มีการต้ังคาการทํางานของ Low Voltage Fault Ride Through

• การควบคุมคาระดับความถ่ีไฟฟาและปริมาณกําลังไฟฟาจริง
- ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต และโรมาเนีย ไดมีการออกเกณฑมาตรฐานในขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาที่เก่ียวของกับการ

ลดทอนคาปริมาณกําลังไฟฟาจริง (Active Power Curtailment) ของ RE (SO เปนผูลด)
- ในประเทศไทย กฟน. ไดกําหนดใหระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม จะตองมีความสามารถในการปรับลดปริมาณกําลังไฟฟาที่

ผลิตไดเพื่อรักษาระดับความถ่ีไฟฟาของระบบจําหนายไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Reference:
- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013.

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ RE
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• การควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟาและปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ
- ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสามารถควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอได ผานการปรับรับคากําลังไฟฟารีแอกทีฟ
- ในประเทศไทย กฟภ. ไดกําหนดวิธีการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟผานฟงกชัน Q(U) สําหรับ RE ที่มีขนาดมากกวา 500 kW เพื่อ

รักษาระดับแรงดันไฟฟา

• การแบงแยกขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ
- ในตางประเทศ ไดมีการแยกขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนบางประเภทเอาไว เชน ระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานลมที่เชื่อมตอในระบบสงไฟฟา

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Reference:
- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013.

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ RE

69

ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• ตัวอยางกราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Reference:
- Review of advanced grid requirements for the integration of large-scale photovoltaic power plants in the transmission system," Renewable and Sustainable Energy Reviews,, 2016. 
- BDEW, "Generating Plants Connected to Medium-Voltage Network," 2008.
- NEA, "GB/T 19964-2012 Technical Regulations for the Access of Photovoltaic Stations to Power Systems," 2012.
- NREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation," 2013.

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ RE
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

• ตัวอยางฟงกชันควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ในตางประเทศ ไดมีการศึกษาในเรื่องของดานเทคนิค 
วิธีการทํางานของฟงกชันควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ
ผานอินเวอรเตอรเพื่อชวยลดผลกระทบดานแรงดันไฟฟาที่
เกิดข้ึนตอระบบไฟฟา โดยหนึ่งในประเทศท่ีไดมีการนําแนวคิด
นี้มาใช คือ ประเทศเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการจะ
ปรับปรุงการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบจําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา

Reference:
- Improved Low Voltage Grid-Integration of Photovoltaic Systems in Germany, 2013 
- Combined Central and Local Active and Reactive Power Control of PV Inverters, 2014
- Techno-Economic Assessment of Voltage Control Strategies in Low Voltage Grids, 2014

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ RE
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ขอกําหนดการเชื่อมตอระบบไฟฟาในตางประเทศ

การทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

1) มีการจัดทํา Power System Study กอนทําการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในแตละพื้นที่
ทุกครั้งเพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของระบบโครงขายไฟฟา โดยอาจพิจารณาประเด็นดานแรงดัน และ
กระแสที่ไหลในสายเพิ่มเติม

2) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับแรงดันไฟฟา
3) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟผานคาระดับแรงดันไฟฟา
4) มีความสามารถในการทํา Frequency Ride Through
5) มีความสามารถในการทํา Voltage Ride Through Grid Code

for RE
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จากประเด็นหลักตาง ๆ ท่ีไดทําการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน คณะผูวิจัยฯ จึงไดตั้งขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเด็นดังตอไปนี้



การทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ดวยแบตเตอรี่

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Finland
United States

South Africa

Ireland

Northern Ireland

Thailand

?
Reference:
- EirGrid, “EirGrid Grid Code Version 8,” 2014. 
- SONI, “SONI Grid Code,” 2020.
- EirGrid and SONI, “Battery ESPS Grid Code Implementation Note Version 2.0,” 2020.
- IEEE, “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces,” 2018.
- NERSA, “GRID CONNECTION CODE FOR BATTERY ENERGY STORAGE FACILITIES (BESF) CONNECTED TO THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM (TS) OR THE DISTRIBUTION SYSTEM (DS) IN SOUTH AFRICA Draft 5.2,” 2020.
- FINGRID, “Grid Code Specifications for Grid Energy Storage Systems SJV2019”, 2020. 73

Transmission/Distribution System Operator ในตางประเทศ ไดออกขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ดวยแบตเตอรี่ เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานทางดานเทคนิค และเพื่อใหการทํางานของระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ไมสงผลกระทบตอการทํางานของ
ระบบโครงขายไฟฟา

ประเด็นหลักตางๆ ในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอร่ี (ในตางประเทศ)

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

มุงเนนใหระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ จะตองสามารถทํางานตามหัวขอดังตอไปน้ีได
1) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงได ผานจากการควบคุมคา MW 

Set Point โดย TSO หรือผานจากการควบคุมคา Ramp Rate หรือผานจากการ
ทํา Frequency Response

2) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ และควบคุมคาระดับ
แรงดันไฟฟาได

3) มุงเนนใหสามารถทํา Fault Ride Through ได

Reference:
- EirGrid, “EirGrid Grid Code Version 8,” 2014. 
- SONI, “SONI Grid Code,” 2020.
- EirGrid and SONI, “Battery ESPS Grid Code Implementation Note Version 2.0,” 2020.

Ireland
Northern 
Ireland
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หมายเหตุ: เน่ืองดวย EirGrid และ SONI ทําหนาที่เปน TSO ที่ดูแลระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ
ไอรแลนดในระดับ Transmission ดังน้ัน ขอกําหนดการเช่ือมตอฯ ในประเด็นขางตน จะมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับ EGAT Grid Code ที่จะนําระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอร่ีเขาเชื่อมตอระบบสงไฟฟาของ
ประเทศไทย

ประเด็นหลักตางๆ ในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอร่ี (ในตางประเทศ)

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

Finland

มุงเนนใหระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ จะตองสามารถทํางานตามหัวขอดังตอไปนี้ได
1) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริง และควบคุมคาระดับความถี่ไฟฟาได
2) มุงเนนใหสามารถจายหรือรับปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟจากระบบโครงขายไฟฟาได 

(เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 1 MW ขึ้นไป)
3) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ และควบคุมคาระดับ

แรงดันไฟฟาได (เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 1 MW ขึ้นไป)
4) มุงเนนใหสามารถทํา Fault Ride Through ได (เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 1 MW ขึ้น

ไป)

Reference:
- FINGRID, “Grid Code Specifications for Grid Energy Storage Systems SJV2019”, 2020. 75

ความสามารถที่ถูกมุงเนนดังกลาว ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่จะตอง
ถูกทําการทดสอบวามีความสามารถครบถวนตามที่ระบุไวในขอกําหนดการเชื่อมตอฯ 
กอนที่จะทําการเชื่อมตอเขาสูระบบโครงขายไฟฟาจริง

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ตัวอยาง Fault Ride Through Characteristic

สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่
ที่มีขนาดตั้งแต 1 MW แตไมถึง 30 MW

สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่
ที่มีขนาดตั้งแต 30 MW ขึ้นไป

Reference:
- FINGRID, “Grid Code Specifications for Grid Energy Storage Systems SJV2019”, 2020. 76

ประเด็นหลักตางๆ ในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอร่ี (ในตางประเทศ)

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

มุงเนนใหระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ จะตองสามารถทํางานตามหัวขอดังตอไปนี้ได
1) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริง และควบคุมคาระดับความถี่ไฟฟาได 

(ขึ้นกับเงื่อนไขของระบบโครงขายไฟฟา)
2) มุงเนนใหสามารถจายหรือรับปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟจากระบบโครงขายไฟฟาได 

(เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 100 kW ขึ้นไป)
3) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ และควบคุมคาระดับ

แรงดันไฟฟาได (เฉพาะระบบท่ีมีขนาด 1 MW ขึ้นไป)
4) มุงเนนใหสามารถทํา Fault (Voltage) Ride Through ได

Reference:
- NERSA, “GRID CONNECTION CODE FOR BATTERY ENERGY STORAGE FACILITIES (BESF) CONNECTED TO THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM (TS) OR THE DISTRIBUTION 
SYSTEM (DS) IN SOUTH AFRICA Draft 5.2,” 2020. 

South Africa

77

ความสามารถที่ถูกมุงเนนดังกลาว ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่จะตองถูกทํา
การทดสอบวามีความสามารถครบถวนตามที่ระบุไวในขอกําหนดการเชื่อมตอฯ กอนที่จะทํา
การเชื่อมตอเขาสูระบบโครงขายไฟฟาจริง

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ตัวอยางการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงและระดับความถ่ีไฟฟา

Low Frequency

Normal Frequency High Frequency

Category A: 
Category B:
Category C:

Reference:
- NERSA, “GRID CONNECTION CODE FOR BATTERY ENERGY STORAGE FACILITIES (BESF) CONNECTED TO THE ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM (TS) OR THE 
DISTRIBUTION SYSTEM (DS) IN SOUTH AFRICA Draft 5.2,” 2020. 78



ประเด็นหลักตางๆ ในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ สําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอร่ี (ในตางประเทศ)

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

United States

มุงเนนใหระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ จะตองสามารถทํางานตามหัวขอดังตอไปนี้ได
1) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริง และควบคุมคาระดับแรงดันไฟฟาได
2) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริง และควบคุมคาระดับความถี่ไฟฟาได
3) มุงเนนใหสามารถควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟ และควบคุมคาระดับ

แรงดันไฟฟาได
4) มุงเนนใหสามารถทํา Frequency Ride Through หรือ Voltage Ride Through ได

Reference:
- IEEE, “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces,” 2018. 79

ความสามารถท่ีถูกมุงเนนดังกลาว ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่จะตองถูกทําการ
ทดสอบวามีความสามารถครบถวนตามที่ระบุไวในขอกําหนดการเช่ือมตอฯ กอนท่ีจะทําการ
เชื่อมตอเขาสูระบบโครงขายไฟฟาจริง
หมายเหตุ : IEEE Std. 1547-2018 ฉบับนี้สามารถนําไปใชกับ DER ไดทุกประเภทและทุกขนาดที่เชื่อมตอ
กับระบบ Primary และ Secondary Distribution

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ตัวอยางการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงและระดับแรงดันไฟฟา

Voltage-Active Power Characteristic

Reference:
- IEEE, “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces,” 2018. 80

การทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ดวยแบตเตอรี่

ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาเพ่ือ
รองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับ
ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ในประเทศไทย

1) มีการจัดกลุมขนาดของระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ใหมีความเหมาะสมตอการใชงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทํางานของระบบโครงขายไฟฟา

2) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับแรงดันไฟฟา
3) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับความถี่ไฟฟา
4) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟผานคาระดับแรงดันไฟฟา
5) มีความสามารถในการทํา Frequency Ride Through
6) มีความสามารถในการทํา Voltage Ride Through
7) มีการทดสอบอุปกรณใหเห็นถึงความสามารถในการทํางานได

Grid Code
for BESS
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จากประเด็นหลักตางๆ ที่ไดทําการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศที่เกี่ยวของกับขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บ
พลังงานดวยแบตเตอรี่ คณะผูวิจัยฯ จึงไดตั้งขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน
ดวยแบตเตอรี่ในประเด็นดังตอไปนี้

82

แนวทางการเสนอแนะกรอบการกํากับ
แผนการลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับ

การผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน 

6

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

83

การลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศึกษา
1. แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580, แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟา ฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง

2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

เปาหมายของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟา
• ความสําคัญไปท่ีการเสริมความม่ันคง การเพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา และการสงจายกําลังไฟฟาใหครอบคลุมผูใชไฟฟาเปนหลักโดยมีการพิจารณา

การเขามาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายจากภาครัฐรวมดวย
• แผน Grid Modernization จะใหความสําคัญกับการปรับปรุงแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟาใหสอดคลองกัน 

ลักษณะรวมและความแตกตางของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟา
• ลักษณะรวมที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 4 แผน มีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง ความเชื่อถือได โดยมีการพิจารณาการเขามาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนรวมดวยดวย 
• สวนขอแตกตางระหวางแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของท้ัง 3 การไฟฟา คือ แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. จะเนนไปท่ีการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือ

รองรับ Digital Technology ในขณะท่ีแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟผ. และ กฟน. จะใหความสําคัญกับการเสริมสรางความม่ันคง ความเชื่อถือได
• สําหรับแผน Grid Modernization นั้น รายละเอียดของแผนจะเปนการใหความสําคัญกับการปรับปรุงแผนการลงทุนพัฒนา Smart Grid ของทั้ง 3 การไฟฟา

ใหสอดคลองกัน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

84

การลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

เอกสารที่ไดทําการศึกษา
1. แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดแก  โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แผนปฏิบัติการดานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2561 –
2580 และ แผนปรับปรุง และขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟา ฉบับท่ี 12 ป พ.ศ. 2560 - 2564 การไฟฟานครหลวง

2. แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจําหนาย ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

ความสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟากับแผน Grid Modernization
• ความสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟานั้น พบวาทั้ง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีแผนการจัดทําโครงการบางสวนที่ดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแผน Grid Modernization

ขอเสนอแนะสําหรับแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ 3 การไฟฟา
• เสนอให กฟผ. พิจารณาการวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟาโดยการใชแบบจําลองคาความตองการใชไฟฟาและคากําลังผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนท่ีมีการพิจารณาความผันผวนรวมดวย 
• ควรพิจารณาผลประโยชนจากการลดการปลดปลอยกาซเสียจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนอันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนดวย 
• แผนการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. และ กฟน. นั้น ควรสงเสริมใหระบบไฟฟามีลักษณะการเช่ือมตอกันแบบโครงขายมากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ของระบบจําหนายไฟฟาในการรองรับลักษณะการไหลของกําลังไฟฟาแบบสองทิศทางไดดียิ่งขึ้น
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การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกับ
รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems

• รายงานการศึกษา Flexibility in 21st Century Power Systems ซึ่งเปนการศึกษาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพียงพอ
ตอการเขามาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• แนวทางการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาของประเทศไทยน้ันมีความสอดคลองกับเงินลงทุนในการปรับปรุงระบบไฟฟาที่รายงานฉบับนี้นําเสนอ
• การวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟาของประเทศไทยอาจนําแนวทางการประเมินความไมยืดหยุนของระบบไฟฟา และสัญญาณแหงความไมยืดหยุนของระบบ

ไฟฟามาใชในการกําหนดระยะเวลาและความสําคัญในการลงทุน

การลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกับ
รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future

• รายงานการศึกษา IRENA Planning for the Renewable Future ซึ่งเปนการศึกษาการวางแผนและการลงทุนที่สําคัญในการในการรองรับความผันผวน
ของพลังงานหมุนเวียน 

• การวางแผนและการลงทุนที่สําคัญนั้นมีท้ังหมด 4 ดาน ประกอบไปดวย การวางแผนและลงทุนเพ่ือกําลังการผลิตไฟฟาที่ยืดหยุนได การวางแผนและลงทุน
เพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา การวางแผนและลงทุนสําหรับระบบสงไฟฟา และ การวางแผนและลงทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา

• การวางแผนลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาในประเทศไทยมีความสอดคลองกับการวางแผนและลงทุนที่สําคัญทั้ง 4 ดานของรายงานฉบับนี้ และอาจนําแนว
ทางการกําหนดระยะเวลาการวางแผนของรายงานฉบับนี้ประกอบการพิจารณาวาการวางแผนใดควรเปนการวางแผนระยะสั้นหรือการวางแผนระยะยาว

86

การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการลงทุนในระบบไฟฟาของประเทศไทยกับ
รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets

• รายงานการศึกษา Integrating Variable Renewable Energy in Electric Power Markets เปนการศึกษาแนวทางรองรับการเขามาของแหลงผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

• รายงานฉบับนี้ไดกําหนด ยุทธศาสตรที่สําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียน 5 ดาน คือ 
o การมีสวนรวมของสาธารณชนโดยเฉพาะการขยายระบบสงไฟฟาใหม 
o การประสานงานและการบูรณาการแผนรวมกัน 
o การปรับปรุงกฎเกณฑสําหรับพัฒนากลไกของตลาดซ้ือขายไฟฟาเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหระบบไฟฟา 
o การขยายการเขาถึงทรัพยากรท่ีหลากหลายและการดําเนินการทางภูมิศาสตร
o การปรับปรุงการทํางานของระบบไฟฟา

• แผนการลงทุนของประเทศไทยไดมีการพิจารณายุทธศาสตรที่สําคัญเพ่ือการรองรับพลังงานหมุนเวียนท้ัง 5 ดาน ตามท่ีรายงานการศึกษาฉบับนี้นําเสนอ
• อยางไรก็ตามควรมีการประเมินความสัมฤทธ์ิผลของการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟาตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน 

การลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของตางประเทศ

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

Ref. Flexibility in 21st Century Power Systems, NREL, 2014

ระยะท่ี 1 0-5 ป
ระยะที่ 2 5-10 ป
ระยะที่ 3 10 ป ขึ้นไป
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แนวทางการเลือกแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

 ระบบผลิตไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟา 

ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟา การขยายโรงไฟฟาที่มีความแนนอน
ในการจายกําลังไฟฟา 

การขยายระบบสงไฟฟา 

ความปลอดภัยในการทํางานของ
ระบบไฟฟา 

การขยายโรงไฟฟาที่เพิ่มและลด
กําลังผลิตไฟฟาไดเร็ว 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมแรงดันของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
ความถี่ของระบบไฟฟา 

การปรับปรุงการตอบสนองตอ
แรงดันของระบบไฟฟา 

 

หมายเหตุ :  
 หมายถึง การวางแผนระยะยาว โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 20 ถึง 40 ป 
 หมายถึง การวางแผนระยะปานกลาง โดยมีระยะเวลาการดําเนินการประมาณ 5 ถึง 20 ป  
 หมายถึง ระยะเวลาการวางแผนข้ึนอยูกับสถานะของระบบในปจจุบัน  
 หมายถึง การวางแผนระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการดําเนินการไมเกิน 5 ป  
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การวิเคราะหและขอเสนอเบ้ืองตนสําหรับกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

การกํากับดานกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟา

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการกํากับดานกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟา
• ความสอดคลองของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน 
• ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีท่ีจะใชในการลงทุน
• การวิเคราะหความม่ันคงของระบบไฟฟา
• ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาตอคาไฟฟา
• ความสอดคลองระหวางแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือแผนการสนับสนุนการลงทุนตาง ๆ

การกํากับดานการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในระบบไฟฟา
เสนอการกํากับดานการสงเสริมใหเกิดการลงทนุในระบบไฟฟา ดังนี้
• ความชัดเจนและโปรงใสของกฎระเบียบ
• นโยบายดานพลังงานของภาครัฐ
• ความม่ันคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
• ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทของประเทศ
• การกําหนดระยะเวลาของสัญญาการซื้อขายไฟฟาใหยาวนานมากข้ึน
• การใชการกํากับดูแลที่ไมเขมงวด
• การสนับสนุนแกนักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟา

กรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนายเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยมีชองทาง ไดแก
• ขอแสดงความคิดเห็นในหองสัมมนา

ใหทานกดสัญลักษณยกมือ “Raise Hand”
ทางผูดําเนินรายการจะเรียกช่ือใหทานแสดงความเห็นตามลําดับ

• แสดงความเห็นผานชองทาง Chat ใน Zoom Meeting
• แสดงความเห็นผานชองทาง 

Email : sarunya.chainam@gmail.com 



THANK YOU
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