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พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต
“Disruptive Technology for Thailand Grid 

and Energy Supplies of the Future”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

IEEE PES Dinner Talk 2018

โดย
นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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Disruptive Technology
เทคโนโลยีเปล่ียนโลกพลังงาน
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12 Disruptive Technologies

Twelve Potentially 

Economically Disruptive 

Technologies

SOURCE: McKinsey Global Institute analysis
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แนวโน้มสถานการณพ์ลังงานของโลกในอนาคต

SOURCE: World Economic Forum 2017
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SOURCE: World Economic Forum 2017

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer)
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อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Power Flow

Consumer with VREConsumer

Consumer with VRE & Battery

Utility Utility

ESS shall be the key factor for electricity

(One Way Direction)

(Two Way Direction)
Power Flow

Disruptive 
Technologies

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้า (Utility)
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ภาพแนวโน้มระบบไฟฟ้าในอนาคต

Private PPA

ต่างประเทศ
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ปรากฏการณ์ Duck Curve

• การเกิดลักษณะของ Duck Curve เริ่มเกิดกับระบบไฟฟ้า กฟผ. เช่น ช่วงปีใหม่ 
• ช่วงการใช้ไฟฟ้าน้อยจะเปลี่ยนเวลา จาก 04:00 น. เป็น 12:00-13:00 น.
• การเปลี่ยนแปลงของการจ่ายไฟฟ้า Solar ในช่วงเช้าและเย็น
จะส่งผลต่อคุณภาพแรงดันไฟฟ้า
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ความยืดหยุ่นของระบบผลิตไฟฟ้า (Plant Flexibility)
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• ระดับการเดินเครือ่งต่่าสดุลดลง
• ตอบสนอง (Ramp Rate) เร็วขึ้น
• เริ่มเดินเครื่อง (Startup) เร็วขึ้น
• เริ่ม/หยุด เดินเครื่อง (Start-Stop) ได้มากขึ้น

โรงไฟฟ้าหลักต้องมีความยืดหยุ่น

• การผสมผสานรปูแบบการผลิตไฟฟ้าของพลังงาน
หมุนเวียน

• สามารถบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าของพลังงาน
หมุนเวียนได้มีประสทิธิภาพในระดบัหนึ่ง

RE Hybrid Firm

• ช่วยบริหารจัดการ R/E ที่เกินความต้องการ
• ตอบสนอง (Ramp Rate) ได้เร็ว
• กักเก็บพลังงานไดป้ริมาณมาก
• ลดการเริ่ม/หยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าหลกั
• เพิ่มประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตไฟฟา้
• อายุการใช้งานยาวนาน

Hydro Pumped Storage
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ความยืดหยุ่นของระบบส่งไฟฟ้า (Grid Flexibility) และการควบคุม
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• ควบคุมความผันผวนของพลังงานทดแทน
• สามารถจัดการพลงังานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รองรับความเบี่ยงเบนของความถี่
• รองรับการแก้ไข Congestion ในสายส่ง

Energy Storage System (ESS)

• ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ R/E เพื่อบริหาร
จัดการระบบไฟฟา้ ท้ังการผลติและระบบส่ง

R/E forecast

ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะส่ังหยุดการผลิต
พลังงานหมุนเวยีนได้โดยมีการชดเชยรายได้

การสั่งการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
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ความยืดหยุ่นของระบบส่งไฟฟ้า (Grid Flexibility) และการควบคุม (ต่อ)
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• การน่าเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟา้อัจฉรยิะ หรือ Smart 
Grid มาช่วยบริหารจดัการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่าย
พลังงานไฟฟ้า

Smart Grid/Micro Grid

บริหารจัดการ วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่

Big Data

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองต่ออัตราคาไฟฟ้าหรือเงินชดเชยที่โน้มน้าวให้มี
การใช้ไฟฟ้าลดลง ณ เวลาใดๆ

Demand Response (D/R) Center
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บทบาทและความพร้อมของ กฟผ. ใน
การรับมือด้านพลังงานและในอนาคต
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ปรากฏการณ์ Duck Curve

• พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในระบบไฟฟ้าจ านวนมาก เมื่อก าลังผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์หายไป 
(ช่วงเย็น) จะท าให้ความต้องการไฟฟ้ากลับเพิ่มสูงขึ้น 

• โรงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจะต้องเร่งเครื่องผลิตไฟฟ้าให้ทันกับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
• เมื่อน าความต้องการใช้ไฟฟ้ามาวาดเป็นกราฟจะมีรูปที่คล้ายกับรูปเป็ด หรือ Duck Curve

ปรากฏการณ์ 
Duck Curve
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เปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาในกรณทีี่พลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบปริมาณมาก

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สหรือดีเซล อุปกรณ์ปรับแรงดันอัตโนมัติ ระบบกักเก็บพลังงาน

ความเหมาะสมคุ้มค่าในการรองรับความผันผวน (วินาที)

ความสามารถรักษาแรงดนัไฟฟา้ (วินาท)ี

ความสามารถรักษาความถี่ไฟฟา้ (วินาที)

หมายเหตุ รฟ. ใช้ระยะเวลาในการเดินเครื่องขึ้นลงเป็น
หลักนาทีท่าให้ไม่สามารถรองรับความผัน
ผวนของพลังงานหมุนเวียนได้

SVC สามารถจา่ยได้แต่ MVar
แต่ไม่สามารถจา่ย MW ได้

BESS สามารถจ่ายได้ทั้ง Mvar
และ MW และมีการตอบสนองในหลัก
วินาทีท่าให้สามารถรองรับความผันผวน
ของพลังงานหมุนเวียนได้

Static Var Compensator

ระบบกักเก็บพลังงาน : (1) แก้ปัญหา Duck Curve (2) ทดสอบ/เรียนรู้เทคโนโลยี
ข้อดี : เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้                             
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แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้า
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โครงการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาระบบส่งไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิ
และลพบุรี เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน 

สฟ.บ่าเหน็จณรงค์

สฟ.ชัยบาดาล

ขนาด 21 MWh

ขนาด 16 MWh
สถานีไฟฟ้าแรงสงู

(สฟ.)

พลังงานทดแทนปี 2563
รวม
(MW)พลังงานลม

(MW)
พลังงานแสงอาทิตย์

(MW)

บ าเหน็จณรงค์
(จังหวัดชัยภูม)ิ

140.7 77.5 218.2

ชัยบาดาล
(จังหวัดลพบุรี)

207.0 94.2 301.2

 เป็นพื้นที่ศักยภาพท่ีมีพลงังานลมและแสงอาทิตย์กระจกุตัว 

 เชื่อมกับระบบ 115 เควี และอยู่ไกลจากระบบไฟฟา้ 230 เควี ของ กฟผ. 
เนื่องจาก ระบบ 115 เควี ไม่มี รฟ. หลัก และไม่ได้เชื่อมโยงเป็น network

จ.ชัยภูมิ
จ.ลพบุรี

แสงอาทิตย์และลม
1,460 MW

2563

จะมีพลังงานทดแทนรวม 
3,329 MW

(เพิ่มขึ้น 1,869 MW )   

2567

พลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแผน AEDP

• ควบคุมความผันผวนของพลังงานทดแทน
• สามารถจัดการพลงังานทดแทนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ
• รองรับความเบี่ยงเบนของความถี่
• รองรับการแก้ไข Congestion ในสายส่ง

การหาต่าแหน่งการติดตั้งของแบตเตอรี่ในระบบ กฟผ.

ผลลัพธ์จากการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
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https://financialtribune.com/articles/energy/84496/isfahan-building-first-floating-solar-farm

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับพลังงานน้่าจากเขื่อน

https://www.eagleview.com/2016/09/what-we-learned-at-solar-power-international/
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Integrated System
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• เขื่อนอเนกประสงค์ที่มีศักยภาพ
ของ กฟผ.มีทั้งหมด 11 เขื่อน

• ก่าลังผลิตรวมทั้งหมด 2,757.46 เมกะวัตต์

• พื้นที่ผิวน้่าที่มีศักยภาพห่างจาก
จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไม่เกิน 5 กิโลเมตร 11,240 ไร่

• ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 1,124 เมกะวัตต์

1 2 3

โครงการนา่รอ่งขนาดใหญ ่
เขื่อนสิรินธร

โครงการขนาดใหญ่
เขื่อน กฟผ. (11 เขื่อนหลัก)

โครงการความร่วมมือขนาดเล็ก
เขื่อนท่าทุ่งนา

Collaboration with 
Strategic Partner

(2561)

หมายเหตุ ข้อมูลนี้ยังไม่รวมศักยภาพพืน้ที่ผิวน้ าในเขื่อนชลประทาน

EGAT floating solar development plan 

Pilot Project 
(2563)

Commercial Project 
(2565-2574)
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ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Techno lo gy  Co s t
ราคาต้นทุนของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่
มีแนวโน้มถูกลงในอนาคต แต่ในปัจจุบันยังมีราคาแพงอยู่

E l e c t r i c i t y  P r i c e
รายได้ของประชาชนยังแตกต่างกัน

Techn i c a l  Te rm
ข้อจ ากัดด้านเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียน ท าให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมโรงไฟฟา้หลักหรอืระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อรองรับความผันผวน

เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้
ไฟฟ้าและผู้ผลิต ไม่ต้องให้ใครต้อง

รับภาระที่มากเกินไป

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ข้อพิจารณาการน่าพลังงานหมุนเวียนมาใช้

Regulator Power Producer

Public Sector
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Traditional Grid Modernize Grid

“Change like a dolphin, not a whale” • ทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตของโลกยังมีความไม่แน่นอน

• เทคโนโลยี RE, ESS, EV, DSM, Smart Grid ส าหรับ 

Modernized Grid ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
• มี Cost มหาศาลในการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Gird 

เป็น Modernized Grid
• Player, Consumer และ Prosumer ทั้งหมดควรอยู่ในระบบ

และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

• ต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบ

Stage by Stage

“เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความยุติธรรมต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย”

“Social Responsibility”

“Disruptive Technologies”

- Electrification
- Decentralization
- Digitalization




