
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ  วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

การศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
(ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย)
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

และแนวทางแก้ไข

ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ

จากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม



วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
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เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้
ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การด าเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม 
กรอบการก ากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบ
จ าหน่ายเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าและมีความเสถียร (Dispatchable/Firm) ในการจ่าย
ไฟฟ้ามากขึ้นในระยะยาว

เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจาก RE เพ่ือท าให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับระบบผลิต
ไฟฟ้าจาก RE ได้เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ยังคงมาตรฐานการให้บริการ
ของไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับได้

เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
ปริมาณก าลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE 
ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมื่อมีการก ากับ
ดูแล เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE 

เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
เพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก RE
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วัตถุประสงค์โครงการ

01
ข้อมูลเพื่อช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า การด าเนินงาน/การสั่งการของศูนย์ควบคุม
กรอบการก ากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

ข้อเสนอแนะปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
เมื่อมีการก ากับดูแลเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก RE
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ประโยชน์ที่   
คาดว่าจะได้รับ



ขั้นตอนการด าเนินการ
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งานที่ 3.2 : สัมมนารับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ

งานที่ 3 : งานสนับสนุน

งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า
รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและ
แนวทางการบริหารจัดการ

งานที่ 2 : งานเสนอแนวทางการก ากบัดแูล

งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และน าเสนอแนวทาง และ
รูปแบบการก ากับดูแลผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

และศูนย์ควบคุม

งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า

งานที่ 2.3 : ศึกษา/น าเสนอแนวทาง
การประเมินและวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
ปริมาณก าลังผลิตติดต้ังท่ีเหมาะสม

งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการ
ก ากับแผนการลงทุนในระบบผลิต ระบบส่ง และ

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า



Report 3 (12 เดือน)

1) สรุปผล งานที่ 1.1, 2.1
2) ผลเบื้องต้น งานที่ 1.2, 

2.2, 3.1

แผนการด าเนินการและส่งมอบงาน
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แผนการด าเนินงาน
เดือนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
งานที่ 1 งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการ
งานที่ 1.1 : งานศึกษาแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน
งานที่ 1.2 : งานศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน
งานที่ 1.3 : ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
งานที่ 1.4 : งานวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับการเชือ่มต่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน
งานที่ 2 งานเสนอแนวทางการก ากับดูแล
งานที่ 2.1 : วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางรูปแบบการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า และ การด าเนินงาน/การส่ังการของศูนย์ควบคุม
งานที่ 2.2 : วิเคราะห์และเสนอแนะกรอบการก ากบัแผนการลงทุนในระบบผลิต ส่ง และจ าหน่ายไฟฟา้
งานที่ 2.3 : ศึกษาและน าเสนอแนวทางการประเมนิและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดต้ังที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
งานที่ 2.4 : วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
งานที่ 3 งานสนับสนุน
งานที่ 3.1 : ประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญ/คณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง
งานที่ 3.2 : สัมมนาปรับฟังความคิดเห็น/เผยแพร่ ผลการศึกษาของโครงการ
การส่งมอบรายงาน
งวดที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับที่ 1  (ภายใน 6 เดือน)
งวดที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับที่ 2  (ภายใน 9 เดือน)
งวดที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับที่ 3 (ภายใน 12 เดือน)
งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 18 เดือน)

Report 1 (6 เดือน)
1) สรุปผล งานที่ 1.2, 2.2
2) ผลเบื้องต้น งานที่ 1.3, 

2.3, 2.4, 3.1

Report 2 (9 เดือน)
1) สรุปผล งานที่ 1.3, 2.3
2) ผลเบื้องต้น งานที่ 1.4, 

2.4, 3.1

สรุปผล
งานที่ 1.4, 2.4, 3.1, 3.2

Final Report 
(18 เดือน)



งานที่ 1 : งานศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการบริหารจัดการ

การศึกษาผลกระทบการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ผลด าเนินการ: 100%

รูปแบบของปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการผลิต

ไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

ศึกษารูปแบบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระบบผลิตไฟฟ้า
และระบบส่งไฟฟ้า

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า

แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

การปรับปรุงการ
ท างานและการ

ควบคุมการท างาน 
(Software)

การปรับปรุงการ
ลงทุนอุปกรณ์ 
(Hardware) 

ด้านการด าเนินการ 
(Operation)

ด้าน
ตลาดซ้ือขายไฟฟ้า 
(Electricity Market)

ด้านโหลด (Load)

ด้านการผลิตไฟฟ้า
และโครงข่ายไฟฟ้า 
(Generation and 

Network)

ด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง

ด้านกลไก
การท างานของ
ระบบไฟฟ้า

ผลด าเนินการ: 95%

การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าที่
รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การวิเคราะห์
แนวทางบริหาร

จัดการระบบผลิต
และระบบส่งไฟฟ้า

การวิเคราะห์แนวทางบริหาร
จัดการระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 
และการควบคุมและก ากบั

ดูแลการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการระบบไฟฟ้า

ที่รองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจาก 
RE กับผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งต่างๆใน

ระบบไฟฟ้าก าลัง

มาตรการของการลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไฟฟ้า
จาก RE ที่ด าเนินการอยู่ใน

ประเทศไทย

แนวทางบริหารจดัการระบบไฟฟ้าที่รองรับ
การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก RE เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า และมีความ
เสถียรในการจ่ายไฟฟ้ามากขึน้ในระยะยาว

ผลด าเนินการ: 70%

ด าเนินเสร็จแล้ว

ระหว่างด าเนินการ



1.3 แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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เพื่อรองรับการเช่ือมต่อของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนซึ่ งมีความผันผวน (VRE) โดยเฉพาะ
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
การบริหารจัดการความยืดหยุ่นและความมีพลวัต
ของภาคพลังงานไฟฟ้า จะสามารถด าเนินการด้วย
นวัตกรรมจ านวน 30 ด้าน ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 4 
หมวดหมู่ ดังนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Enabling Technology)

การสร้างธุรกิจบริการรูปแบบใหม่
(Business Model) 

การออกแบบตลาดไฟฟ้า
(Market Design)

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(System Operation)



1.3 แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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ตน้เหตจุาก VRE สง่ผลตอ่ระบบไฟฟ้า รูปแบบของผลกระทบทีเ่กิดขึ้น แนวทางการบริหารจดัการความยดืหยุน่

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

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

• ระยะกลาง: การวางแผนการผลิตไฟฟา้ (Unit Commitment Scheduling) • อนิเวอร์เตอร์ซ่ึงมฟีงักช์ั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟา้

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

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

• การปรับลดระยะเวลาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิตไฟฟา้กอ่นถึง Real Time

• การปรับลดหน่วยเวลาในการวางแผนการผลิตไฟฟา้ (Dispatch Interval)

• สัญญาซ้ือขายไฟฟา้ (PPA) และสัญญาซ้ือเชื้อเพลิง (Fuel Contract) แบบยืดหยุ่น

• การปรับปรุงระบบควบคุมก าลังผลิตอตัโนมติั (Automatic Generation Control)

ก าลังผลิตแปรเปล่ียนไปตามเวลา การไมส่ามารถควบคุมความผันแปร - การควบคุมระบบไฟฟา้ (Power System Operation) • การลดเวลาเร่ิมเดินเคร่ืองของโรงไฟฟา้ (Start-Up Time)

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

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

- ระบบกกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage System)

- แพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟา้ (Energy Trading Platform)

ศักยภาพการผลิตจ าเพาะเจาะจงตามพืน้ที่ • ปัญหาก าลังไฟฟา้ไหลย้อน - ระบบส่งคับค่ัง (Transmission System Congestion) - การควบคุมการขอรับใบอนุญาต/การรับซ้ือไฟฟา้ (Siting and Permitting Control)

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

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

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

- การจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟา้จาก VRE (VRE Curtailment)

- การร้องขอให้ปรับการผลิตไฟฟา้จากแผนเดิม (Redispatch)

- การตอบสนองฝ่ังอปุสงค์ (Demand Response)

- ระบบกกัเกบ็พลังงาน (Energy Storage System)



1.3 แนวทางการลดผลกระทบการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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ระบบผลิตและระบบส่ง

หมายเหตุ :

• ศูนย์พยากรณ์ก าลังผลิตจาก VRE (VRE Forecast Center) จะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับแนวทางบริหารจัดการต่างๆ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
• การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform: NETP) จะช่วยส่งเสริมการรักษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ

สมดุล (Grid Balancing) ได้ดียิ่งข้ึน

ปัญหา 
และ 

แนวทางบริหารจัดการ 
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y Y Y Y 

ประสานงานกับก าลังผลิตพึ่งได ้
(Non-Variable Reserve Generation) 

Y Y    Y  

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Power Plant) 

 Y Y Y Y Y Y 

การจ ากัดการเชื่อมต่อของก าลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

  Y Y Y Y Y 

การตอบสนอง ั งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y Y Y   Y Y 

การขยายสายส่ง 
(Transmission System Expansion) 

      Y 

การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบส่งไฟฟ้า 
เช่น FACTs, HVDC, EHV 

     Y Y 

การแก้ไขโดยนโยบาย  เช่น การเป ดเผยข้อมูลระบบ การ
สร้างกลไกให้เอกชนลงทุนในสายส่ง 

      Y 
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ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
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ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) 

Y Y Y Y  Y  

การจ ากัดการเชื่อมต่อของก าลังผลิตจาก RE 
(RE Curtailment) 

Y Y  Y    

การขยายระบบจ าหน่าย 
(Distribution System Expansion) 

   Y  Y  

การตอบสนอง ั งอุปสงค์ 
(Demand Response) 

Y   Y  Y  

อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของเครือข่าย
ไฟฟ้า เช่น Volt-VAR Support 

Y  Y  Y Y  

การแก้ไข Grid Code 
 

Y Y  Y Y  Y 
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✓ การศึกษาวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
✓ การปรับปรุงการด าเนินการในระบบไฟฟ้า
✓ การก ากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
✓ การวางแผนระยะยาว

1.4 การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า
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1.4 การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

การศึกษาการรองรับการเช่ือมต่อของ VRE

การศึกษาวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า

การปรับปรุงข้อก าหนดการเช่ือมต่อ การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยีสมัยใหม่

▪ ค่าลิมิตใน Grid Code ส าหรับก าลังผลิตติดตั้งรวมของแผง 
PV (โดยพิจารณาขนาดแผง PV แยกกันระหว่างสาย
จ าหน่าย MV และ LV)
- ไม่เกิน 15% หม้อแปลง MV/LV
- ไม่เกิน 20% หม้อแปลง HV/MV
ป.ล. ตัวเลข % มาจากค่าโหลดเฉลี่ยทั้งปี เฉลี่ยทุกสถานีใน

พื้นที่ เฉพาะในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีก าลังผลิตจากแผง 
(แนวคิดคือ เพื่ อ รับประกันว่ าจะไม่ เกิด  Surplus 
Generation)

▪ ณ ปัจจุบัน หากเกินกว่าค่าลิมิตใน Grid Code กฟน. ยัง
อนุญาตให้ติดตั้ง PV ได้ แต่จะต้องติดอุปกรณ์ป้องกันการ
ไหลย้อน (Reverse Power Flow)

▪ การเพิ่ม Grid Support ใน Grid Code ฉบับใหม่
- การจ ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก VRE (VRE 

Curtailment)
- อินเวอร์เตอร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นช่วยรักษาเสถียรภาพของ

เครือข่ายไฟฟ้า ในด้าน VAR Support

▪ หม้อแปลงก าลังในสถานี
- ลิมิตก าลังติดตั้งของ PV ที่ 75% ของพิกัดหม้อแปลง

▪ หม้อแปลงจ าหน่าย
- ลิมิตก าลังติดตั้งที่ 15% ของพิกัดหม้อแปลง มาจาก

ข้อมูล Loading ณ ช่วงเวลาเกิด Light Load

▪ โครงการการเพิ่มความยืดหยุ่นและความมีพลวัตให้กับ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ า
แบบสูบกลับได้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบยืดหยุ่น 
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และตัวชดเชย
ก าลังก าลังไฟฟ้ารีแอคตีฟแบบสถิตย์ (SVC)

กฟน. กฟภ.

กฟน.

กฟภ. กฟผ.



▪ โครงการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของ กฟผ.
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1.4 การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

การปรับเปลี่ยนการวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม

การปรับปรุงการด าเนินการในระบบไฟฟ้า

การบริหารจัดการความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า การพยากรณ์ก าลังผลิตจากลมและแสงอาทิตย์

▪ การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นโรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Power Plant)

เพ่ิม/ลด ค่าคุณลกัษณะของโรงไฟฟ้า ค่าเปา้หมาย หน่วย

เพิม่ อตัราตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนก 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

เพิม่ จ านวนคร้ังการเดินเคร่ือง (Number of Start-Up) 100 คร้ัง/ปี

กฟผ.

กฟผ.



13

1.4 การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

การออกแบบตลาดพลังงานไฟฟ้า

การก ากับและกลไกของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

การปรับเปลี่ยนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ให้มีความเหมาะสม

การก ากับและการออกนโยบายส าหรับก าลังผลิตจาก RE พัฒนาตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างภูมิภาค

▪ การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด าเนินการภายให้หลักการ RE Zoning 
เพื่อก าหนดประเภทและปริมาณ RE รายภาค/จังหวัด ในแต่ละปี ตามกรอบ AEDP โดย 
กกพ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและการออก
ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย

▪ ข้อมูลส าหรับการจัดท า RE Zoning ประกอบด้วย
- ข้อมูลศักยภาพระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Capacity) จาก กฟผ.
- ข้อมูลศักยภาพระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Feeder Capacity) จาก กฟภ. และ กฟน.
- ข้อมูลศักยภาพเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่จาก พพ.

กกพ.



▪ โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้าน
โหลด (Demand Response Control Center)

▪ โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ส่ ง ไ ฟ ฟ้ า บ ริ เ ว ณ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

14

1.4 การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการบริหารระบบไฟฟ้าท่ีรองรับการเชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการบริหารระบบไฟฟ้า

การเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า

การวางแผนระยะยาว

การบริหารจัดการสินทรัพย์ การขยายพิกัดติดตั้งของโครงข่ายไฟฟ้า

กฟผ.กฟผ.
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สรุปรูปแบบการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อยู่เพียง 2 รูปแบบ

• การควบคุมแบบ Non-Firm ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Non-Firm นี้ ได้แก่ VSPP และ SPP Non-Firm

• การควบคุมแบบ Firm ผู้ผลิตไฟฟ้ารูปแบบ Non-Firm นี้ ได้แก่ SPP Firm

รูปแบบการควบคุม ข้อดี ข้อเสีย

Non-Firm

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเกิดขึ้นสูงท่ีสุด 
(Maximum RE Generation)

สร้างความผันผวน / ความไม่แน่นอน ด้านสมดุลการผลิต-การใช้ไฟฟ้าใน
ระบบ เกิดภาระแก่ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในการตอ้งจัดหา Ancillary Service 
ซึ่งปัจจุบันได้รับจากโรงไฟฟ้าประเภท Fully Dispatchable จากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)

Firm

ช่วยตอบสนองต่อระบบไฟฟ้าใน
เรื่อง Load Following Control 
ได้บางส่วน ให้ได้ตาม Load 
Pattern

เมื่อมีปริมาณผู้ผลิตไฟฟ้าประเภท Firm นี้มาก ๆ จะไปลดจ านวนโรงไฟฟ้า
ประเภท Fully Dispatchable ที่สามารถช่วยตอบสนอง Load Following 
Control และรักษาความถี่ในระบบไฟฟ้าลง

เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ควรจะผลิตใช้งานได้ 
เนื่องจากต้องใช้เพื่อปรับลักษณะการจ่ายไฟฟ้าออกให้ได้ตาม Load 
Pattern

แม้จะใช้ Energy Storage System (ESS) มาช่วยดูดซับ-ส่งคืนไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนก็ตาม เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งจ่ายไฟฟ้าได้ตาม Load 
Pattern แล้ว จะเกิดค่าใช้จ่ายที่ปัจจุบันยังค่อนข้างสูงมาก ทั้งที่หากน า ESS
ขนาดเดียวกันน้ีมาช่วยดูดซับ-ส่งคืนไฟฟ้า โดยติดตั้งท่ีระบบไฟฟ้าแทน 
(เป น Ancillary Service Provider) ช่วยสร้างสมดุลในระบบไฟฟ้าแล้ว จะ
ประหยัดต้นทุนรวมที่เกิดทั้งระบบกว่า

1. แนวทางและรูปแบบการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
การด าเนินงาน / การสั่งการของศูนย์ควบคุม



1. แนวทางและรูปแบบการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
การด าเนินงาน / การสั่งการของศูนย์ควบคุม (ต่อ)
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การพิจารณาและปรับปรุงรูปแบบ / ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

Smoother Variable Renewable Energy

• หากมีการก าหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 
mins แล้ว จะท าให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

• การก าหนดค่าขีดจ ากัดความผันผวนนี้ สามารถก าหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ าลง ตามความเหมาะสม

2. ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
More Predictable / Self-Scheduled 

Variable Renewable Energy
เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อให้เกิด Smoother Variable Renewable Energy
เช่น Energy Storage System (ESS) Virtual Inertia และ Curtailment เป นต้น 

• การให้มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องรับประกันปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณก์ารผลิต
ไฟฟ้าของตนเองให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ท าให้ภาระการดูแล
สมดุลในระบบไฟฟ้าลดลงได้ เช่น ลดปริมาณ Spinning Reserve ลงได้

เทคโนโลยีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เพื่อรองรับ More Predictable / Self-
Scheduled Variable Renewable Energy นี้ เช่น Weather and RE

Forecasting และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับท า Smoother 
Variable Renewable Energy เป นต้น

Curtailable Variable Renewable Energy

• ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อก าหนด Curtailment 
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 
Hz ข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ให้การไฟฟ้าสามารถส่งค าสั่งผ่าน SCADA 
เพ่ือท า Curtailment ได้

การก าหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ Variable Renewable Energy

• ก าหนดให้การไฟฟ้าค านวณ และแสดงค่าดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละ
สถานีไฟฟ้า เพื่อสามารถค านวณปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สามารถให้
เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้น ๆ ได้เท่าใดได้ โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ดังน้ี

1. ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (V/kW)
2. ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรบัได้ (V/sec)

• หากพิจารณาที่จะรวบรวมโรงไฟฟ้าหลาย ๆ สัญญา เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อด าเนินการเดียวกัน จะสามารถประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงข้อก าหนดต่าง ๆ จะสามารถจัดหา
ทรัพยากรเพื่อมารองรับมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• แนวคิดเช่นนี้ มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) ในยุโรป

System Response with PPA Cluster
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วิเคราะห์ปริมาณก าลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมจากปริมาณ Operating Reserves ที่มากที่สุด
ท่ีระบบผลิตไฟฟ้าสามารถจัดหาได้ เพ่ือรองรับความผันผวนของ RE

2. พิจารณา Balancing Capability ร่วมกับ ค่าเฉลี่ย Forecast Error 
ของ RE และ ความต้องการใช้ไฟฟ้า และ ค านวณก าลังผลิตติดตั้งท่ี
เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

1. แบ่งสัดส่วน Balancing Capability 
ส าหรับชดเชยความผันผวน (Forecast Error)
ของความต้องการใช้ไฟฟ้า และ RE

min(1 )

(1 )

−  −
=

+

load forecasted

forecasted

RE

Error Load P
RE Power

Error

การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิตและระบบส่ง) 

3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
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การน าเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิต)

3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)

สมมติฐานที่ใช้เตรียมข้อมูล Light Load case Peak Load case หมายเหตุ

ความต้องการใช้ไฟฟ้า
วันท่ี 1 ม.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
16,000 MW)

วันท่ี 2 พ.ค.2562
(สูงสุดประมาณ 
23,000 MW)

- ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณา
สภาพระบบไฟฟ้าโดยไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับ 
COVID 19 
- พิจารณาความต้องการไฟฟ้าเฉพาะของ
EGAT (พิจารณาว่า VSPP หักลบความ
ต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศแล้ว)

ปริมาณน้ าในประเทศ ใช้วัน Light ปี 2562 ใช้วัน Peak ปี 2562

การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า
ต่างประเทศ ปี 2562

ใช้วัน Light ปี 2562 ใช้วัน Peak ปี 2562
โรงไฟฟ้าเดิม ปี 2562 : HHO, THB,

NTN2, NNG2

การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า
ต่างประเทศที่ COD หลังปี 2562

ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563
โรงไฟฟ้าใหม่ COD ปลายปี 2562 : 

XPXN, NNP1, XYB

ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ และ 
Minimum take

ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563
Minimum take วัน Light และ Peak ไม่
เท่ากันตามสภาพความต้องการใช้ไฟฟ้า

เครื่องที่ COD แล้ว ใช้วัน Light ปี 2564 ใช้วัน Peak ปี 2563 เพ่ือให้ใกล้เคียงปัจจุบัน

Load forecast error ประมาณ ±3%
RE forecast ประมาณ ±10-23% 
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การน าเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบผลิต)

• ระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีพลังงานแสงอาทิตย์ 2,736 MW และ
พลังงานลม 1,460 MW (รวมทั้ง SPP, VSPP)

• ในวัน Light load day ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับ RE ได้
เพ่ิมขึ้น 3,559.38 MW 

• ในวัน Peak load day นั้น ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถรองรับ RE 
ได้เพิ่มขึ้น 7,058.44 MW

• เมื่อพิจารณาร่วมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว พบว่าระบบผลิต
ไฟฟ้าในปัจจุบันสามารถรองรับ RE ได้เพ่ิมขึ้น 5,405.33 MW ซึ่ง
ระบบผลิตไฟฟ้าปริมาณดังกล่าวจะสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบได้อย่างเต็มที่ในวัน Peak day 

• ส่วนในวันอื่น ๆ อาจจะต้องมีการลดก าลังการผลิต (Curtail) RE 
เพ่ือให้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 

• เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น ระบบจะสามารถ
รองรับ RE ได้มากขึ้น แต่จะไม่สามารถรับเพิ่มได้มากกว่า 
7,058.44 MW จนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าให้มี
ความยืนหยุ่นมากขึ้น หรือ สามารถพยากรณ์ก าลังการผลิตของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อย่างดีมากขึ้น และอาจ
ต้องพิจารณาความสามารถของระบบส่งด้วย

3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)



3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)

การพิจารณารูปแบบการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจ าหน่าย)

1. ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลัง
ผลิตติดตั้งที่เหมาะสม

- ปัจจัยด้านระบบไฟฟ้า
- ปัจจัยด้านโหลด
- ปัจจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้า

2. หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
- ความแม่นย าของระบบไฟฟ้าท่ีใช้ในการจ าลอง

1) Typical System
- ต าแหน่งติดตั้งของ RE

1) กระจุกตัวต้นสาย
2) กระจุกตัวกลางสาย
3) กระจุกตัวปลายสาย
4) กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ

- ปริมาณโหลดต่ าสุดเฉลี่ย (15%)
- ต าแหน่งติดตั้งของโหลด

3. วิธีการประเมินและวิ เคราะห์
ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาสม

- แก้ไขปัญหา Optimization 
เพ่ือหาค่าปริมาณ RE สูงสุด

4. การน าเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิต
ติดตั้งที่เหมาะสม

- ผลการประเมินฯ ภายใต้เกณฑ์ด้านแรงดันไฟฟ้า
- ผลการประเมินฯ ภายใต้เกณฑ์ด้านความสามารถในการ
รองรับกระแสได้ของอุปกรณ์

ท้ังนี้ ผลการประเมินฯ ดังกล่าว ได้พิจารณาถึง Minimum Loss
21



3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)
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• กรณีศึกษา มี 2 กรณี
- กรณีที่ “ไม่มีการควบคุม” การท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

- กรณีที่ “ไม่อนุญาต” ให้เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้า
- กรณีที่ “อนุญาต” ให้เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าได้ “15%” (หรือ 20%)
- กรณีที่ “อนุญาต” ให้เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าได้ไม่จ ากัด

- กรณีที่   “มีการควบคุม” การท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- กรณีที่ “อนุญาต” ให้เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าย้อนข้ามหม้อแปลงไฟฟ้าได้ไม่จ ากัด

การน าเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจ าหน่าย)



3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)
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ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า กรณีศึกษา
ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม
(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า)

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด
แรงดันต่ า

(ค่าพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
เท่ากับ 150 kVA)

ไม่เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าไหลย้อน

เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ “15%”
(% kW / kVA)

15.00% 
(ทั้งกระจุกตัวและกระจายตัว)

27.28% 
(กระจุกตัวปลายสาย)

15.00% 
(ทั้งกระจุกตัวและกระจายตัว)

26.79% 
(กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ)

การน าเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจ าหน่าย)

ค่าพิกัดกระแส
(kA)

ค่าพิกัดแรงดัน
(kV)

Resistance
(ohm/km)

Reactance
(ohm/km)

ค่าความยาวสาย
(km)

0.11 0.400 0.5414 0.2625 0.500

ค่าพิกัดก าลัง
(kVA)

ค่าพิกัดแรงดัน
(kV)

Resistance
(p.u.)

Reactance
(p.u.)

150 24/0.400 0.00670 0.03940ปริมาณโหลดโดยรวมทั้งหมด เท่ากับ 15% ของค่าพิกัดหม้อแปลง

• กรณีศึกษา
- กรณีที่ “ไม่มีการควบคุม” การท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



3. แนวทางการประเมินและวิเคราะห์เพื่อก าหนดปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสมของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (ต่อ)
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การน าเสนอแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งที่เหมาะสม (ระบบจ าหน่าย)

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า กรณีศึกษา
ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม
(% ของค่าพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า)

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด
แรงดันต่ า

(ค่าพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
เท่ากับ 150 kVA)

เกิดปริมาณก าลังไฟฟ้าไหลย้อนได้ไม่จ ากัด
(มีการควบคุมการท างานของ RE)

65.01% 
(กระจุกตัวต้นสาย)

37.11% 
(กระจุกตัวปลายสาย)

• กรณีศึกษา
- กรณีที่   “มีการควบคุม” การท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ควบคุม Q ผ่านฟังก์ชัน Q(U))

การตั้งค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน

𝐕𝟏 0.90 p.u.

𝐕𝟐 0.98 p.u.

𝐕𝟑 1.02 p.u.

𝐕𝟒 1.10 p.u.

𝐒 5% ของ 𝐏
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การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ข้อก าหนดการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ

• การใช้ System Study แทนการ Limit ขนาดก าลังการผลิตไว้ก่อน
• การตั้งค่ากราฟ Fault Ride Through และ High Voltage Ride Through
- RE ต้องทนต่อสถานการณ์ท่ีระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเชื่อมต่อมีค่าลดลงในช่วงระหว่าง

เกิด Fault ขึ้นในระบบไฟฟ้าได้สูงสุด 100% ของค่าระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนเกิด Fault 
และจะต้องทนได้เป็นระยะเวลา 0.15 วินาที (เยอรมนี จีน และแอฟริกาใต้)

- RE จะต้องมีความสามารถท่ีจะรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงมากกว่าปกติ
ได้ 40% ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที
• การควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าและปริมาณก าลังไฟฟ้าจริง

- สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน แอฟริกาใต้ และโรมาเนีย ได้มีการออกเกณฑ์มาตรฐานใน
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับการลดทอนค่าปริมาณก าลังไฟฟ้า
จริง (Active Power Curtailment) ของ RE (SO เป็นผู้ลด)
• การควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าและปริมาณก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ

- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดเชื่อม
ต่อได้ ผ่านการปรับรับค่าก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
• การแบ่งแยกข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ
- ในต่างประเทศ ได้มีการแยกข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางประเภทเอาไว้ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่
เชื่อมต่อในระบบส่งไฟฟ้า

ข้อก าหนดการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

• ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูง

115 kV เท่ากับ 180 MW, 69 kV เท่ากับ 90 MW (กฟน.) 
- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 

24 kV เท่ากับ 8 MW, 12 kV เท่ากับ 4 MW (กฟน.)
33 kV เท่ากับ 10 MW, 22 kV เท่ากับ 8 MW (กฟภ.)

- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า
- เชื่อมต่อในรูปแบบ 1 เฟส มีค่าไม่เกิน 5 kW 
- ปริมาณก าลังผลิตติดตั้งโดยรวม (หน่วย kW) ของ RE ที่เชื่อมต่อ

เข้าระบบจ าหน่ายจะต้องมีค่าไม่เกิน 15% ของค่าพิกัดหม้อแปลง
จ าหน่ายไฟฟ้า (หน่วย kVA) 
• ช่วงของการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้า

- RE แบบซิงโครนัส จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับ
ความถี่ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 47.0 ถึง 52.0 Hz ได้ (กฟภ.)

- VRE จะต้องมีความสามารถในการควบคุมค่าระดับความถี่ไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้า ไม่ให้มีค่ามากกว่า 51.0 Hz (กฟน.)
• ช่วงของการควบคุมค่าระดับแรงดันไฟฟ้า

- RE จะต้องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน
แรงดันสูงสุด-ต่ าสุดของการไฟฟ้าได้

4. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



4. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อ)
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การวิเคราะห์และจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ

Smoother Variable Renewable Energy

• หากมีการก าหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความผันผวนไม่เกิน [•] % ต่อ 15 
mins แล้ว จะท าให้ NCC สามารถดูแลจัดการสมดุลปริมาณไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

• การก าหนดค่าขีดจ ากัดความผันผวนนี้ สามารถก าหนดให้มีความแตกต่างกันได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กับความผันผวนขาผลิตไฟฟ้าต่ าลง ตามความเหมาะสม

2. ตามแต่ละเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ

More Predictable / Self-Scheduled 
Variable Renewable Energy

• การให้มีข้อก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องรับประกันปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าของตนเองล่วงหน้า โดยการแจ้งแผนคาดการณก์ารผลิต
ไฟฟ้าของตนเองให้การไฟฟ้า และ NCC ทราบล่วงหน้า ท าให้ภาระการดูแล
สมดุลในระบบไฟฟ้าลดลงได้ เช่น ลดปริมาณ Spinning Reserve ลงได้

Curtailable Variable Renewable Energy

• ปัจจุบัน Grid Code ของ กฟผ. และ กฟน. มีข้อก าหนด Curtailment 
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้ว เมื่อความถี่สูงขึ้นเกินกว่า 51.00 
Hz ข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ให้การไฟฟ้าสามารถส่งค าสั่งผ่าน SCADA 
เพ่ือท า Curtailment ได้

การก าหนดดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้า ในการรองรับ Variable Renewable Energy

• ก าหนดให้การไฟฟ้าค านวณ และแสดงค่าดัชนีความสามารถระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละ
สถานีไฟฟ้า เพ่ือสามารถค านวณปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถให้
เชื่อมต่อ (MW) ณ สถานีนั้น ๆ ได้เท่าใดได้ โดยมีตัวอย่างเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ดังน้ี

1. ความผันผวนของการไหลของไฟฟ้ากระทบต่อระดับแรงดันไฟฟ้า ณ บริเวณนั้น (V/kW)
2. ระดับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าต่อเวลาสูงสุดที่ยอมรบัได้ (V/sec) • หากพิจารณาท่ีจะรวบรวมโรงไฟฟ้าหลาย ๆ สัญญา เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ข้อ

ด าเนินการเดียวกัน จะสามารถประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงข้อก าหนด
ต่าง ๆ จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อมารองรับมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• แนวคิดเช่นนี้ มีลักษณะเดียวกันกับแนวคิด Virtual Power Plant (VPP) 
ในยุโรป

System Response with PPA Cluster
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