
 

เปิดเส้นทางสู่ความล ้าสมัยของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 



 PEA  4.0  มุ่งเน้นการวางนโยบายให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายของภาคพลังงาน  

"พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี"  
 

 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่  
 พัฒนากระบวนการท างานที่รองรับ Thailand 4.0 และ e-Government 
 สร้างมาตรฐานงานบรกิารที่เป็นเลิศ 
 พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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สรุปโครงการด้าน RE และ ESS จ้านวน  7 โครงการส้าคัญ 
 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา้แบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 
 โครงการพัฒนาระบบผลติไฟฟา้ดว้ยพลังงานหมุนเวียนบนพืน้ท่ีเกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด 
 โครงการการออกแบบและพฒันาประสิทธภิาพของเครื่องกังหันส าหรับโรงไฟฟา้พลงัน้ าขนาดเล็กของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงไฟฟ้าพลงัน้ าบ้านขนุแปะ) 
 โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กน้ าหมนัและน้ าสาน 
 โครงการก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟา้เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 
 โครงการก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟา้สทิงพระ จ.สงขลา 
 สนับสนุนโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ เช่น 

• โครงการน าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอยา่งเสรี พ.ศ. 2559 
• โครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตร 
 

 
 

 
 



ขอบเขตการด้าเนินงาน 

 

ระยะเวลาด้าเนินการ : 2016-2018 

Source Capacity/Supply (MW) Owner 

Distribution Line 22kV 8 MW (Max) PEA 

Diesel Generator 4 MW (2.8 MW) PEA  

Hydro Power Plant 1.25 MW (0.3-0.8 MW)  DEDE 

PV Power Plant 4 MW VSPP 

Diesel Generator 0.5 MW Hospital  

Existing System วงเงินลงทุน :  265 ล้านบาท   Mae Sariang 

  

Substation Mae 
Sareang 
district 

อ.แม่ลาน้อย 

อ.สบเมย 

อ.จอมทอง 
อ.ขุนยวม 

110 km. 

AVR AVR 

 F9 

แบตเตอรี่ชนิดลเิธียมไอออน ขนาด 3 MW/1.5 MWh 1 ชุด 

Micro Grid Controller 1 System 

Communication System 1 System 

Interface Devices to upcoming sub. 1 System 



ขอบเขตการด้าเนินงาน  
เกาะกูด 
1) ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 200 kW   1 ชุด 
2) ติดตั ง Hydro Power Plant 400 kW                   1 ชุด 
3) ติดตั งระบบ Energy Storage 1.5MW/1.5 MWh       1 ชุด      
4) ติดตั งระบบควบคุมสั่งการ                               1 ชุด  
เกาะหมาก 
1) ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 200 kW   1 ชุด  
วงเงินลงทุน : 322 ล้านบาท 

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียนบนพื นท่ีเกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด  



วงเงินลงทุน : 12,762,000.- บาท 

โครงการการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหัน
ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงไฟฟ้าพลังน ้าบ้านขุนแปะ) 

สามารถท้าการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากร
ภายในประเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม  

จัดท้าเอกสารน้าเสนอวิธีการออกแบบ, การผลิต, การติดตั ง 
และการบ้ารุงรักษาเครื่องกังหันพลังน ้า เพ่ือให้ กฟภ. ขยายผล
การใช้งานในพื นที่  

พัฒนาระบบ Remote Monitor & Control เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบ และควบคุมการเดินเครื่องแบบ Unmanned Control 
เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาด
เล็กของ กฟภ. ในอนาคต 

-  ผลการออกแบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และจ้าลองรูปทรงของใบพัดกังหันเพื่อ
น้าไปใช้ในการออกแบบกังหันพลังน ้าส้าหรับใช้ใน
โรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กในพื นที่อื่น ๆ ของ กฟภ.  

-  ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดเล็กของ กฟภ. ใน
อนาคต 



 

โครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กน ้าหมัน
ก้าลังติดตั ง : 5 MW 
ก้าลังผลิตต่อปี : 21 ล้าน kWh 
Gross Head : 125 m. 
Design Flow : 5.4 Cumec 
Turbine : twin jet Turgo  Impulse 
Turbine runner : 43 inches 
Transformer : 6.6/22 kV 

โครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กน ้าสาน 
ก้าลังติดตั ง : 2x3 MW 
ก้าลังผลิตต่อปี : 27 ล้าน kWh 
Gross Head : 95 m. 
Design Flow : 8.4 Cumec 
Turbine : twin jet Turgo Impulse 
Turbine runner : 43 inches 
Transformer : 6.6/22 kV 



การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 250 kW 
- สามารถลดการใช้น ้ามันดีเซลได้ประมาณ 100,000 ลิตร/ปี 
- ลดปัญหาความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้า 
- เป็นสถานที่เรียนรู้ และท่องเที่ยวด้านการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานลม 

- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่า ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ปลูกฝังจิตส้านึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 



การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด 1.5 MW 
 

- ปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟ้าปลายสายให้มี
คุณภาพ 

- พัฒนาบุคลากร กฟภ. ให้มีความรู้ ความสามารถ 
- ลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน 
- เป็นสถานศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา 
  และประชาชนทั่วไป 



กลุ่มเป้าหมาย (เมกะวัตต)์ 

บ้าน อาคาร รวม 

10 40 50 

สนับสนุนโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ  

โครงการน้าร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อย่างเสรี พ.ศ. 2559 : เป้าหมายก าลังการผลิตติดตั้ง โครงการน าร่องฯ รวมทั้งสิ้น   
50 เมกะวัตต์ (MWp) 
 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั งบนพื นดินส้าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร : เป้าหมายก าลังการผลิตติดต้ัง 
รวมทั้งสิ้น 800 เมกะวัตต์ (MWp) 
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เส้นทางสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 วิสัยทัศน์ด้านพลังงานแห่งอนาคต 

STAGE 1: DEMO & PILOT 
จัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่าย
ไฟฟ้าแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

STAGE 2: NATIONAL ROLLOUT 
ขยายผลโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสู่ระดับประเทศ 

Approved โครงการพฒันาโครงข่ายอจัฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จ.ชลบุรี 

Planned โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเลก็มาก ที ่อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

TODAY: EXISTING GRID 
การปฏิบัตกิารโครงข่ายปัจจุบันโดย
แยกจากระบบสารสนเทศโดยส้ินเชิง 

การด้าเนินโครงการด้าน Smart Grid ของ PEA  



 

โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
หมุนเวียนบนพื นที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด  

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  
ในพื นท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่  

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 



ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 116,308 ชุด 

ระบบสถานีไฟฟ้า
อัตโนมัติ  3 สถานี 

ระบบแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ 

1 ระบบ 

IT Integration 1 ระบบ 

ระยะเวลาด้าเนินการ : 2017-2019 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท้าประชาพิจารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคา 

สถานะ  

วงเงินลงทุน :     1,069 ล้านบาท 

 

ขอบเขตการด้าเนินงาน 



  อนุรักษ์พลังงาน 

• ใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน 

• ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน สามารถเชื่อมต่อกับ Ethernet 
ได้ ภาระไฟฟ้ารวม 7 kW 

 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้า 

• แบบ  Advance metering Infrastructure : AMI สามารถสั่งตัดต่อ
การใช้ไฟฟ้า และอ่านค่าแบบอัตโนมัติได้ 

 แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลาย (Energy resources) 

• ระบบจ าหน่ายระบบไฟฟ้า (Grid network) 

• พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา/ผนัง (Solar rooftop/Wall 
generation) ขนาด 11.25 kWp 

• พลังงานลม (Wind turbine generation) ขนาด 0.6 kWp 

• แหล่งกักเก็บพลังงาน (Energy storage) Lithium ion Battery 
ขนาด 3.6 kWh 

• รถไฟฟ้า (Electrical vehicle; EV-car) ขนาด 3.5 kW 

 การบริหารจัดการพลังงาน (Operating System) 

• Energy platform 

• Security platform 

 

 

 

PEA-Smart Home_Infographic_Master.mp4


 

การพัฒนาต้นแบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ใช้
แม่เหล็กถาวรและระบบขับเคลื่อน ซึ่งติดตั งใช้งานกับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

การพัฒนาระบบขนส่งด้วยรถโดยสารไร้มลพิษส้าหรับ PEA 

 



 

 กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. ให้การสนับสนุน NECTEC 
 แบตลิเธียมไอออน (Li-ion)           จ้านวน 30 คัน 
 แบตเตอร่ี ตะกั่ว-กรด (Lead-Acid)  จ้านวน 30 คัน 

 การน้าผลงานไปใช้ และเก็บข้อมูลจริง 
 ใช้เป็นรถจักยานยนต์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง           จ้านวน 40 คัน 
 ใช้ปฎิบัติงานภาระกิจอื่นของ กฟภ.  จ้านวน 20 คัน 



 

รายละเอียดทางเทคนิคเบื องต้น  
รถโดยสารไฟฟ้าของ กฟภ. PEA Ze-bus 

 

อัตราสิ นเปลือง : อัตราการใช้พลังงานที่ 1 km/kWh หรือที่
ประมาณ 3-4 บาทต่อ km 
 
ความยาวตัวรถ                                 12  เมตร 
HV Battery Voltage                        650  Volt 
ชนิดและขนาดของ Battery Lithium-ion    196  kWh 
มอเตอร์ขับเคลื่อน ACIM, Hub-motors 
จ านวนท่ีนั่ง                                    43  ที่น่ัง 
ระยะเวลาการชาร์จ                              3  ชม. 
ระยะท าการต่อการชาร์จประจุ 1 ครั้ง        200  กม. (ข้อจ ากัด) 



โครงการวิจัยสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบส้าหรับ
รถยนต์ไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน CHAdeMO ส้าหรับ
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ของ กฟภ. 

โครงการวิจยัระบบโครงขา่ยเครือ่งอดัประจุไฟฟา้
อย่างรวดเร็วส้าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ของ 
กฟภ. 

โครงการวิจัยระบบบริหารจัดการโครงข่ายสถานี
ประจุไฟฟ้าส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 
 



 



 
สถานอีัดประจุแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็ว 
ตามมาตรฐาน CHAdeMO  ขนาด 50 kW ณ 
ส้านักงานใหญ ่กฟภ. 

มีการใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก 

Solar Rooftop ขนาด 10 kW ร่วมกับระบบเก็บ

สะสมพลังงานเป็นแบตเตอรี่ชนดิตะกัว่กรด 

ขนาด 20 kWh 



 

สถานีอัดประจุแบตเตอรี่รถยนตไ์ฟฟ้าแบบรวดเร็วใหม่จ้านวน 4 แห่ง 
 

  สนามบินสุวรรณภูมิ/KMITL ขนาด 50 kW (CHAdeMO, CCS, Type 2) 
  ขาออก (กทม.-ชลบุรี) กม.49 ขนาด 100 kW (CHAdeMO, Type 2) 
  ขาเข้า (ชลบุรี-กทม.) กม.51 ขนาด 100 kW (CHAdeMO, Type 2) 
  เมืองพัทยา  ขนาด 50 kW (CHAdeMO, CCS, Type 2) 

 

CCS AC type 2 
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างส้ารวจจุด
ติดตั ง และขออนญุาตเจา้ของพื นที ่ (ท่าอากาศ
ยานไทย, กรมทางหลวง, ปตท. และ เทศบาล
เมืองพัทยา) 



 

1) กฟภ. ส้านักงานใหญ่ 
2) สนามบินสุวรรณภูมิ / KMITL 
3) มอเตอร์เวยขาเข้า 
4) มอเตอรเ์วยข์าออก 
5) เมืองพทัยา 
6) กฟภ.รังสิต 
7) กฟภ.วังน้อย 
8) กฟภ.อยุธยา 
9) กฟภ.สมุทรสาคร 
10) กฟภ.สมุทรสงคราม 
11) กฟภ.เพชรบุรี 
12) กฟภ.หัวหิน 

CCS AC type 2 สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัตโิครงการ 



Solar Roof Tiles 

Powerwall 2  
(Home Storage Battery) 
14 kWh / ($5,500) or $393/kWh 

Tesla Model S 



Ref: Global EV outlook 2016 - International Energy Agency 



Net demand for the UK system with 30% wind 
generation correlation with uncontrolled 
optimized EV charge  

Ref: CIGRE Report No.632 : Integration Of Electric Vehicles 
In Electric Power Systems, Sep 2015 



Hierarchical management structure 



 

 ด้วยเทคโนโลยี 

 ความคิดสร้างสรรค ์ 

 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่  

 การพัฒนากระบวนการท้างาน ท่ีรองรับ 
Thai land 4.0 และ e-Government   

 สร้างมาตรฐานงานบริการท่ีเปน็เลิศ  

 การพัฒนาระบบไฟฟา้ใหทั้นสมัยมั่นคง 
เชื่อถือได้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้ใชไ้ฟฟา้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

PEA 4.0 

การขับเคลื่อน  HR 4.0 (Digital HR) 
 Service Excellence 
 Grid Modernization 
 Enterprise Asset Management 
 PEA Brand (Innovation) 
 ICT 4.0 (IoT / Cloud/ Big Data) 
 Business Investment  
      :  Finance (BOO / BOT) 
      :  New Business 
      :  International Business 

  Pilot Smart Grid 

  Micro Grid 

 Renewable Energy 
(RE) 

 Energy Storage 
System (ESS) 

 
 

โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
วิจัย พัฒนา และวัตกรรม 

 



THANK YOU  


