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บทสรุปสําหรับผูบริหาร การศึกษาผลกระทบตอระบบไฟฟา (ระบบผลิต ระบบสง และระบบ

จําหนาย) จากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแกไข 
 

1. แนวโนมผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของโลกในอนาคต 

1.1 แนวโนมและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของโลก 

จากการคาดการณของ IRENA พบวาเมื่อถึงป 2050 น้ันความตองการทางไฟฟาในสวนของ End-Use จะ

ขยายตัวสูงข้ึนถึง 2 เทาเมื่อเทียบกับปริมาณในป 2016 มากไปกวาน้ัน ปริมาณดังกลาวถูกคาดวาจะตองถูก

ตอบสนองความตองการทางไฟฟามาจากการผลิตไฟฟาดวยพลังงานงานหมุนเวียนใหไดในสัดสวนถึง 86% เพ่ือให

เกิดความสอดรับกับนโยบายและพันธสัญญาทางดานสิ่งแวดลอมท่ีไดกลาวไปแลวในขางตน สิ่งเหลาน้ีเองจึงทําให

เกิดความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมกําลังการผลิตติดตั้งในสวนของพลังงานหมุนเวียนอีกกวา 14,333 GW 

 
รูปท่ี 1 คาดการณความตองการใชไฟฟาและเปาหมายในการผลิตไฟฟา 

จากพลังงานหมุนเวียนในป 2050 
 

 
รูปท่ี 2 เปาหมายและการคาดการณปริมาณพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผันผวน (VRE) 

ในป 2030 และป 2050 (IRENA, 2020) 
 

สัดสวนของพลังงานหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน จะมุงเนนไปท่ีพลังงานลมและแสงอาทิตย หรือเรียกโดยรวมวา

เปนพลังงานหมุนเวียนประเภทท่ีมีความผันผวน (VRE) เปนหลัก เน่ืองจากไดรับแรงหนุนจากปจจัยทางดานตนทุน

ราคาตามท่ีกลาวไปแลวในขางตน ซึ่งโดยรวมแลวจะทําใหสามารถผลิตไฟฟาออกมาไดคิดเปนสัดสวน 35% และ 

61% ของปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากแหลงพลังงานทุกประเภทในป 2030 และป 2050 
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1.2 แนวโนมและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย 

แนวโนมทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยน้ัน ในปจจุบัน มีการกําหนดเปาหมายการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนภายใต (ราง) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งหากรวมกับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในปจจุบัน จะสงผลให ณ ป 2580 จะมีกําลัง

ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนรวมท้ังสิ้น 25,086 MW โดยจะมีกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสูงสุด 

สรุปไดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 เปาหมายพลังงานหมุนเวียนตาม (ราง) แผน PDP2018 Rev.1 

ประเภท 

กําลังผลิตไฟฟาท่ีมีขอ 

ผูกพันกับภาครัฐ 

(MW) 

เปาหมายตาม 

(ราง) แผน PDP2018 

Rev.1 (MW) 

รวมกําลังผลิต 

ณ สิ้นป 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 

รวม 7,486 18,696 25,086 

หมายเหตุ * โรงไฟฟาชีวมวลมีโรงไฟฟาท่ีปลดออกจากระบบ จํานวน 1,096 MW 
 

จากแนวโนมและทิศทางพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย พบวา ในอนาคตประเทศไทยไดมีนโยบายท่ี

จะทําใหการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดสวนของกําลังการผลิตมากถึง 30% ของกําลังการผลิตไฟฟาท้ัง

ประเทศและมีสัดสวนของปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนถึง 20% ของปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดท้ัง

ประเทศ 

 

2. รูปแบบของผลกระทบ และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

2.1. รูปแบบของผลกระทบในแตละระยะการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนกําลังผลิตจาก VRE 

รูปท่ี 3 แสดงระยะการเพ่ิมข้ึนของ VRE ซึ่งจําแนกเปน 6 ระยะ และการบริหารจัดการความยืดหยุนและ

ความมีพลวัตของระบบไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 ระยะการเพ่ิมข้ึนของ VRE และการบริหารจดัการความยดืหยุนและความมีพลวัตของระบบไฟฟา 
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ระยะท่ี : ผลกระทบตอระบบไฟฟา 

    1 : ไมมีผลกระทบในเชิงประจักษ (กําลังผลิตจาก VRE ยังคงนอย เมื่อเทียบกับกําลังผลิตรวม) 

    2 : มีผลกระทบเล็กนอย (กําลังผลิตจาก VRE มากข้ึนจนเริ่มสังเกตได) 

    3 : ตองพิจารณาความยืดหยุนของระบบ (การผันแปรของ VRE สงผลตอการรักษาสมดุล) 

    4 : ตองพิจารณาเสถียรภาพของระบบ (บางชวง กําลังผลิตเฉพาะจาก VRE สูงเพียงพอตอความตองการใช

ไฟฟา) 

    5 : กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเปนวัน/สัปดาห) 

    6 : กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไป (กินเวลานานเปนฤดูกาล) 
 

การเปลี่ยนผาน : การบริหารจัดการความยืดหยุนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผาน 

    1  ->  2   : การควบคุมระบบไฟฟาจําเปนตองถูกปรับเปลี่ยนเล็กนอย 

    (นํากําลังผลิตพยากรณของ VRE ไปหาความตองการใชไฟฟาสุทธิเพ่ือใชในการวางแผนการจาย

โหลด) 

    2  ->  3   : ความตองการใชไฟฟาสุทธิมีความผันผวนมากข้ึน การไหลของกําลังไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม 

    (ปรับปรุงใหเปนโรงไฟฟาแบบยืดหยุน และเพ่ิมศักยภาพของระบบสงไฟฟา) 

    3  ->  4   : จําเปนตองเฝาระวังเสถียรภาพของระบบในชวงท่ีมีปริมาณกําลังผลิตจาก VRE สูง 

    (เพ่ิมเสถียรภาพ : Smart Grid ระบบกักเก็บพลังงาน การตอบสนองฝงอุปสงค) 

    4  ->  5   : กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไป ตอเน่ืองเปนชวงเวลานานข้ึน 

    (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งกลาง ๆ) 

    5  ->  6   : กําลังผลิตจาก VRE ไมเพียงพอ/มากเกินไป ตอเน่ืองนานเปนฤดูกาล 

    (ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีปริมาณความจุติดตั้งสูง) 

 

2.2. นวัตกรรมซ่ึงชวยในการบริหารจัดการความยืดหยุนและความมีพลวัต 

สามารถจัดเปนหมวดหมูไดดังรูปท่ี 4 ซึ่งจะดําเนินการผานทาง 4 มิติหลัก ดังตอไปน้ี 

• การใชงานเทคโนโลยี (Enabling Technology) 

• รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) 

• รูปแบบของตลาดซื้อขายไฟฟา (Market Design) 

• การดําเนินงานในระบบไฟฟา (System Operation) 
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รูปท่ี 4 ภาพรวมของนวัตกรรมในภาคพลังงาน 

 

2.3. เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน สําหรับแตละระยะของ VRE 

แสดงดังรูปท่ี 5 ซึ่งแบงออกเปน 1) ดานเทคนิค และ 2) ดานเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 5 การบริหารจัดการความยดืหยุนและความมีพลวัตท่ีจําเปนในแตละระยะของ VRE 
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3. การเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบแนวทางแกไขสําหรับปญหาจากกําลังผลิตของ VRE ในระบบผลิตและระบบสง 

 
หมายเหตุ : 

• ศูนยพยากรณกําลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะชวยสนับสนุนขอมูลใหกับแนวทาง

บริหารจัดการตาง ๆ อีกท้ังชวยลดตนทุนการผลิตไฟฟา 

• การพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading 

Platform: NETP) จะชวยสงเสริมการรักษาระบบสงจายไฟฟาใหมีเสถียรภาพสมดุล (Grid Balancing) 

ไดดียิ่งข้ึน 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบแนวทางแกไขสําหรับปญหาจากกําลังผลติของ VRE ในระบบจําหนายไฟฟา 
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4. การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีผานมา และท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

รูปท่ี 6 แสดงภาพรวมของการบริหารจัดการความยืดหยุนและความมีพลวัตของระบบไฟฟา เพ่ือรองรับ

การเพ่ิมข้ึนของ VRE ซึ่งประกอบไปดวย 4 กระบวนการดังตอไปน้ี 1) การศึกษาวิเคราะหโครงขายไฟฟา 2) การ

ปรับปรุงการดําเนินการในระบบไฟฟา 3) การกํากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟา และ 4) การวางแผนระยะยาว 

 

 
รูปท่ี 6 แนวทางการบริหารจดัการความยดืหยุนและความมีพลวัต เพ่ือรองรับ VRE 

 

5. การวิเคราะห และนําเสนอแนวทางรูปแบบการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูมีสวนเกี่ยวของ และการ

ดําเนินการ/การสั่งการของศูนยควบคุม 

รูปแบบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา ขอปฏิบัติของผูไดรบัใบอนุญาตผลิตไฟฟา รวมถึง รูปแบบการควบคุม 

/ การสั่งการของศูนยควบคุมระบบไฟฟาของการไฟฟาจะเริ่มจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของท้ังใน

และตางประเทศ จากน้ัน จะวิเคราะห และพิจารณาจากผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมดังกลาว พรอมท้ัง

เสนอแนะในการปรับระเบียบ สัญญา และขอกําหนดการเช่ือมตอสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศไทย 

ขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงรูปแบบ / ขอปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาท่ีเสนอมีดังน้ี 

1) Smoother Variable Renewable Energy คือ การใหหนวยงานกํากับดูแลมีการกําหนดใหการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไมเกิน [•]% ตอ 15 นาที โดยสามารถกําหนดใหมี

ความแตกตางกันไดในกรณี เชน ความผันผวนขาผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึน/ขาผลิตไฟฟาต่ําลง ตามแตละ

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เปนตน การดําเนินการน้ีจะทําให NCC สามารถดูแล

จัดการสมดุลปริมาณไฟฟาในระบบไฟฟาไดดียิ่งข้ึน 

2) More Predictable / Self-Scheduled Variable Renewable Energy คือ การมีขอกําหนด

ใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตองรับประกันปริมาณการผลิตไฟฟาของตนเองลวงหนา โดยการ

แจงแผนคาดการณการผลิตไฟฟาของตนเอง (Self-Scheduled) ใหการไฟฟา และ NCC ทราบ

ลวงหนา 

3) Curtailable Variable Renewable Energy คือ หนวยงานกํากับดูแลควรพิจารณาใหการไฟฟา

สามารถสงคําสั่งผาน SCADA เพ่ือทํา Curtailment ได 

4) การกําหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟาในการรองรับ VRE คือ หนวยงานกํากับดูแลควร

กําหนดใหการไฟฟาคาํนวณ และแสดงคาดัชนีความสามารถระบบไฟฟาแตละพ้ืนท่ี หรือแตละสถานี

ไฟฟา เชน ความผันผวนของการไหลของไฟฟากระทบตอระดับแรงดันไฟฟา ณ บริเวณน้ัน (V/kW) 

ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟาตอเวลาสูงสุดท่ียอมรับได (V/sec) เปนตน 
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5) System Response with PPA Cluster คือ หนวยงานกํากับดูแลอาจพิจารณาท่ีจะรวบรวม

โรงไฟฟาหลาย ๆ สัญญา เขาไวดวยกันภายใตขอดําเนินการเดียวกัน การดําเนินการน้ีจะสามารถ

ประหยัดตนทุนในการปรับปรุงขอกําหนดตาง ๆ และจะสามารถจัดหาทรัพยากรเพ่ือมารองรับ

มาตรการตาง ๆ เหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ลักษณะเดียวกับแนวคิด Virtual Power Plant 

(VPP) ในยุโรป 

 

6. การศึกษาและนําเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสมของระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

สําหรับการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนในระบบผลิตทางดานเทคนิค คณะผูวิจัยฯ ไดเสนอใหวิเคราะหปริมาณกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงาน

หมุนเวียนท่ีเหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserve ท่ีมากท่ีสุดท่ีระบบผลิตไฟฟาสามารถจัดหาได เพ่ือรองรับ

ความผันผวนของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน สําหรับดานการเงิน คณะผูวิจัยฯ เสนอการวิเคราะหผลการ 

Unit Commitment เพ่ือคํานวณตนทุนในการจัดหากําลังการผลิตไฟฟาในกรณีท่ีมีปริมาณระบบผลติไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนในระบบไฟฟาตางกัน เดิมระบบไฟฟาปจจุบันมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2,736 MW 

และพลังงานลม 1,460 MW (รวมท้ัง SPP และ VSPP) จากผลการทดสอบและการวิเคราะหพบวากรณ ีLight Load 

Day ระบบผลิตไฟฟาสามารถรองรับกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนไดอีก 4,213.81 

MW สวนในกรณี Peak Load Day น้ัน ระบบผลิตไฟฟาสามารถรองรับกําลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนไดอีก 11,317 MW อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณารวมกับความตองการใชไฟฟาแลว พบวา ระบบ

ผลิตไฟฟาในปจจุบันสามารถรองรับกําลังผลิตตดิตั้งของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดสูงสดุเทากับ 5,405.33 

MW ซึ่งระบบผลิตไฟฟาปริมาณดังกลาวจะสามารถจายกําลังไฟฟาเขากับระบบไดอยางเต็มท่ีในวัน Peak Day สวน

ในวันอ่ืน ๆ อาจจะตองมีการลดกําลังการผลิต (Curtailment) ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใหสัมพันธ

กับความตองการใชไฟฟาในแตละวันและแตละชวงเวลา สําหรับแงมุมดานการเงินน้ัน เมื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

พลังงานหมุนเวียนเขามาในระบบน้ัน จะทําใหระบบไฟฟามีตนทุนเพ่ิมข้ึนท้ังจากการจัดหา Operating Reserve 

และการบริหารจัดการความผันผวนของระบบไฟฟาประมาณ 0.10-0.24 บาท/kWh 

สําหรับการวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบสง

น้ัน คณะผูวิจัยฯ จะทําการศึกษาโดยใชโปรแกรม DIgSILENT โดยทดลองติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

ในระบบโครงขายไฟฟา จากน้ันทําการคํานวณ Load Flow และพิจารณาวาระบบสงไฟฟาน้ันมีความสามารถในการ

รองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียนดังกลาวไดหรือไม โดยพิจารณาท้ังในแงของปริมาณกําลังไฟฟาท่ีสายสงสามารถ

รองรับได/วงจร และขอจํากัดดานเสถียรภาพ ซึ่งในงานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหระบบสงไฟฟาโดยภาพรวมของ

ประเทศ และตองการพิจารณาขอจํากัดของระบบท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ันจึงมุงเนนพิจารณาเฉพาะสายสงขามพ้ืนท่ี (Tie 

Line) จากการทดสอบพบวาพลังงานหมุนเวียนสามารถเช่ือมตอกับระบบสงไดมากท่ีสุดในบริเวณภาคกลางและนคร

หลวง และสามารถเช่ือมตอไดนอยท่ีสุดบริเวณภาคใต อยางไรก็ตาม การเขามามีสวนรวมในระบบไฟฟาของพลังงาน

หมุนเวียนอาจจะมากหรือนอยกวาผลการทดสอบน้ีได ข้ึนอยูกับสมมติฐาน แนวคิด และความละเอียดในการ

พิจารณา 

สําหรับการประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนในระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะพิจารณา

กรณีศึกษาเมื่อไมมีการควบคุมการทํางานของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยตัวอยางผลการศึกษาในระบบ

จําหนายไฟฟาแรงดันต่ํา จะแสดงไดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงดันต่ํา 

การไฟฟา 

ฝาย 

จําหนาย 

กรณีศึกษา 

ปริมาณกําลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสม 

(% ของคาพิกัดหมอแปลงจําหนายไฟฟา) 

คาสูงสุด คาตํ่าสุด 

กฟน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฟภ. 

ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

 

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

ได “15%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

 

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

ได “100%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

 

 

ไมเกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

 

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

ได “15%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

 

เกิดปริมาณกําลังไฟฟาไหลยอน 

ได “100%” 

(รูปแบบการตดิตั้ง) 

(ผลกระทบตอระบบจําหนายไฟฟา) 

15.26% 

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

30.71% 

 

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

65.85% 

 

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย) 

(เกิดผลกระทบดานกระแส) 

 

 

15.54% 

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

31.36% 

 

(กระจุกตัวบริเวณกลางสาย) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

84.86% 

 

(กระจุกตัวบริเวณตนสาย) 

(เกิดผลกระทบดานกระแส) 

15.09% 

(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

22.84% 

 

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 

(เกิดผลกระทบดานแรงดัน) 

 

22.84% 

 

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 

(เกิดผลกระทบดานแรงดัน) 

 

 

15.16% 

(กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ) 

(ไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ) 

 

20.84% 

 

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 

(เกิดผลกระทบดานแรงดัน) 

 

20.84% 

 

(กระจุกตัวบริเวณปลายสาย) 

(เกิดผลกระทบดานแรงดัน) 

 

การประเมินและวิเคราะหปริมาณกําลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนน้ี ได

ทําการพิจารณาคาโหลด คาพิกัดหมอแปลง ตําแหนงแท็บของหมอแปลง คาความยาวสาย คาพิกัดกระแสของสาย 

คาชวงของระดับแรงดันไฟฟาท่ียอมรับได และคาอ่ืน ๆ ของระบบจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Typical ดังน้ัน 

ปริมาณ % ท่ีถูกคํานวณได อาจมีคาแตกตางจากน้ีข้ึนอยูกับคาของปริมาณท่ีถูกนํามาพิจารณา 
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7. การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

คณะผูวิจัยฯ ไดจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

เพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ในอนาคต 

โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1) ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน 

สรุปจากประเด็นหลักตาง ๆ ท่ีไดทําการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดการ

เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน คณะผูวิจัยฯ ไดตั้งขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1.1) มีการจัดทํา Power System Study กอนทําการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในแต

ละพ้ืนท่ีทุกครั้งเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของระบบโครงขายไฟฟา โดยอาจพิจารณาประเด็น

ดานแรงดัน และกระแสท่ีไหลในสายเพ่ิมเติม 

1.2) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับแรงดันไฟฟา 

1.3) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟผานคาระดับแรงดันไฟฟา 

1.4) มีความสามารถในการทํา Frequency Ride Through 

1.5) มีความสามารถในการทํา Voltage Ride Through 

2) ขอเสนอแนะการปรับปรุงขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บ

พลังงานดวยแบตเตอร่ี 

สรุปจากประเด็นหลักตาง ๆ ท่ีไดทําการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดการ

เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ คณะผูวิจัยฯ ไดตั้งขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ในประเด็น

ดังตอไปน้ี 

2.1) มีการจัดกลุมขนาดของระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ใหมีความเหมาะสมตอการใชงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนการทํางานของระบบโครงขายไฟฟา 

2.2) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับแรงดันไฟฟา 

2.3) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟาจริงผานคาระดับความถ่ีไฟฟา 

2.4) มีความสามารถในการควบคุมปริมาณกําลังไฟฟารีแอกทีฟผานคาระดับแรงดันไฟฟา 

2.5) มีความสามารถในการทํา Frequency Ride Through 

2.6) มีความสามารถในการทํา Voltage Ride Through 

2.7) มีการทดสอบอุปกรณใหเห็นถึงความสามารถในการทํางานได 

คณะผูวิจัยฯ ไดจัดทําตัวอยาง (ราง) ขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาท้ัง 3 แหง 

สําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ดังแสดงในภาคผนวก ก ถึง

ภาคผนวก ฉ ทายเลมรายงานฉบับสมบูรณ โดยไดมุงเนนไปในทิศทางท่ีเก่ียวของกับดานเทคนิคเปนหลัก 

 

8. การวิเคราะหและเสนอแนะกรอบการกํากับแผนการลงทุนในระบบไฟฟาเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน 

คณะผูวิจัยฯ ไดวิเคราะหและเสนอกรอบการกํากับแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเช่ือมตอระบบผลิตไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน ประกอบดวย 

 



 

 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาสํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562 10 

 

1) การกํากับดานกระบวนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟา 

1.1) ความสอดคลองของรายการลงทุนกับการปรับปรุงระบบไฟฟาเพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียน : 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับรายการลงทุนตาง ๆ ท่ีการไฟฟานําเสนอ เพ่ือให

สามารถแบงประเภทการลงทุนได 

1.2) ระยะเวลาของแผนการลงทุนและเทคโนโลยีท่ีจะใชในการลงทุน : ควรพิจารณาถึงชวงเวลาท่ีใช

ในการดําเนินการใหสอดคลองกับการเขามามีสวนรวมในระบบไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน 

1.3) การวิเคราะหความมั่นคงของระบบไฟฟาเชิงพลวัต : เน่ืองจากสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลงังาน

หมุนเวียนจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ หนวยงานท่ีกํากับดูแลจึงตองมีการรวบรวมขอมูลเชิงพลวัตของระบบ

ไฟฟา ท้ังขอมูลของผูผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา 

1.4) ผลกระทบของการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟาตอคาไฟฟา : เน่ืองจากคาใชจายในการลงทุนใน

ระบบไฟฟาท้ังหมดน้ัน จะถูกสงตอไปยังคาไฟฟา ดังน้ัน บทบาทของหนวยงานกํากับดูแล คือ การ

ควบคุมการลงทุนใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

1.5) ความสอดคลองระหวางแผนการลงทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือแผนการสนับสนุนการ

ลงทุนตาง ๆ : หนวยงานท่ีกํากับดูแลควรพิจารณาวา แผนการลงทุนท่ีการไฟฟาเสนอมีความ

สอดคลองหรือสงเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศหรือไม 

2) การกํากับดานการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในระบบไฟฟา 

2.1) ความชัดเจนและโปรงใสของกฎระเบียบ : เน่ืองจากการลงทุนมีความเสี่ยง ดังน้ัน นักลงทุนใน

ธุรกิจไฟฟาจึงตองการความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งกฎระเบียบตาง ๆ ตองมีความชัดเจน และ

โปรงใส 

2.2) นโยบายดานพลังงานของภาครัฐ : ควรมีการกําหนดบทบาทของการใชพลังงานหมุนเวียนท่ีไม

ควรเกินความสามารถของกําลังผลิตไฟฟาสํารองของระบบเพ่ือรักษาระดับความมั่นคงของระบบ

ไฟฟา 

2.3) ความมั่นคงทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ : ความมั่นคงทางการเมืองและความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของภาคเอกชนเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ลงทุนของภาคเอกชน 

2.4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทของประเทศ : หนวยงานกํากับดูแลและหนวยงาน

ดานนโยบายตองกําหนดแผนการลงทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและบริบทประเทศ 

2.5) การกําหนดระยะเวลาของสัญญาการซ้ือขายไฟฟาใหยาวนานมากขึ้น : สามารถเพ่ิมความมั่นใจ

ใหนักลงทุนในการทําสัญญามากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามควรพิจารณาผลกระทบของการผลิตไฟฟา

จากภาคเอกขนท่ีมีตอคาไฟฟาดวย 

2.6) การใชการกํากับดูแลท่ีไมเขมงวด : เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนในการใชพลังงานหมุนเวียนมาก

ยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน การละเวนการขอรับใบอนุญาตของผูผลิตไฟฟาเอกชนจากพลังงานหมุนเวียนท่ี

ต่ํากวา 1 MW เปนตน 

2.7) การสนับสนุนแกนักลงทุนโดยพิจารณาสภาพของระบบไฟฟา : เพ่ือลดตนทุนในการกอสรางสาย

สงและอุปกรณอ่ืน ๆ ในการสงจายไฟฟาไปยังผูใชไฟฟาท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไฟฟาเขาถึงไดยาก 
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