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ไ
   มโครกริด (Microgrids: MGs/MG)  
   คือ ระบบจ�าหน ่ายไฟฟ ้า ซ่ึง
   ประกอบด้วยโหลด และแหล่ง
   พ ลังงานแบบกระจายตั ว
   (D is t r ibuted Energy        
Resources: DERs/DER) ท่ีสามารถท�างาน
เพือ่การควบคมุ หรือเพือ่ท�างานร่วมกับระบบ
ไฟฟ้า (กรดิ; Grid)  หรอืท�างานแบบแยกโดด
หรือแยกตัวเปนอิสระ (Islanding) ปจจุบัน
มีการน�าไมโครกริดมาใช ้งานในระบบ
พลังงานไฟฟ้าแล้วกว่าทศวรรษ สามารถ    
พบได้ทั่วไปในกลุ ่มอาคารที่เก่ียวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ เช่น ฐานทัพ       
โรงพยาบาล และศูนยเก็บข้อมูล (Data 
Center) จากความท้าทายด้านการจัดการ
พลงังานแบบใหม่ ท�าให้การไฟฟ้าสรรหาเทคโนโลยี
มาใช้ในไมโครกริด (ตัวอย่างเช่น ไมโครกริด
คอนโทรลเลอร; MGC) เพื่อเปนทางเลือกใหม่

สถานภาพปจจุบันของไมโครกริด
(Microgrid Status Quo)
 จากการปฏิบตักิารด้านไมโครกรดิสมยัใหม่ ท�าให้โครงสร้าง
การควบคมุเชงิล�าดบัชัน้เกดิการพฒันา ส่งผลให้เกดิการแบ่งแยกงาน
ควบคุมออกเปนระดับและกรอบเวลา (Time Horizon) ท่ีแตกต่างกัน 
แนวคดินีไ้ด้มาจากการควบคมุเชิงล�าดบัชัน้ในระบบสายส่งไฟฟ้าและถกูปรบัเปล่ียน
มาใช้เพ่ือรองรับตามความต้องการของผู้ควบคุมระบบจ�าหน่าย (Distribution System 
Operators: DSOs) จนถึงระบบไมโครกริด (Bidram and Davoudi 2012) เหมือนดังเช่น           
ในระบบสายส่งไฟฟ้าแบบเดิม แนวคิดการควบคุมแบ่งออกเปนระดับที่ 0 (ระดับอุปกรณ) ระดับปฐมภูมิ 
(Primary) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และระดับตติยภูมิ (Tertiary) ต้องมีการเพิ่มค่าคงที่เวลาเพิ่มความ           
เชือ่มโยงกนัของทรัพยากร และเพิม่การส่ือสาร ไปพร้อมในแต่ละระดบั รปูที ่1 แสดงภาพรวมอย่างง่ายของระดบัการควบคุม
ต่างๆ และการประมาณค่ากรอบเวลาของแต่ละระดับ
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การควบคุมระดับลาง (Lower-Level Control)
 ส่วนประกอบของระดับการควบคุมประกอบไปด้วยลูปควบคุมภายในและการป้องกันส�าหรับ DER ไป
ถึงการควบคุมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสก�าลัง การควบคุมระดับปฐมภูมิ 
ก�าหนดขนาดและความถีอ้่างองิส�าหรบัลปูภายใน ตวัอย่างเช่น การใช้ Droop Control เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ
ของเครือข่ายและควบคุมการไหลของก�าลังไฟฟ้าจริง (P) และก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Q) การควบคุมระดับ   
ทุติยภูมินั้น เพื่อท�าให้มั่นใจว่า การเบี่ยงเบนของความถี่และแรงดันอยู่ในขอบเขตท่ีก�าหนดและควบคุม
พฤตกิรรมของสภาวะคงตวั (Steady State) ให้เหมาะสม โดยภาพรวมของวธีิการนีส้ามารถศกึษาได้ในรายงาน
ของ Guerrero และคณะ

การควบคุมระดับบน (Higher-Level Control)
 การควบคมุระดบัตตยิภูมคืิอ ระดบัทีสู่งทีสุ่ดของการควบคุมไมโครกรดิ และท�างานในกรอบเวลาระหว่าง
หลายนาทีจนถึงชั่วโมง การควบคุมระดับตติยภูมิมีลักษณะเฉพาะคือเพื่อเติมเต็มงานการวางแผนการ         
ปฏิบัติการในสภาวะคงตัว การควบคุมการไหลของก�าลังไฟฟ้า และการใช้งานแหล่งพลังงาน DER ทั้งหมด
อย่างเหมาะที่สุด จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ค่า P และ Q ของ DER จะได้รับการค�านวณและก�าหนดทั้งหมดเพื่อ

เตรียมรองรับพฤติกรรมของระบบในอนาคต ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management 
System: EMS) จะถูกใช้ในการควบคุมในระดับนี้ส�าหรับหาค่าอ้างอิงที่เหมาะที่สุดภายใต้เงื่อนไข

ทางเศรษฐศาสตรและทางเทคนิคที่ก�าหนดไว้ โดยภาพรวมของกลยุทธ EMS บางกลยุทธ   
ได้ถกูกล่าวถงึในรายงานการศกึษาของ Minchala-Avila และคณะ คณุลกัษณะท่ีส�าคัญ

ของ EMS ในไมโครกริด คือเพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนของปญหา ไม่ใช่แค่
เพือ่จดัการกับปญหาความผนัผวนของแหล่งพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy Resources: RESs หรอื RE) เช่น กงัหนัลมและโฟโตวอลเทอกิ 
(PV) ที่ไม่สามารถคาดการณได้อย่างแน่ชัดเท่านั้น แต่ยังมีปญหา

ความต้องการใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้ความร้อนของผูบ้รโิภค
อีกด้วย ส่ิงเหล่านี้เปนส่ิงที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งในรูปแบบ      
การท�างานของไมโครกรดิ การคาดการณโหลดส�าหรบัผู้บรโิภค 
1 รายนั้นยากที่จะท�านายมากกว่าโหลดจากผู ้บริโภค        
หลายรายทีม่ขีนาดใหญ่กว่ารวมกนั การคาดการณพารามเิตอร
ที่เกี่ยวข้องน้ีจึงเปนส่ิงที่ขาดไม่ได้ในการควบคุมไมโครกริด
ระดับบน 
    DSO น้ันไม ่ได ้น�าฟ งก ชันการท�างานที่ ได ้จาก                     
ไมโครกริดไปใช้ทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น การสับเปลี่ยนระหว่าง
โหมด Islanding และ/หรือโหมดท่ีต่ออยู่กับ Grid ซึ่ง                
ผู ้ควบคุมเครือข่ายจะได้ประสานงานกับระบบพลังงาน     
ท้องถิน่ (Local Energy Systems: LESs/LES) และในบรบิทนี้

สามารถมองไมโครกริดเปนกลุ่มย่อยพิเศษของ LES

ปริมาณ RE ในยุโรปในอนาคต:
ยังมีความคลุมเครือสําหรับผูควบคุมระบบจําหนาย

     RE เปนส่วนประกอบส�าคัญของการส่งผ่านพลังงานในยุโรป 
ประเทศสมาชิกได้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่า สหภาพยุโรป (EU) จะใช้ RE      

อย่างน้อย 32% จากพลังงานทั้งหมดภายในป ค.ศ. 2030 ในระยะยาวนั้น
อาจพุ่งสูงขึ้นถึง 80% ภายในป ค.ศ. 2050

         การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ RE ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในระบบจ�าหน่าย
แล้วกว่า 10 ป ซ่ึงการออกแบบระบบจ�าหน่ายไม่ได้ออกแบบไว้ส�าหรับ DER ขนาดใหญ่        

รูปที่ 2 แสดงวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของระบบไฟฟ้า
           บางประเทศในยุโรป ค่าธรรมเนียมส�าหรับระบบ (Network Tariff) ที่จ่ายโดยผู้ใช้งานในพื้นที่

ท่ีมีการใช้ RE สูงน้ันมีค่าเพ่ิมขึ้นจนกลายเปนค่าสูงสุดทั่วทั้งประเทศ (สูงกว่าค่าธรรมเนียมเฉล่ียของทั่วทั้ง
ประเทศกว่า 50%) แต่ทว่าไฟฟ้าอาจถูกใช้งานในพื้นที่อื่นหรือนอกประเทศ รูปแบบธุรกิจที่ควบคุมโดย DSO 
ในปจจบุนั ซึง่ค่าใช้จ่ายส�าหรบั RE อยูใ่นท้องถิน่ แต่ท้องถิน่ไม่ได้รบัประโยชนนัน้ หมายความว่าชมุชนท้องถิน่          
ในพื้นที่ชนบทไม่ได้รับประโยชนจากการพัฒนา RE เนื่องจากค่าใช้จ่ายของระบบที่สูง
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 บทบาทของ DSO คือ การจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคโดยรักษา
ระดับคุณภาพไฟฟ้าไว้ตามมาตรฐาน การเพิ่มค่าธรรมเนียมระบบ     
มีสาเหตุมาจากเงินลงทุนจากการเชื่อมต่อ RE ซึ่งอาจท�าให้เกินพิกัด
ของอุปกรณปจจุบันท่ีสามารถรับได้ เกิดปญหาแรงดันไฟฟ้าตก       
ในสาย หรืออาจเกิดทั้งคู่ก็ได้ ถ้าปญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข โดย 
DSO อุปกรณป้องกันที่ติดตั้งไว้ในระบบจ�าหน่ายเพื่อป้องกันระบบ
จากเหตุการณไม่ปกติ อาจท�างานและก่อให้เกิดปญหากระแสไฟฟ้า
ดับในพื้นที่แบบไม่เจตนาได้
 ในธุรกิจของ DSO กฎระเบียบคือเครื่องมือส�าคัญในการแก้
ปญหาของระบบ ในปจจุบัน DSO ส่วนใหญ่ในยุโรปออกระเบียบที่
จะลงทนุเพือ่แก้ปญหากบัสายไฟเท่านัน้ (ปรบัปรงุตวัน�าทองแดงและ
สถานีไฟฟ้า) หรือปรับปรุงอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเดิมๆ 
(ตัวอย่างเช่น Capacitor Banks) แทนที่จะใช้งานแก้ปญหาและการ
ควบคุมแบบยืดหยุ่นจาก LES ด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศ ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนเครือข่ายจึงสูงมาก เนื่องจากการไม่ค�านึงถึงสถานที่     
ติดตั้ง RE
 โดยทั่วไปแล้วการแก้ปญหาระยะส้ันของ DSO คือการ         
ตรวจสอบคอขวดของการแก้ไขปญหา ประกอบด้วยความแออดัของ
เครือข่าย และ/หรือปญหาแรงดันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง DSO             
มีหน้าที่วางแผนการอัพเกรดเครือข่ายที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปญหา     
คอขวดนั้นตามกฎระเบียบของประเทศ กระบวนการทั้งหมด         
(การวางแผน การขออนญุาต การอพัเกรดระบบ) ในประเทศสมาชกิ
ยุโรปส่วนใหญ่ใช้เวลาทั่วไป 2-5 ป การอัพเกรดเพื่อปรับขนาดพิกัด
ของเครือข่ายต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมากกับความ
ต้องการ RE เพิ่มเติม ในอนาคตและการจัดอันดับความเสี่ยงของ      
คอขวด ในบางกรณีความไม่แน่นอนมีค่าสูงมากจนผู ้วางแผน        
เครือข่ายไม่อาจทราบได้ว่าพิกัดเครือข่ายควรที่จะอัพเกรดให้มีค่า
เปน 3 เท่าของเครือข่ายปจจุบันหรือไม่

รูปที่ 2 วิวัฒนาการของระบบไฟฟา

รูปที่ 1 สถาปตยกรรมการควบคุมไมโครกริดตามระดับชั้น
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 เมือ่มสีิง่จงูใจทางเศรษฐกจิกระตุน้ให้ใช้งาน RE การคาดการณ
ปริมาณ RE จึงผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย ท�าให้เกิดความไม่แน่นอน
มากขึ้นส�าหรับการตัดสินใจที่จะอัพเกรดกริด ตัวอย่างเช่น ใน
โครงการหนึง่มกีฎระเบยีบอนัใหม่ในป ค.ศ. 2017 จงูใจในการตดิตัง้
ฟารม PV เพิ่มขึ้นเปนขนาด 500 kW และอนุญาตให้เชื่อมต่อกับ
ฟดเดอรระบบไฟฟ้า MV ที่ยาวถึง 24 กิโลเมตร การเชื่อมต่อครั้งนี้
มค่ีาใช้จ่ายในการอพัเกรดกรดิเพือ่ลดการเกิดปญหาแรงดนัตกทีม่ค่ีา
สูงกว่ามูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดของฟารม PV กว่า 3 เท่า ซึ่งตาม
กฎระเบียบปจจุบันค่าใช้จ่ายน้ีจะถูกกระจายให้กับลูกค้าทั้งหมดท่ี
เชื่อมต่อน�าไปสู่ค่าใช้จ่ายกริดที่สูงขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ 
 ยิ่งไปกว่านั้นความไม่แน่นอนยังมีค่าเพิ่มข้ึนเน่ืองจากฟารม   
PV สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อีก 0-50 แห่งในช่วงเวลาที่กฎระเบียบ
ด้านแรงจูงใจนี้ยังมีผล การวางแผนการอัพเกรดเพื่อลดปญหาที่เกิด
จากฟารม PV สองแห่งแรกอาจน�าไปสู่วิธีแก้ไขปญหาที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งอาจจะต้องมีการอัพเกรดเพ่ิมเติมในระยะสั้นจนถึงระยะยาว         
ในทางตรงกันข้ามการวางแผนส�าหรับจ�านวนการเชื่อมต่อท่ียัง         
ไม่ได้รบัการยนืยันอาจน�าไปสูร่ะบบทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป ซึง่จะสร้าง
ค่าธรรมเนียมกริดที่สูงขึ้นเช่นกัน 
 ระบบโมดูลารเปนค�าตอบท่ีเหมาะสมในการลดความไม่
แน่นอนจากผลกระทบของ RE หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาใน
โครงการดังกล่าว ก็ตระหนักได้ว่าการใช้งาน Building Block ของ
ระบบไมโครกริด เช่น ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) และ
ตัวควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า เพื่อแก้ปญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและ
ปญหาแรงดันไฟฟ้าจาก RE ในชนบท จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ

อัพเกรดกริดถึง 4 เท่า นอกจากน้ีธรรมชาติของ LES และระบบ      
โมดูลารจะท�าให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมกว่า

ชนิดของระบบพลงังานทองถิน่ (Local Energy System: LES)
 LES สามารถท�างานทัง้แบบเชือ่มต่อกับกรดิทีม่อียู ่หรอืท�างาน
ได้เองแบบระบบไม่มีกริด (Off-grid) LES ในกรณีแรกเรียกว่าเปน
แบบ Grid-connected LES เพือ่ให้บรกิารชุมชนซึง่การไฟฟ้าบรหิาร
จัดการกริดสาธารณะ (Public Grid) นั้นๆ อยู่แล้ว และยังมีความ
สามารถที่จะท�างานในโหมด Islanding ได้อีกด้วย หมายความว่า
สามารถตัดการเชื่อมต่อกับกริดและอยู่ด้วยล�าพังเองได้ ในขณะที่ 
LES แบบหลงัถกูออกแบบส�าหรบัพืน้ทีห่่างไกลทีไ่ม่มกีรดิสาธารณะ
เดมิอยู ่เรยีกว่า Off-grid LES ซึง่ถกูใช้งานเปนเครอืข่ายทีไ่ม่เชือ่มต่อ
กับกริดใดๆ เช่น เปนเครือข่ายแบบเกาะห่างไกล ความแตกต่าง
ระหว่างไมโครกริดเอกชน (Private MG) และไมโครกริดสาธารณะ 
(Public MG) แสดงได้ดังต่อไปนี้
    Grid -connected Private LES หรือ LES เอกชนที่มีกริด     
เชื่อมต่อ : LES ถูกด�าเนินการโดย DSO ขนาดเล็กหรือขนาดแรงดัน
ไฟฟ้าต�่า ที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดการเชื่อมต่อที่ตกลงไว้กับ DSO ซึ่ง
หมายความว่าผู้ด�าเนินการ LES จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดการ
เชื่อมต่อที่ก�าหนดไว้ส�าหรับตนเองและลูกค้าของ LES
    Grid-connected Public LES หรือ LES สาธารณะที่มีกริด
เชือ่มต่อ : LES ถกูด�าเนนิการโดย DSO โดยตรง แต่อาจมข้ีอก�าหนด 
การเชื่อมต่อที่แตกต่างกันส�าหรับ LES

ตารางที่ 1 ภาพรวมของอุปกรณและระบบพลังงานทั้งหมดใน Simris 
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    Off-grid Private LES หรือ LES off-grid เอกชน : LES         
ถกูด�าเนนิการโดย DSO ขนาดเลก็หรอืขนาดแรงดนัไฟฟ้าต�า่ ทีป่ฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดการเชื่อมต่อหรือไม่ก็ได้
    Off-grid Public LES หรือ LES off-grid สาธารณะ : LES     
ถูกด�าเนินการโดยการไฟฟ้า ท่ีปฏิบัติตามข้อก�าหนดการเชื่อมต่อ   
หรือไม่ก็ได้
 โครงการ E.ON จัดท�าขึ้นในหมู่บ้าน Simris ประเทศสวีเดน 
เปนตัวอย่างหนึ่งของ LES สาธารณะที่มีกริดเชื่อมต่อ และมีโอกาส
ท�างานในโหมด Islanding

โครงการ Simris
 ในป ค.ศ. 2015 E.ON ตัดสินใจที่จะเริ่มออกแบบและพัฒนา
โครงการน�าร่อง ซึ่งแรงบันดาลใจของงานน้ีคือต้องการเพิ่มปริมาณ 
RE ในระบบไฟฟ้า โครงการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้า
สามารถรับก�าลังไฟฟ้าจาก RE (ประเภท PV และกังหันลม) ได้มาก
ถึง 100% โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจนแล้ว     
และมีใช้ในท้องตลาดปจจุบัน
 โครงการน�าร่องนี้จัดท�าขึ้นที่หมู ่บ้านขนาดเล็กชื่อหมู่บ้าน 
Simris ในภาคใต้ของสวีเดน ที่สามารถท�างานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อ 
และไม่เชื่อมต่อกับกริดหลักแบบไร้รอยต่อ โดยใช้พลังงาน RE 
ประเภท PV ฟารม และ PV ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่ทั้งหมด 
 ได้จดัท�า LES Simris บนสายจ�าหน่าย 10 kV ท่ีมอียูแ่ล้ว ระบบ
ประกอบด้วยสถานีไฟฟ้าระดับแรงดัน 10/0.4 kV จ�านวน 7 แห่ง 
เพื่อจ่ายให้กับลูกค้ารวม 150 ครัวเรือน LES แห่งนี้รับไฟจากระบบ
ไฟฟ้าแรงดัน 20/10 kV จากเบย 10 kV ซึ่งประกอบด้วย Power 
Breaker หม้อแปลงแรงดันและกระเส เเละอุปกรณป้องกัน

 นอกเหนือจากกริดที่มีอยู่และ RE หลักแล้ว LES ประกอบ     
ไปด้วย:
    EMS อัจฉริยะ เพื่อใช้สื่อสารกับหน่วยผลิตพลังงานทั้งหมดให้ 
LES สามารถส่งกระแสไฟฟ้าภายใต้คุณภาพบริการที่ก�าหนดไว้เดิม
    BESS ตวัหลกั พิกดั 333 kWh/800 kW ท�าหน้าทีเ่ปนตวัสร้าง
กริด (Grid-forming) และอยู่ในความควบคุมของระบบการสมดุล
แบบทันทีทันใด (Instantaneous Balancing) ของไมโครกริด
    สถานไีฟฟ้ารองทีท่นัสมยั (สถานไีฟฟ้าของ DER) สร้างถดัจาก
กังหันลมและโรงไฟฟ้า PV ที่มีอยู่ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยการสื่อสารที่
จ�าเปนทัง้หมด อปุกรณป้องกนั และอปุกรณควบคมุทีจ่�าเปนส�าหรบั 
LES
    เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองชนิดไบโอดีเซล พิกัดก�าลัง 480 kW
    แพลตฟอรมการตอบสนองความต้องการโหลด (DSR) โดยน�า
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้งาน (เช่น ปมน�้าร้อน หม้อต้มน�้าร้อน และ
สถานีชารจรถยนตไฟฟ้า) เพื่อรองรับและปรับสมดุลในไมโครกริด
 ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมของอุปกรณและระบบพลังงาน
ทั้งหมดที่ Simris และรูปที่ 3 แสดงระบบพลังงาน Simris      
ประกอบด้วยกังหันลมในพื้นที่, PV ฟารม และสถานที่ติดตั้ง BESS 
และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง

ตัวควบคุมไมโครกริด : ระบบการจัดการพลังงาน 
(Microgrid Controller (MGC):
Energy Management System (EMS))
 การท�างานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของ LES สามารถท�าได้
ด้วยวิธีการจัดการพลังงานแบบ 3 ชั้น แสดงได้ดังในรูปที่ 4
 Simris EMS ท�าหน้าทีโ่หลดบาลานซ ประกอบไปด้วยฮารดแวร
ที่ได้รับการพิสูจนการท�างานระดับอุตสาหกรรมแล้ว (โดย Encorp) 
ตั้งอยู่ในสถานที่ติดตั้ง BESS และสถานีไฟฟ้าของ DER และสถานี
ไฟฟ้าหลักของ Simris โดยในแต่ละสถานที่ EMS สามารถเข้าถึง  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เช่น จากหม้อแปลง
กระแสและแรงดัน และข้อมูลสถานะจาก Power Breakers และ       
Disconnectors นอกจากนี ้EMS สามารถควบคมุ Power Breaker 
โดยตรงที่จุดต่อรวม (PCC) เพื่อให้สามารถสั่งการโหมด Islanding 
ได้โดยการเปด/ปดเบรกเกอร
 การผลิตจาก RES ถูกควบคุมด้วย EMS ซึ่งสามารถสั่งการ     
ให้ก�าลังผลิตของ RES ลดลงได้หากสถานะของการประจ ุ(SoC) ของ 
BESS ถึงระดับค่าๆ หนึ่ง ในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการไฟฟ้าสูง แต่ก�าลังการผลิตมีค่าต�่า EMS ยังคงสามารถสั่งให้

รูปที่ 3 ระบบพลังงานใน Simris (ไดความอนุเคราะหภาพจาก E.ON)

รูปที่ 4 วิธีการจัดการพลังงานแบบ 3 ชั้น
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เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองท�างานและยืดเวลาในโหมด Islanding ได้
 EMS ท�าหน้าที่ควบคุมโหมดการท�างานของ BESS รวมถึง       
ตั้งค่าแรงดันและความถี่เป้าหมาย เมื่อท�างานในโหมด Islanding 
ภาพรวมของส่วนประกอบและอุปกรณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงได้ใน
รูปที่ 5 
 Simris EMS สามารถท�างานในโหมดต่างๆ ขึ้นอยู่กับฟงกชัน
การท�างานที่ต้องการ ซึ่งจะน�าเสนอในภายหลัง
 
โหมด Islanding เสมือน (Virtual Island Mode)
 ในโหมดนี ้EMS จะควบคมุก�าลงัไฟฟ้าจรงิ (P) และก�าลงัไฟฟ้า
รีแอคทีฟ (Q) ของ BESS เพื่อไม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนค่า P และ Q 
ที่จุด PCC หรือกล่าวได้ว่าในโหมด Islanding เสมือน ตัวควบคุม 
PCS ท�างานในโหมดอินเวอรเตอรแบบแหล่งจ่ายกระแส (Current 
-source-inverter) ซึง่ท�างานแบบหน่วยตดิตามกรดิ (Grid-follow-
ing) ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนค่า P และ Q ที่ตั้งไว้กับ PCC ให้เปน     
ค่าใดกไ็ด้ตามความสามารถของ BESS และข้อจ�ากดัของระบบไฟฟ้า
ก�าลัง ท�าให้ไมโครกริดสามารถรับหรือจ่ายค่า P และ Q ไปยังกริด
ขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขปจจุบันและสถานะของกริด ซ่ึงบริการเสริม        
(Ancillary Service) ประเภทนี้มีประโยชนอย่างมากในระบบไฟฟ้า
ก�าลังที่ซับซ้อนในอนาคต ซ่ึงในช่วงพีคการก�าหนดสมดุลนี้สามารถ
จดัท�าได้เองที ่LES หลายระบบ ในสถานการณนี ้LES ให้บรกิารเสรมิ
แก่กริดได้ด้วยการปรับการใช้และการผลิตพลังงาน ซึ่งสามารถเพิ่ม

รูปที่ 5 ภาพรวมของสวนประกอบของระบบ 

ภาพก�าลังความสามารถของขนาดกริดด้วยการรักษาระดับแรงดัน   
ให้อยู่ในขีดจ�ากัด แม้จะมีการไหลของก�าลังไฟฟ้าที่รวดเร็วและ       
แตกต่างกันไปมาจากความไม่สม�่าเสมอของ RES

โหมด Islanding แบบเจตนา (Intentional Island Mode)
 ในโหมดนี้ PCS ท�างานในโหมดอินเวอรเตอรแบบแหล่งจ่าย
แรงดนั (voltage-source-inverter)  ซึง่ท�างานแบบหน่วยสร้างกรดิ 
(Grid-forming) แบบ Droop ทั้งส�าหรับ P ในฟงกชันของความถี่ 
(f) และ Q ในฟงกชันของแรงดัน (V) ท�าให้ BESS ท�าหน้าที่
เปลีย่นแปลงไปมาระหว่างโหมดเชือ่มต่อกับกรดิและโหมด Islanding 
ได้แบบไร้รอยต่อ ส�าหรบัการท�างานแบบ Islanding EMS จะท�าการ
วัด P และ Q ที่ PCC และก�าหนดค่า V และ f เป้าหมาย ส�าหรับ 
BESS เพื่อท�าให้ P และ Q ที่ PCC มีค่าเข้าใกล้ 0 ซึ่งระบบจะพร้อม
ในการท�า Islanding จากนั้น EMS จะสั่งเปด (Open) Circuit 
Breaker ที่ PCC โดยขณะนี้ BESS จะไม่เปลี่ยนโหมดการท�างาน     
แต่จะท�าหน้าที่รักษาค่า V และ f  ของระบบ Islanding โดย EMS 
จะท�าการปรับค่า V และ f เป้าหมายไว้ที่ 10.7 kV/50 Hz ให้คงที่ 
ตามเส้นโค้ง Droop ของ BESS ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่า P และ Q 
 อย่างไรก็ตามการควบคุมใน EMS ค่อนข้างช้า ดังนั้นความ      
ไม่สมดุลของก�าลังไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นได้ ท�าให้ V และ f เปลี่ยนแปลง
ออกนอกช่วงที่ต้องการควบคุม
 การเชื่อมต่อกลับเข้าเปนแบบ Grid-connected ท�าได้โดย 



7 IEEE E lec t r i f i ca t ion  Magaz ine

EMS จะควบคุม V และ f  ให้มีค่าตรงกับ V และ f ของกริด หรือ     
ที่เรียกว่าการซิงโครไนซกับกริด จากน้ัน EMS จะส่ังปด (Close) 
Circuit Breaker ที่ PCC
 ในรูปที่ 6 ระบบท�าการ Islanding จากระบบกริดเดิมที่
ประกอบด้วยกังหันลม PV ฟารม เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง และ 
BESS จะเห็นได้ว่า ณ เวลา 11.08.30 ค่า SoC ของ BESS มีค่าต�่า 
ท�าให้ EMS ส่ังเริม่เดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าส�ารองให้ท�างานที ่350 kW 
ในช่วงที่ P เพิ่มขึ้น BESS จะอนุญาตให้ค่า f สูงขึ้นได้ แต่ยังเปนไป
ตามเส้นโค้ง Droop และ EMS ก็ควบคุมค่า f ให้กลับมาที่ค่าปกติ
ในเวลาต่อมา จากน้ัน ณ เวลา 11.11.40 กังหันลมหลุดออกจาก
ระบบ และ BESS จะอนุญาตให้ค่า f ต�่าลงได้ แต่ยังเปนไปตาม      
เส้นโค้ง Droop ในช่วงที่ f ต�่าลงนี้เอง ก�าลังของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ส�ารองเพิ่มค่าก�าลังผลิตขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความเฉ่ือยของระบบ 
จากนั้น EMS จะอัพเดทค่า f เป้าหมาย เพื่อให้ระบบกลับสู่ปกติที่ 
50Hz โดยคุณภาพของแหล่งจ่ายเพื่อบริการให้ลูกค้ายังคงเปนไป
ตามคุณภาพบริการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 การทดสอบระยะยาวได้ท�าการเปรยีบเทยีบค่า f, V และความ
ผิดเพี้ยนรวมของฮารมอนิก (Total Harmonic Distortion: THD) 
ของระบบ เมื่อท�าการ Islanding กับระบบไฟฟ้าปกติของ Nordic 
ซึ่งในกรณีนี้พบว่า ขณะท�า Islanding LES จะมีคุณภาพไฟฟ้าที่        
ดกีว่าเมือ่ท�าการต่อกบักรดิ รปูที ่7-9 แสดงการเปรยีบเทียบของการ
ทดสอบดงักล่าวในวนัที ่12 เมษายน 2018 ระบบท�า Islanding จาก 
8.00 น. ถึง 20.00 น. โดยทุกรูปแสดงผลลัพธของ LES เมื่ออยู่ใน
โหมด Islanding โดยเจตนาในรูป (a) และระบบไฟฟ้าปกติของ 
Nordic ในรูป (b)รูปที่ 7 ความถี่เมื่อทําการ Islanding (a) โหมด Islanding โดยเจตนา 

และ (b) ระบบไฟฟากําลังปกติของ Nordic

รูปที่ 6 ความถี่และกําลังไฟฟาระหวางที่เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเริ่มทํางานและกังหันลมหยุด
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ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)
 BESS ในโครงการ Simris ถือเปนองคประกอบหลักของ 
LES เมือ่ Islanding จะท�าหน้าทีเ่ปน Grid-forming และก�าหนด
ค่าทัง้ V และ f โดย BESS ทีเ่ลอืกส�าหรบัโครงการนีม้พีกิดัก�าลงั 
800 kW/333 kWh ประกอบด้วย PCS ที่มีความสามารถใน
การ Islanding
 โดย BESS ประกอบด้วยระบบควบคุม 3 ประการหลัก 
ได้แก่
   1) ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management 
System: BMS) ส�าหรับการจัดการ SoC และการควบคุม          
ขีดจ�ากัดแบตเตอรี่
   2) การควบคุม PCS ด้วยการควบคุมการ Switching 
ความเร็วสูงของอิเล็กทรอนิกสก�าลัง เพ่ือก�าหนดโหมดการ
ท�างานต่าง ๆ
   3) ตัวควบคุมแบตเตอรี่ รวมไปถึง State Machine ส�าหรับ
โหมดการท�างานที่แตกต่างกัน และจัดการเปลี่ยน State
 ข้อมลูสรปุขององคประกอบหลกัของ BESS ในโครงการนี้ 
แสดงได้ในรูปที่ 10 และแผนภาพขั้นตอนการท�างาน (State 
Flow Diagram) ของระบบควบคุม BESS แสดงได้ในรูปที่ 11 
 EMS ท�าหน้าที่ก�าหนด State ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตัว
ควบคมุ BESS สัง่การไปยงั PCS ทัง้นีจ้ากโครงสร้างการควบคมุ
ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า ท�าให้การปฏิบัติการความเร็วสูงสามารถ
จัดการได้ที่ระดับ BESS เอง (อินเวอรเตอร Switching ที่ 2.5 
kHz) ตวัควบคมุ BESS ตดิต่อสือ่สารกันภายในและควบคมุการ
เปลีย่นโหมด โดย EMS จะจดัการปรบัค่าตามความต้องการของ
ระบบได้ในทุกๆ 1-Hz หรือ 1 วินาที
 ได้ท�าการทดสอบการลัดวงจรโดยใช้ Fault แบบ 1 เฟส 
และ 3 เฟส กับวงจรแรงดันไฟฟ้าต�่าซึ่งมี Fuse ขนาด 63 A 
เปนระบบป้องกัน ในขณะ Islanding รูปที่ 12 แสดงค่าแรงดัน
ไฟฟ้าจากการเกดิ Fault แบบ 3 เฟส ขณะทีร่ะบบประกอบด้วย 
BESS เพียงอย่างเดียว พบว่าขณะเกิด Fault จะท�าให้แรงดัน
ไฟฟ้าที่ BESS ลดลงเปน 86% และแรงดันไฟฟ้าจะกลับคืน      
สู่สภาวะปกติภายในเวลาประมาณ 0.2 นาที

รูปที่ 8 แรงดันเมื่อทําการ Islanding (a) โหมด Islanding โดยเจตนา และ (b) ระบบไฟฟากําลังปกติของ Nordic

รูปที่ 9 ความผิดเพี้ยน Harmonic รวมของระบบ เมื่อทําการ Islanding          
(a) โหมด Islanding โดยเจตนา และ (b) ระบบไฟฟากําลังปกติของ Nordic
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การตอบสนองด้านความต้องการ
(Demand-Side Response: DSR/DR)
 องคประกอบเพื่อความสมดุลตัวสุดท้ายที่เชื่อมกับ EMS คือ 
แพลตฟอรม DSR (หรือ DR) ซึ่งท�าให้ DG ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อ
ภายในสถานที่ของลูกค้าได้
 แพลตฟอรมนี้มีความสามารถดังต่อไปนี้
    ส่งแพลตฟอรมข้อมูลเรียลไทมส�าหรับการตรวจสอบและ      
การควบคุม
    จัดท�าลูปควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน LES 
ให้เหมาะที่สุด
    เสนอการเช่ือมต่อแบบเรียลไทมกับอุปกรณและแพลตฟอรม
ภายนอก

รูปที่ 10 ภาพรวมของ BESS

รูปที่ 11 แผนภาพขั้นตอนการทํางาน (State Flow Diagram) ของ
ระบบควบคุม BESS 

รูปที่ 12 แรงดันไฟฟาขณะทําการทดสอบการลัดวงจร
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    จัดหาการเชื่อมต่อแบบเปดส�าหรับการขยายการบริการไปยัง
ผู้ด�าเนินการระบบและตลาดที่มีความยืดหยุ่น
    ลดความซับซ้อนของการรวมกันของอุปกรณชนิดใหม่เพื่อ
ขยายฐานอุปกรณ
    แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่ส�าคัญและตรวจสอบ  
การใช้พลงังาน สญัญาณน�าทาง และการตอบโต้กบัผูใ้ช้ (แพลตฟอรม
แบบ Peer-to-peer)
 ดังแสดงในรูปที่ 13 เทคโนโลยี DSR ที่ใช้ในโครงการ Simris 
คือการใช้ PV และ BESS ส�าหรับที่อยู่อาศัย ปมความร้อน หม้อต้ม
น�้าร้อน และสถานีชารจ e-mobility

โฟโตโวทาอิก และระบบแบตเตอรี่ (PV และ BESS)
 PV และ BESS ท�าให้ลกูค้าสามารถพึง่พาตนเองได้มากขึน้และ
ซื้อไฟจากระบบไฟฟ้าน้อยลง แผง PV ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าผลิต
พลงังานในเวลากลางวนั โดย BESS จะเกบ็พลงังานส่วนเกนิจาก PV 
ในทางตรงกันข้ามเมื่อความต้องการโหลดโดยรวมมีค่าสูงกว่าความ
สามารถในการผลิตของ PV แล้ว BESS จะปล่อยพลังงานออกมา 
ท�าให้พลังงานทีเ่กบ็ใน BESS ช่วยปรบัสมดลุกรดิ (Grid-balancing) 
เนื่องจากวิธีใช้งานแบบนี้มีการท�าตลาดของเอกชนต่างๆ เพิ่มขึ้น   
และความสามารถทีห่ลากหลายของ BESS ท�าให้คาดได้ว่าระบบ PV 
ร่วมกับ BESS จะเปนส่วนส�าคัญของระบบพลังงานในอนาคต
 ข้อกงัวลท่ัวไปประการหนึง่เก่ียวกับ 
BESS ในที่อยู ่อาศัยในไมโครกริด คือ
สามารถช่วยท�าให้ระบบมีความยืดหยุ่น
ได้เพียงใด เมื่อมองโดยเผินๆ แล้ว พบว่า 
PV และ BESS ในที่อยู่อาศัยดูเหมือนว่า
จะเปนแหล่งของความยดืหยุน่ทีด่สี�าหรบั 
LES อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งประเภทของ 
LES ตามพลังงานส่วนเกิน เมื่อเกิดก�าลัง
การผลิตที่สูงจาก PV ขนาดใหญ่ จะพบ
ว่า BESS ในทีอ่ยูอ่าศยัจะได้รบัการชารจ
จาก PV ในที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวก็
เตม็หรอืเกอืบเตม็แล้ว ดงันัน้อาจม ีBESS 
เหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อรับการชารจจาก 
PV ขนาดใหญ่ หรอืม ีBESS ในทีอ่ยูอ่าศยั
ไม่เพียงพอส�าหรับช่วยปรับสมดุลกับ
ระบบไฟฟ้าผ่าน DSR ในทางตรงกันข้าม
หาก PV ขนาดใหญ่ผลติได้น้อยกว่าความ
ต้องการใช้งานของพืน้ที ่กไ็ม่น่าเปนไปได้
ส�าหรับ BESS ในที่อยู ่อาศัยท่ีจะเก็บ
พลงังานไว้เพยีงพอส�าหรบัสนบัสนนุกริด
ในช่วงเวลาดังกล่าว
 หนึ่งในกลยุทธ DSR นั้นขึ้นอยู่กับ
การควบคมุก�าลงัของ BESS ในทีอ่ยูอ่าศยั 
ซึ่งทุกๆ 5 นาที Set Point จะถูกส่งจาก
แพลตฟอรม DSR ไปยัง BESS ในที่อยู่
อาศัยทุกตัว ตัวอย่างของหน่ึงในวิธีการ
ควบคุมนี้แสดงได้ในรูปที่ 14 ซึ่งค่า Set 
Point ของ BESS ในท่ีอยู่อาศัย จะถูก
ก�าหนดจากค่า SoC ของ BESS หลัก 
กลยุทธการควบคุมมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ BESS หลัก

รูปที่ 13 แพลตฟอรม DSR

รูปที่ 14  การควบคุม BESS ในที่อยูอาศัย

ในกรณีที่ SoC ต�่าเกินหรือสูงเกิน กล่าวคือหาก BESS หลักมี SoC 
ต�่า BESS ในที่อยู่อาศัยจะได้รับค�าสั่งให้ดิสชารจ แต่หากสูง BESS 
ในที่อยู่อาศัยจะได้รับค�าสั่งให้ชารจ เพื่อให้ BESS หลักมีค่า SoC อยู่
ระหว่าง 30 ถึง 70 เปอรเซ็นต (Deadband) โดยลูกค้าสามารถ      
ตั้งค่าการท�างานของ BESS ในที่อยู่อาศัยของตนให้ท�างานในโหมด
ปกติตามที่ก�าหนดไว้เองได้
 
ปมความรอน (Heat Pumps)
 ปมความร้อนไฟฟ้าเปนแหล่งของความร้อนที่พบได้ท่ัวไปใน
ครัวเรือนของประเทศสวีเดน ซึ่งต้องการใช้ก�าลังไฟฟ้าจ�านวน
มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ กล่าวคือการใช้
พลังงานด้านความร้อนคิดเปนประมาณ 60% ของการใช้พลังงาน 
ในครัวเรือนทั้งหมด นอกจากน้ีเน่ืองจากความเฉื่อยของความร้อน
ของอาคารท�าให้เปนไปได้ที่จะปดปมความร้อนเปนเวลานานได้            
โดยไม่ท�าให้อุณหภูมิห้องลดลงมากกว่า 1 �C ด้วยเหตุผลเหล่านี้         
ปมความร้อนไฟฟ้าจึงสามารถช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ากับการผลิตไฟฟ้าได้เปนอย่างดี ซึ่งความต้องการใช้
ไฟฟ้าของปมความร้อนไฟฟ้าในประเทศสวีเดนโดยรวมมีค่าระดับ 
GW ซึ่งถือว่ามีค่าสูงมาก
 ปมความร้อนสามารถให้ทั้งความยืดหยุ่นทั้งด้านบวกและ     
ด้านลบ เพราะเปนไปได้ทีจ่ะเพิม่และลดความต้องการด้านความร้อน 
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อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่ข้ึนกับอุณหภูมิภายนอก
เปนหลัก ดังแสดงในตารางที่ 2 อุณหภูมินั้นๆ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
ปมความร้อนทีต่ดิตัง้ไว้และปจจยัอืน่ๆ เช่น ลม แสงอาทติย การผลิต
ความร้อนจากโหลดไฟฟ้าภายในและผู้คน
 ในช่วงที่อากาศอบอุ่น ทางทฤษฎีแล้วจะมีศักยภาพส�าหรับ
ความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 15 �C ปมความร้อนมัก
จะเปดเพราะมพีลงังานความร้อนเพยีงพออย่างสบายส�าหรบัอณุภูมิ
ห้อง ถ้าอุณหภูมิต�่ากว่า - 15 �C หรือต�่ากว่า ปมความร้อนส่วนใหญ่
มีแนวโน้มที่จะท�างานที่สมรรถนะสูงสุด เว้นแต่จะมีการก�าหนด  
อย่างอื่น และเปนไปได้ที่จะลด Power Output ในระหว่างนั้น        
มันเปนไปได้ที่จะเพิ่มและลดความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถ
ท�าได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกปจจุบัน 
 แทนที่จะเป นสัญญาณที่ขึ้นอยู ่กับก�าลังในหน ่วย kW 
แพลตฟอรม DSR สร้างสัญญาณน�าทางเปนเปอรเซ็นต ข้ึนอยู่กับ 
SoC ของแบตเตอรีห่ลกัในช่วงระหว่าง 100% (เพิม่ก�าลงัสงูสดุ) และ 
-100% (ลดก�าลังสูงสุด) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวก
สบายอยู่เสมอ จะมีการก�าหนดค่าขอบเขตการควบคุม กล่าวคือ     
จะปดการควบคมุ DSR หากอณุหภมูภิายในเปลีย่นแปลงไปมากกว่า 
±1 �C จากช่วงอุณหภูมิห้องที่พอเหมาะที่ลูกค้าก�าหนดไว้
 
หมอตมนํ้ารอน (Hot Tap-Water Boilers)
 หม้อต้มน�า้ร้อนสามารถเพิม่ความยดืหยุน่กบัระบบได้โดยลงทุน
ไม่แพง อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพลังงานถูกเก็บในรูปของความร้อน
แต่ก็ยังไม่ยืดหยุ่นพอท่ีจะสามารถเปลี่ยนกลับไปมาเปนไฟฟ้าได้

เหมือน BESS ทั้งนี้หาก LES มีพลังงานส่วนเกิน สามารถที่จะส่ัง    
ต้มน�้าให้ร้อนรอการใช้งานได้ เพื่อลดความต้องการในเวลาที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าขาดแคลน โดยต้องไม่รบกวนความสะดวกสบายของลกูค้า 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบการเพิ่มความร้อนของหม้อต้มมี     
แนวโน้มทีไ่ม่แน่นอน จงึสามารถเกดิความเสีย่งต่อความสะดวกสบาย
ของลูกค้าได้ กล่าวคือไม่มีน�้าร้อนเมื่อต้องการใช้งานได้ โครงการจึง
จะพจิารณาท่ีจะควบคุมระยะไกลเพือ่จดัการเฉพาะการเพิม่ความร้อน
แก่น�้า หากมีการผลิตพลังงานส่วนเกินเท่านั้น (ไม่หยุดให้ความร้อน
เมื่อลูกค้าต้องการใช้งาน) ระบบควบคุมที่น�าเสนอจึงจะไม่ส่งผล   
กระทบต่อความสะดวกสบายของลูกค้า
 จากการติดตามรูปแบบการบริโภคของครัวเรือน อุปกรณ    
หม้อต้มน�้าร้อนจะรู้เวลาและรู้ว่าน�้าจะถูกใช้ไปเท่าไร และจะลดการ        
สญูเสยีความร้อนของถงัเกบ็น�า้ของหม้อต้มโดยอุน่น�า้ให้ทนัเวลา เพือ่
จุดประสงคดังกล่าวการวัดอุณหภูมิท่อทางเข้าและท่อทางออกของ
ถังเก็บน�้าจึงเปนสิ่งจ�าเปน อุปกรณของหม้อต้มน�้าร้อนท้องถิ่นจะ    
ได้รับสัญญาณค�าสั่งจาก DSR ผ่านทาง Smart Meter ซึ่งถังเก็บน�้า     
จะถูกควบคุมอุณหภูมิโดยการตั้งค่าโหมดความร้อนจากระยะไกล

ยานยนต ไฟฟา (Electric Vehicle: EV)
 ยานพาหนะไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสถานีชารจอัจฉริยะสามารถ
เปนแหล่งของความยืดหยุ ่นเพื่อรองรับความผันผวนของ RE          
โดยควบคุมค่ากระแสชารจของ EV (Electric Vehicle Supply 
Equipment: EVSE) ได้ใช้งานระบบ EVSE ในโครงการที่ Simris 
และเชื่อมต่อกับแพลตฟอรม DSR ซึ่ง DSR ส่งสัญญาณไปยัง EVSE 
เพื่อจ�ากัดปริมาณพลังงานที่สถานีชารจตลอดเวลา มุมมองกราฟก
ของการควบคุมนี้แสดงได้ในรูปที่ 15
 
การมีสวนรวมในโครงการของ RWTH กับการศึกษา
และจําลองกลยุทธการควบคุมขั้นสูง 
 RWTH Aachen University ร่วมมือกับทีม E.ON ในการ
ก�าหนดวิธีทางเลือกอื่นๆ ส�าหรับการควบคุมระบบไมโครกริด 
โครงการของ RWTH Aachen University มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินการท�างานระยะยาวของ EMS เพื่อท�าการปรับให้มีค่า   
เหมาะที่สุดส�าหรับระบบไมโครกริด ส่ิงที่พิจารณาเปนพิเศษคือ    
ความสามารถในการเปล่ียนโหมดและการอยูภ่ายใต้โหมด Islanding 
ได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้จะต้องศึกษาถึงผลกระทบของการ
ควบคุมพฤติกรรมของระบบไมโครกริดแบบแอกทีฟ ซึ่งประเด็นท่ี
พิจารณาประกอบด้วย
    การพฒันา EMS ส่วนกลาง เพือ่แสดงความสามารถของระบบ
ไมโครกริดที่มีมากกว่า Simris LES แบบเดิม โดยการใช้ค่าการวัด     
ณ เวลาปจจบุนัต่างๆ ของ Simris เช่น การควบคุมการไหลของก�าลงั
ไฟฟ้า (Power Flow) ด้วยการใช้ Reactive Power ที่มีอยู่อย่าง   
ดีที่สุด โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัดของอุปกรณด้วย
    ท�าการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดย     
ใช้ระบบการทดสอบทีไ่ด้จดัท�าเปนแบบจ�าลองขนาดใหญ่ของระบบ 
Simris LES แบบเดิม เทียบกับการท�างานของ EMS และท�าการ
ประเมินผลการจ�าลองการปฏิบัติการ โดยใช้ค่าจากการวัดจริงจาก
ภาคสนามที่ Simris ตลอดทั้งป ซึ่งท�าให้สามารถเลือกการควบคุมที่
เหมาะสมและทราบถึงข้อเสียที่ส�าคัญจากการพยายามมุ่งเน้น EMS 
ให้ท�างานที่จุดประสงคเฉพาะเจาะจงบางอย่าง

รูปที่ 15 การควบคุมการชารจยานพาหนะไฟฟา

ตารางที่ 2 ความยืดหยุนที่มีอยูสวนใหญขึ้นกับอุณหภูมิภายนอก
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    วเิคราะหกรอบระยะเวลาทีม่ากทีส่ดุเท่าทีเ่ปนไปได้ส�าหรบัการ 
Islanding ภายใต้วัตถุประสงคการปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
    พัฒนาวิธีการพยากรณเพื่อท�านายพฤติกรรมของระบบผลิต
และโหลดในไมโครกริด โดยใช้ Data Science-based
    วิเคราะหพฤติกรรมของไมโครกริดและ EMS เม่ือมองว่า       
เปนโหลดจุดเดียวเชื่อมต่อกับ PCC เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบของ
การควบคุมจาก EMS แบบแอกทีฟ ว่าจะมีความผิดพลาดเพียงใด
หากความแม่นย�าในการพยากรณลดน้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกันท�าให้เกิดผลลัพธที่แตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิด
ความยากที่แตกต่างกันในการพยากรณได้อย่างไร
 หนึ่งในแนวทางที่เปนไปได้ส�าหรับการควบคุมไมโครกริด คือ
โครงสร้างการควบคุมแบบล�าดับชั้นตามที่ใช้ในโครงการ Simris ซึ่ง
ค�าตอบส�าหรับการท�าให้ระบบเหมาะท่ีสุดจะได้จากส่วนหนึ่งที่
เกี่ยวข้อง แต่ก็จะมีผลกับตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลทั้งหมด    
ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกรวมไว้ท่ีระบบส่วนกลาง ท�าการค�านวณ และ
ส่งต่อให้กบัส่วนอืน่ๆ RWTH Aachen University ได้พจิารณาความ
สามารถของการควบคมุเหล่านี ้รวมถงึพจิารณาโมเดลการสือ่สารหลกั
และการสื่อสารส�ารอง
 ได้จัดรูปแบบของ Optimization-base EMS ด้วยชุดสมการ 
เพือ่ท�าให้ฟงกชนัวตัถปุระสงคทีต้่องการ C มค่ีาน้อยทีส่ดุตลอดเวลา 
T ด้วยระยะ Time Step ∆T เพื่อพิจารณาสถานะระบบ x(t) ณ 
เวลา t (ตัวอย่างเช่น ค่าแรงดันระบบ กระแส พลังงานที่ถูกกักเก็บ 
และอื่นๆ) Input u(t) ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้คือค่าอ้างอิง และค่า 
Set Point ของ P และ Q และค่าใช้จ่าย หรือ f(x(t),u(t)) ทีเ่วลา t โดย
ฟงกชันวัตถุประสงคนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอบเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้
    สมการโมเดล (เช่น สมการ Power Flow, ข้อจ�ากัดอุปกรณ 
และอื่นๆ)
    ขีดจ�ากัดพลังงาน
    ขีดจ�ากัดก�าลัง
    ขีดจ�ากัดแรงดัน

 

 ใน EMS สามารถแยกความแตกต่างอย่างง่ายระหว่าง 
Sub-classes ของ Convex Problems (ที่ค�านวณได้ด้วยการใช้วิธี 
Classic, Gradient หรอื Hessian) และวธิ ีNonclassic ซึง่อาจไม่ใช่ 

Convex แต่เปน Heuristics ส�าหรับการจัดท�า Peak Shaving 
(Diekerhof et al. 2017) จะมแีนวโน้มเปนสมการแบบ Quadratic 
และเมือ่เรว็ๆ นีส้ตูร Second-order Cone Programming (Yan et 
al. 2017) และสูตร Semidefinite Programming (Peng and 
Low 2015) ก�าลงัเปนทีน่ยิม เนือ่งจากผ่อนปรนต่อข้อจ�ากดัของกรดิ
ส�าหรบัเครอืข่ายแบบเรเดียล ลกัษณะส�าคญัอกีอย่างคอืได้พจิารณา
ถึงตัวแปร Binary (หรือตัวแปร Integer ในแง่ทั่วไป) ด้วยแล้ว สิ่ง
เหล่านีต้้องการวิธกีารแก้ปญหาแบบ Mixed-integer Programming 
ซ่ึงท�าให้ใช้เวลาในการค�านวณเพิม่มากขึน้ และท�าให้เกดิการกระจาย
ของปญหาควบคุมที่เปนอุปสรรคในเวลาที่จ�ากัด ในขณะที่สูตร 
Mixed-integer ถูกใช้งานบ่อยครั้ง เพราะช่วยให้รวบรวมรูปแบบ
พฤติกรรมต่างๆ จากแหล่งเดียวได้ง่าย ซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อจ�ากัด
เพือ่การเริม่เดนิ Generator, Piece-wise Linear Approximations 
ของฟงกชันค่าใช้จ่ายแบบไม่เปนเชิงเส้น หรือการควบคุมเพื่อเปด/
ปดสวิตชส�าหรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายไฟ
 การท�าให้ระบบเหมาะทีสุ่ด (Optimization-based) โดย EMS 
สามารถท�างานได้ทั้งแบบ Open และ Close Loop เมื่ออ้างอิงจาก
ค�าศัพททฤษฎีการควบคุม แบบ Open-loop มักใช้แนวคิดของการ
ก�าหนดวันล่วงหน้า กล่าวคือท�าให้ระบบเหมาะที่สุดเพียงค่าเดียว 
และก�าหนด Set Point ต่างๆ โดยใช้การพยากรณค่าทั้งวัน 
(Chaouachi et al. 2013) แบบ Close-loop โดยส่วนมากใช้ 
Receding Horizon ประกอบด้วยแบบ Feedback Loop ส�าหรับ
สถานะต่างๆ ของไมโครกริดและจะปรับระบบให้เหมาะท่ีสุด ณ     
ทุกๆ Time-step ซึ่งต้องทราบถึงพฤติกรรมในช่วงเวลาต่างๆ มีการ
พยากรณพฤติกรรมในอนาคต และจัดท�าเปนโมเดลอย่างง่ายได้
 ตวัควบคุมทีถ่กูพฒันาใช้แนวคิดโมเดลการควบคุมการคาดการณ 
(Model Predictive Control: MPC) ซึ่งเปนที่น่าสนใจส�าหรับ
แนวทาง EMS ในช่วงปที่ผ่านมา โดย MPC จะก�าหนด Set Point 
ส�าหรับ BESS เพื่อการชารจ/ดิสชารจ รวมถึง Set Point ส�าหรับ
การลดก�าลังผลิต และก�าหนดค่า Q ของ RE ในขณะที่สถานะของ
ระบบเพื่อก�าหนด SoC ของ BESS ก�าหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง โดย MPC 
ถกูออกแบบเพือ่ท�าให้การแลกเปล่ียนพลังงานกบักรดิหลักมค่ีาน้อย
ทีส่ดุ แต่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของลกูค้าและสร้างสมดลุพลงังาน 
วิธีการน้ีสามารถยืดระยะเวลาของการอยู่ในโหมด Islanding ของ
ไมโครกริดได้ แต่ในการใช้งานจริงก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีผลเสีย       

อยู่บ้าง (Mildt et al. 2018)

โมเดลการควบคุมการคาดการณ 
(Model Predictive Control: MPC) 
 MPC เปนเทคนิคการควบคุมขั้นสูง
ส�าหรับการควบคุมแบบหลายตัวแปร 
MPC ใช้โมเดลระบบภายในเพือ่คาดการณ
พฤติกรรมในอนาคต โดย MPC ท่ีถูก
ออกแบบแล ้วจะค ้นหาแผนการณที่   
เหมาะสมส�าหรับอุปกรณต่างๆ (โดย
ก�าหนดค่า Set Point) ในแต่ละขั้นเวลา
ตลอดช่วงทีจ่ะคาดการณ โดยเริม่จากเวลา
ปจจบุนั การท�าให้ระบบเหมาะทีส่ดุขึน้อยู่
กับการคาดการณความต้องการใช้ไฟฟ้า      
การผลิตจาก RES และการคาดการณ
สถานะของระบบ ภาพรวมทั่วไปของการ
คาดการณแสดงได้ในรูปที่ 16

รูปที่ 16 การคาดการณและการควบคุมของ MPC
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 การท�าให้ระบบเหมาะทีส่ดุจะมเีพยีง 
Input แรกตัวเดียวเท่านั้นที่จะด�าเนินการ 
ส่วน Input ตัวถัดมาจะใช้การเล่ือนเวลาไป 
1 ขั้นเวลา ในขั้นเวลาถัดไป สถานะใหม่ของ
ระบบจะได้รับการวัดหรือประมาณ และจะ
ได้ค่าใหม่เพื่อท�าให้ระบบเหมาะท่ีสุดใหม่      
วิธีการนี้เรียกว่า Rolling Horizon Control
 ค่าการควบคมุแกนนอนหรอืแกนเวลา 
(Control Horizon) อาจถูกเลือกให้ต�่ากว่า
ค่าการคาดการณ (Prediction Horizon) 
เพือ่แก้ปญหาการเหล่ือมล�า้ทางเวลา (Time-
lag) ของการค�านวณที่ใช้เวลานาน ซึ่งหาก 
Control Horizon ค�านวณไม่แล้วเสร็จใน  
ช่วงเวลา ระบบยังคงสามารถใช้ค่า Control 
Horizon ก่อนหน้า เมือ่สิน้สดุเวลา Prediction 
Horizon ได้ และยังถือได้ว่า MPC ท�างาน
อย่างสมบูรณแล้ว (Diekerhof et al. 2018)

 LES Simris ปจจุบันและอนาคต RWTH Aachen University 
อยู ่ ระหว ่างประเมินเพื่อท�าให ้ เกิดการรวมกันของฟ งก ชัน
วตัถปุระสงค หรอืท�าให้มมีากกว่าหนึง่หวัข้อดงัต่อไปนี ้(เปรยีบเทยีบ
ตารางที่ 3)
    ค่าใช้จ่ายรวมของอุปกรณทุกตัวต�่าสุด, J c

    การสูญเสียพลังงานต�่าสุด, J l

    การใช้พลงังานท้องถิน่เพือ่สร้างความพอใจกบัผูบ้ริโภคท้องถิน่
ชนิดผลิตไฟฟ้าใช้เองสูงสุด, J p

    เวลาการเช่ือมต่อกริด ขณะการเช่ือมต่อและยกเลิกการเชื่อม
จากกริดต�่าสุด, J δ

 ฟงกชันวัตถุประสงค 4 อย่างนี้ ถูกประเมินใน 3 กรณี
    กรณี A : มลูค่าทางเศรษฐกจิ–ท�าให้ค่าใช้จ่ายการปฏิบตักิาร
ของไมโครกริดต�่าสุดและลดหน่วยสูญเสียให้มีค่าต�่าสุด
    กรณี B : การใช้พลงังานของท้องถิน่ ซึง่ต้องพจิารณาระหว่าง
การรับพลังงานจากกริดหลักและหน่วยสูญเสีย
    กรณ ีC : การเพิม่เวลา Islanding ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (Potential 
Islanding Time: PIT) ซึ่งตั้ง PIT เปนวัตถุประสงคหลัก ขณะท่ี
วัตถุประสงครองคือการลดค่าใช้จ่าย
 การประเมินผลการปฏิบัติการหนึ่งปในการทดสอบ (รูปที่ 17) 
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธการปฏิบัติการท่ีแตกต่างกันส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายการปฏิบตักิาร การแลกเปลีย่นพลงังาน และหน่วยสญูเสยี
ในสายอย่างไร ซึง่เหน็ได้ชดัว่าการลดค่าใช้จ่ายการปฏบัิตกิารโดยตรง 
(กรณี A) หรือการแลกเปลี่ยนพลังงานกับกริดหลัก (กรณี B) ท�าให้
เกิดผลลัพธที่ดีที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงคของโครงการ แต่   
เปนเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการเพิ่ม PIT (กรณี C) ได้ผลลัพธที่
คล้ายกันในเทอมของการแลกเปลี่ยนพลังงานกับกริดหลัก โดยการ
เปรยีบเทยีบกับการท�าให้ระบบเหมาะทีส่ดุในด้านค่าใช้จ่าย แต่ท�าให้
มีหน่วยสูญเสียสูง เนื่องจากค่ากระแสที่สูงส�าหรับการชารจและ      
ดิสชารจของ BESS เพ่ือเตรียมการ Islanding ซึ่งจะมีการอธิบาย
เพิ่มเติม โดย Mildt et al.

การพยากรณทรัพยากร (Resource Forecast)
 เพือ่การควบคุมในหวัข้อก่อนหน้า จ�าเปนต้องท�าการพยากรณ
การผลิตไฟฟ้าจาก PV และจากลม รวมถึงการพยากรณความ
ต้องการของโหลด

ตารางที่ 3 การประเมินการรวมกันของฟงกชันวัตถุประสงคโดย RWTH Aachen University

รูปที่ 17 คาสะสมในหนึ่งปของการทดสอบ (a) คาใชจายการปฏิบัติการ 
(b) การแลกเปลี่ยนพลังงาน และ (c) หนวยสูญเสียในสายใน ตาม 3 
กลยุทธ A-C
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 เพื่อการพยากรณตัวแปรที่ไม่ทราบค่า RWTH Aachen       
University ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ�้า (Recurrent     
Neural Network: RNN) ที่ทันสมัยแบบ Encoder-decoder เพื่อ
หาค่าต่างๆ นี้ โดย RNN (รูปที่ 18) ใช้ค่าในอดีตใน Encoder เปน
ค่าเริ่มต้น เพื่อสร้างค่าแนวโน้มในอนาคตใน Decoder ซึ่ง RNN ขึ้น
อยูกั่บเซลลหน่วยความจ�าระยะสัน้ค่าหนึง่ ทีม่กีารเช่ือมต่อแบบวงจร
หรือแบบป้อนเอง วงจรเหล่านี้สามารถจับการอ้างอิงอนุกรมเวลา
และพฤตกิรรมแบบไดนามกิตามล�าดบัขัน้ตอนเวลา ซึง่รวมคณุสมบตัิ
ภายนอกในแต่ละขั้นเวลาการพยากรณเพื่อปรับปรุงความแม่นย�า
ของการพยากรณ อัลกอริทึมการพยากรณชนิดน้ีสามารถใช้ได้กับ
การพยากรณค่าการผลิตจากลมและ PV รวมถึงค่าโหลด ส�าหรับ     
ค่า 24 ชั่วโมงข้างหน้าได้อีกด้วย ตัวแปรจากภายนอกส�าหรับการ
พยากรณเหล่านีป้ระกอบด้วยค่าอตุนุยิมวทิยาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
อณุหภูม ิความดนัอากาศ ความเข้มแสงอาทติย ความเรว็และทศิทาง
ลม การปกคลุมของก้อนเมฆ และอื่นๆ ในการค�านวณจะต้อง
สันนิษฐานว่าค่าต่างๆ ที่ได้มามีความแม่นย�าและถูกต้องสูง แต่ใน
ชีวิตจริง ค่าต่างๆ ที่ได้มามีความไม่สมบูรณระดับหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น
วิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นจะพิจารณาตัวแปรของปฏิทินด้วย เช่น วัน
ท�างาน เวลาของวัน เดือน วันหยุดประจ�าชาติและตัวแปรอื่นๆ       
เพื่อบันทึกพฤติกรรมผู้บริโภคส�าหรับการพยากรณโหลดไฟฟ้า
 รูปที่ 18 แสดงการติดตั้งสถาปตยกรรม RNN (Wilms et al. 
2018) จะเห็นว่า Encoder และ Decoder ใช้ล�าดับประวัติเพ่ือ    
เข้ารหัสภายใน ที่เรียกว่าสถานะซ่อน (Hidden State; การรวม     
เวกเตอรหน่วยความจ�า) เปนจุดเริ่มต้นกับตัวถอดรหัสเพื่อการ
พยากรณ ในรูปที่ 18 เมื่อตัวแปร l คือป้ายก�ากับ (เช่น ค่าเป้าหมาย) 
y คอืค่าพยากรณ (Output) และ f  คอืชดุล�าดบัของตวัแปรภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
 ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสใช้ชุดผสมของป้ายก�ากับ (ค่า
พยากรณ) ของระดับเวลาที่ผ่านมาและคุณสมบัติของระดับเวลา
ปจจบุนั ความล่าช้านีใ้ช้เวลาทีผ่่านมาส�าหรบัการอนมุานระดบัเวลา
ปจจุบันและเน้นไปยังอัลกอริทึมการพยากรณเพื่อใช้ประโยชนจาก
ความสัมพันธอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปนส่วนหนึ่งของชุดเวลาของ
ค�าถาม
 การใช้อัลกอริทมึนีท้�าให้ RWTH Aachen University สามารถ
ให้ผลลพัธค่าการพยากรณล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ทีม่คีวามแม่นย�าอย่าง

รูปที่ 18 การกําหนดอัลกอรึทึมการพยากรณ

มีเหตุผล โดยใช้ข้อมูลโหลดสังเคราะหจาก Simris เพื่อเปนข้อมูล   
อินพุตให้ MPC ได้ กลายเปนว่าสถาปตยกรรมการพยากรณแบบ 
Evolved น้ีมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเทคนิคการพยากรณแบบ 
Encoder-decoder RNN  
 บนพื้นฐานนี้การจ�าลองของ RWTH Aachen University 
แสดงให้เห็นว่าการรวมกันของวิธีการ MPC ที่ถูกออกแบบอย่าง
รอบคอบตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อรวมกับอัลกอริทึมการ
พยากรณที่จัดท�าขึ้น ท�าให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า 10% 
(ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้มากข้ึน) (Bogdanovic et al.2018) ผลการ
จ�าลองเหล่านีจ้ะถกูตรวจสอบกับระบบจรงิในระยะเวลาทีเ่หลอืของ
โครงการ

บทสรุป
 E.ON และหุ้นส่วนเช่ือว่า LES สามารถที่จะเปนส่วนส�าคัญ 
และมีโอกาสที่ดีส�าหรับอุตสาหกรรมพลังงาน โดย LES สามารถ      
รับประกันเพื่อการบูรณการ RE กับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีความ  
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ในขณะท่ีวิธีแก้ไขปญหาแบบเดิม             
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม การท�างานกับ LES ยังคง
ด�าเนินต่อไป และการพัฒนาวิธีแก้ไขปญหาในอนาคตถูกสร้างขึ้น   
จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในปแรก
 กฎระเบียบใหม่จากแพ็กเกจพลังงานสะอาดส�าหรับชาวยุโรป
ทุกคนของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s 
Clean Energy Package for all Europeans; เผยแพร่ในป 2016) 
เปดโอกาสให้ประเทศสมาชิกยุโรปก�าหนดกรอบการก�ากับดูแล   
ระดับชาติที่จะท�าให้ LES กลายเปนผู้สนับสนุนด้านเทคนิคส�าหรับ
การสร้างชุมชนพลังงานท้องถิ่น ชุมชนพลังงานท้องถิ่นเหล่าน้ีจะ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบพลังงานยุโรปที่ผสมผสานความ
ยั่งยืนและเสถียรภาพของอุปทานกับการแข่งขันและประชาชน
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ที่ใช้ในโครงการ และหุ้นส่วนหลัก ได้แก่ Encorp Loccioni และ 
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