
ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 1

การประมาณการกาํลังผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยข์นาดเล็กมาก 

(VSPP Solar)

แบบเร ียลไทม ์

นาํเสนอโดย
นายจักรกฤษณ ์ พมิพา

 วิศวกรระดับ9 ทาํหน้าท ี*หวัหน้าแผนกจัดการปฏบิตักิาร 
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1. บทสรุปของผู&บริหาร
2. ข&อมูลเกี่ยวกับองค,กรและหน�วยงาน
3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวงั ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธปีฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธปีฏิบัติที่ได&ปรับปรุงใหม� 
6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน,ที่ได&รับ
7. ป;ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก&ไข
8. ความท&าทายต�อไป 
9. ป;จจัยแห�งความสําเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ&างอิง

หัวข&อนําเสนอ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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1.บทสรุปของผู&บริหาร

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

การประมาณการกําลังผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย,ขนาดเล็กมาก (VSPP
Solar) แบบเรียลไทม, เปKนหนึ่งในการพัฒนางานให&มีประสิทธิภาพ และสนบัสนนุการ
ตัดสินใจแก&ป;ญหาที่เกี่ยวข&องกับระบบจ�ายไฟฟ�าหลักของ กฟผ.

ที่ผ�านมาโรงไฟฟ�าประเภท SPP และ VSPP มีปริมาณมากขึ้นอย�างรวดเร็ว  
ส�วนโรงไฟฟ�าประเภท VSPP อยู�ในระบบจําหน�ายของ กฟภ. ไม�สามารถทราบค�ากําลัง
ผลิตไฟฟ�า ได& ป;ญหา ทําให&การวางแผนการเดินเครื่องเพื่อสํารองและรองรับผลกระทบ
จากกําลังผลิตของโรงไฟฟ�า SPP และ VSPP ผกผัน อันจากส�งผลต�อการทํางานของ
ระบบป�องกันความถี่ต่ําและอาจส�งผลทาํให&เกิดเหตุการณ,ไฟดับเปKนบริเวณกว&าง

 ป;จจุบัน Real Time – VSPP Solar มีการพัฒนาและบูรณาการเปKนรูปธรรม
ทําให& ระบบประมาณการกําลังผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย,และมีค�าความผิดพลาดไม�
เกิน 10%

 **ผูผ้ลิตไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer VSPP)**
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2. ข&อมูลเกี่ยวกับองค,กรและหน�วยงาน

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)
 พษิณุโลก

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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2. ข&อมูลเกี่ยวกับองค,กรและหน�วยงาน

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

เป้าหมายกลุ่มผู้ใช ้งานคือ 
หน่วยงานศูนยค์วบคุมกาํลังไฟฟ้า 
 และพนักงานด้านควบคุมระบบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) 
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

เกิดไฟฟ้าดับจาก โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ไมท่ราบคา่กาํลงัผลติ VSPP SOLAR แบบ Real Time
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

การตอบสนองความต้องการลูกค้า
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

แนวทางการจัดทําระบบประมาณการกําลังผลิตไฟฟ�า VSPP SOLAR
1. อาศัยฐานข�อมูลของโรงไฟฟ�าพลงังานแสงอาทิตย� (SPP) 3 แห#งในพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งในระบบควบคุมมีข�อมูลแบบ Real Time ของโรงไฟฟ�าทั้ง 3 แห#ง สามารถตอบสนองระบบ
ที่จัดทําขึ้นได�อย#างถูกต�อง
2.ศึกษารูปแบบค#ากําลังผลิตไฟฟ�าของโรงไฟฟ�าเพื่อใช�เปCนค#าเปรียบเทียบและในการหาค#า
กําลังผลิตของ โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ขนาดเล็กในระบบจําหน#าย สามารถสร�างระบบ
จําลองที่มีรูปแบบการผลติไฟฟ�าของพลังงานแสงอาทิตย�
3.รวบรวมข�อมูลโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการสอบถาม
เพื่อตรวจสอบข�อมูล ของหน#วยงานที่เกี่ยวข�อง ( การไฟฟ�าส#วนภูมิภาค : กฟภ. ) และข�อมูล
จากกระทรวงพลงังาน (กกพ.) ของโรงไฟฟ�าขนาดเล็กทั้งประเทศ
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

แนวทางการจัดทําระบบประมาณการกําลังผลิตไฟฟ�า VSPP SOLAR
4. แบง่ลกัษณะการศกึษาเปรยีบเทียบตามภมูิประเทศและพื2นที3ใกลเ้คียง เนื3องจากมีโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตยก์ระจายทั3วพื 2นที3 จงึตอ้งจดักลุม่และเปรยีบเทียบคา่เพื3อประเมนิความแมน่ยาํ
ของระบบประมาณการ ตามระยะทางกบัโรงไฟฟา้เปรยีบเทียบ
5. สรา้งสมการที3ใชใ้นการประมาณการกาํลงัผลติของโรงไฟฟา้ขนาดเลก็มากในระบบจาํหน่าย
โดยใชข้อ้มลูกาํลงัผลติตดิตั2งของโรงไฟฟา้ ใชร้ว่มกบัสมการในหาคา่กาํลงัผลติไฟฟา้
6. ศกึษาเปรยีบเทียบคา่ประมาณกาํลงัผลติโดยการตรวจสอบขอ้มลูจรงิ  ในช่วงวนัและเวลา 
เดียวกนัของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยต์วัอยา่งทั2งหมด 8 โรงไฟฟา้ในภาคเหนือ เพื3อประเมิน
ความถกูตอ้งของการประมาณการกาํลงัผลติ และหาคา่ความผิดพลาดของระบบเพื3อเลือกแนว
ทางการไปใชง้าน
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3. การเรียนรู&ความต&องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค&าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

แนวทางการจัดทําระบบประมาณการกําลังผลิตไฟฟ�า VSPP SOLAR
7. ตรวจสอบผลการศึกษาเพื่อหาค#าความผดิพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อปรับแนวทางให�มีค#าความผิดพลาด
ไม#เกิน 10 เปอร�เซ็นต�
8. แสดงค#ากําลังผลติแบบ Real-Time และสามารถดูข�อมูลย�อนหลังได�
9. แสดงผลและสามารถค�นหากําลังผลิตผ#าน website ของกองควบคุมระบบ
10. จัดทําคู#มือ การทําระบบประมาณการกําลงัผลติไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� และการใช�งาน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง

ไม�มีข&อมูลโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย, VSPP ที่อยู�ในระบบจําหน�าย กฟภ.
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง

สถานีไฟฟ�าที่มีโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย,เชื่อมโยงอยู�ไม�ทราบค�ากําลังผลิต
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง

โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย,ที่เชื่อมโยง กฟผ. โดยตรงมีค�าแสดงกําลังผลิตไฟฟ�าแบบ Real-Time
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง การหาข&อมูลย&อนหลังอย�างเรว็

จะดูได&ในความละเอียดราย

ข&อมูล 15 นาที
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง

การหาข&อมูลแบบละเอียดจะมีขั้นตอนการหาข&อมูลมากขึ้นและใช&เวลานาน

ต&องทําการ Disturbance Data ก�อนค&นหาข&อมูล
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

สภาพก่อน
การปร ับปรุง

สามารถค&นหาข&อมูล ทุก 30 วินาที ย&อนหลังได& 2 ชั่วโมง
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได&ปรับปรุงใหม� 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ตน้แบบ SPP Solar
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได&ปรับปรุงใหม� 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได&ปรับปรุงใหม� 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

โรงไฟฟา้ VSPP Solar

ทดสอบ
ความถกูตอ้ง
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ตรวจสอบผลการศึกษาเพ ื*อหาค่าความผิดพลาดท ี*เกดิข ึ8น
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ตรวจสอบผลการศึกษาเพ ื*อหาค่าความผิดพลาดท ี*เกดิข ึ8น

มีคา่ความผิดพลาดนอ้ยกวา่

10%
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

เป้าหมายหลัก   
สามารถทราบกาํลงัผลติ

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์
และมีคา่ความผิดพลาด
ไม่เกิน 10 เปอรเ์ซ ็นต ์

Real Time

ความผิดพลาดนอ้ยกวา่
10 %
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

เป้าหมายรอง
สามารถทราบคา่ประมาณการ

กาํลงัผลติไฟฟา้รวมของ
โรงไฟฟา้ขนาดเลก็ทั2งหมดใน

ภาคเหนือ และ สามารถ
ประยกุตใ์ชข้อง VSPP         

ทั2งประเทศ

จดัทาํไดค้รบ
100 %
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ค้นหา
ดูข ้อมูลย้อนหลัง

ได้ง่าย
คน้หายอ้นหลงัไดง้า่ย

ขอ้มลูทกุ 2 นาที
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6. การวัดและวิเคราะห,คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน,ที่ได&รับ

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ประโยชน, (Applications)
ผลต�อผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย (องค,กร ผู&ปฏิบัติงาน ลูกค&า สังคม )
องค,กร : เปCนส#วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถพยากรณ�กําลังผลิตไฟฟ�าในระบบจําหน#าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนเดินเครื่องให�ประหยัดค#าเชื้อเพลิง    ซึ่ง กฟผ. ได�มีนโยบายและมีงบประมาณในการศึกษาเพื่อพยากรณ�
โรงไฟฟ�าขนาดเล็กแบบพลังงานแสงอาทิตย� โดยจ�างบุคคลภายนอกในการศึกษา 
ลูกค&า : ศูนย� และ สถานีไฟฟ�า บริหารจัดการในการจ#ายไฟให�กับ PEA ได�อย#างมีประสิทธิภาพ                                      
ผู&ปฏิบัติงาน :  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช�ข�อมูลที่มีอยู#เพื่อพัฒนาตนเองและระบบไฟฟ�า       
สังคม : สามารถเปCนแนวทางหนึ่งในการส#งเสริมพัฒนาต#อยอดให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพ ิ*มประสิทธ ิภาพ
ในการวางแผนเดนิเคร ื*อง
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7. ป;ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก&ไข

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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7. ป;ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก&ไข

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย
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8. ความท&าทายต�อไป 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

 สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได&ร�วมกับระบบพยากรณ,อากาศเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางของสภาพอากาศ ทําให&ทราบทศิทางและผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ

ต�อการผลิตไฟฟ�าของ VSPP SOLAR (เช ่นเดยีวระบบ SPP SOLAR)  

ระบบพยากรณข์อง กฟผ.

โรงไฟฟ้าแบบ SPP SOLAR
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9. ป;จจัยแห�งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

จัดทาํคู่มือการปร ับปรุง
 และอบรมการใช้งาน

เพ ื*อใหส้ามารถ พ ัฒนาได้ต่อเนื*อง
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9. ป;จจัยแห�งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

- บริษัทอีเอโซล�าทั้งสามแห�งที่ให�ข�อมูลกําลังผลิตและค#าแสงตกกระทบในการศึกษาครั้งนี้เปCนอย#างยิ่ง

- บริษัทโรงไฟฟ�า VSPP SOLAR ทั้ง 8 โรงไฟฟ�า สนับสนุนข�อมูลใช�ในการเปรียบเทียบโปรแกรมประมาณการ

- เจ&าหน&าที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ภาคเหนือ ทั้ง 3 แห�ง ที่ประสานงานขอข�อมูลจากโรงไฟฟ�า VSPP SOLAR  

- แผนกอุปกรณ,ศูนย,ควบคุมระบบภาคเหนือที่ทําระบบดึงข�อมูลทําให�การเขียนโปรแกรมครั้งนี้ทําได�ง#ายและสามารถแสดง
บนเวปหน#วยงานได�

- พนักงานกะประจําศูนย,ควบคุมพิษณุโลกที่สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้



34

9. ป;จจัยแห�งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

ฝ�ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย

ชมคลิปผลงาน
3.40นาท ี
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