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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพไฟฟาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก (VSPP) พิกัดกําลังผลิตไมเกิน 1

MW ท่ีเชื่อมโยงเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ในพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยดําเนินการติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟาท่ี
จุดซ้ือขายไฟฟา (PCC) ระบบแรงดันไฟฟา 22 kV เปนระยะเวลา 7 วัน เพ่ือเก็บขอมูลและตรวจวัดประเมินผลระดับคุณภาพไฟฟาท่ีจายเขาระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เน่ืองจากกอนการเชื่อมโยงแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเขากับระบบจําหนายของการไฟฟา
สวนภูมิภาคน้ัน จะตองมีการตรวจสอบระดับคุณภาพไฟฟา ประกอบดวย แรงดันไฟฟา (Voltage RMS), คาความถี่ไฟฟา (Power Frequency), คา
ความผิดเพ้ียนรวมของแรงดันไฟฟา (THDV), คาแรงดันไฟฟากระเพ่ือม (Voltage Fluctuations) เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับผูใชไฟฟาบริเวณใกลเคียง
กับแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก ซ่ึงผลจากการตรวจวัดพบวาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก สามารถผลิต
ไฟฟาไดต้ังแตชวงเวลา 06.30 – 18.40 น. ปริมาณพลังงานเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี 778.125 kW ในชวงเวลา 12.20 น. และเกณฑประเมินระดับคุณภาพ
ไฟฟาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กน้ัน ตามเกณฑมาตรฐาน EN50160 จะใชคาท่ี 95% ของขอมูลมาพิจารณาซ่ึงพบวา คา
แรงดันไฟฟา CP 95 อยูท่ี 22.39 kV, คาความถี่ไฟฟา CP 95 อยูท่ี 50.03 Hz, คาความผิดเพ้ียนรวมของแรงดันไฟฟา CP 95 อยูท่ี 1.82% , คา
แรงดันไฟฟากระเพ่ือม CP 95 อยูท่ี 0.68 โดยคาคุณภาพไฟฟาท้ังหมดผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอ
กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา

คําสําคัญ : คุณภาพไฟฟา; จุดซ้ือขายไฟฟา; แหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ปจจุบันพลังงานไฟฟานับวามีความสําคัญมากตอการดํารงชีวิตประจําวัน ซ่ึงสถานการณการใชพลังงานจะมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในขณะท่ี

แหลงเชื้อเพลิงประเภท นํ้ามัน ถานหิน หรือกาซธรรมชาติ มีแตจะลดลง พลังงานหมุนเวียนจึงเปนทางเลือกท่ีกําลังเปนท่ีใหความสนใจ เน่ืองจากเปน
พลังงานท่ีสะอาด ไมสงผลกระทบตอสภาวะส่ิงแวดลอม อีกท้ังมีนโยบายการสนับสนุนอยางตอเน่ืองใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนใหมากขึ้นดวยการให
อัตราสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน  พลังงานแสงอาทิตยจึงเปนตัวเลือกท่ีเปนท่ีนิยม อีกท้ังลักษณะ
ภูมิศาสตรของประเทศไทยต้ังอยูคาบสมุทรอินโดจีน ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชียโดยมีพิกัดทางภูมิศาสตรท่ีละติจูด 5 องศา 37
ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ อยูในบริเวณพ้ืนท่ีเขตรอนจึงทําใหเหมาะสมแกการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

จากแนวโนมการเพ่ิมขึ้นและความไมแนนอนของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยอาจสงผลตอระบบจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซ่ึงปจจัยตางๆ เชน สภาวะภูมิอากาศ, การเคล่ือนท่ีของกลุมเมฆรวมถึงความเขมแสงท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบทันทีทันใด ซ่ึงมีผลโดยตรงตอ
คาของแรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา ความถี่ไฟฟา และคา % THD [2] โดยการเชื่อมตอพลังงานแสงอาทิตยน้ีกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะพบวาอาจจะสงผลกระทบดานการควบคุมแรงดันของระบบโครงขายไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานหลายประเด็น และยังสงผลกระทบตอ
อุปกรณการควบคุมแรงดันท่ีสถานีไฟฟาอีกดวย การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดออกระเบียบขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือไมใหสงผล
กระทบตอระบบโครงขายไฟฟาและผูใชไฟรายอื่น นอกจากผลกระทบทางดานการควบคุมแรงดันแลวยังมีผลกระทบตอคุณภาพไฟฟา ท้ังดานแรงดัน
กระเพ่ือม (Flicker) และฮารมอนิกส (Harmonics) [6] เม่ือมีการจายพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยตอนเริ่มแรกอาจจะตองมีการยกระดับของ
แรงดันไฟฟาใหสูงกวาปกติ เพ่ือใหแรงดันไฟฟาสามารถไหลเขาระบบจําหนายของการไฟฟาไดซ่ึงจะทําใหแรงดันไฟฟาเกินกวามาตรฐาน[5] และอาจ
เปนสาเหตุของความไมแนนอนดานคุณภาพไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และสงผลกระทบตอกลุมผูใชไฟของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

2. รูปแบบการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
การตอเซลลแสงอาทิตยเพ่ือใชงานน้ันมีรูปแบบหลากหลายตางกันไป โดยรูปแบบน้ันขึ้นอยูกับจุดประสงคและสถานท่ีติดต้ังใชงาน ซ่ึงระบบท่ี

ใชเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาสามารถแบงออกได 3 รูปแบบหลักๆ [3] ดังน้ี
2.1 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system)
2.2 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขากับระบบจําหนาย (PV Gird Connected System)
2.3 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system)

โดยระบบท่ีดําเนินการศึกษาจะเปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขากับระบบจําหนายซ่ึงเปนระบบท่ีไดรับความนิยม
มากในปจจุบัน เน่ืองจากเปนระบบท่ีไมซับซอน แตตองติดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบสายสงของการไฟฟาอยูแลว ระบบน้ีจะไมมีการเก็บพลังงานลงแบตเตอรี่
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยแลวก็จายเขาระบบไดเลย แตหากระบบไฟฟาหลักขัดของ ระบบน้ีระบบน้ีก็จะตองหยุดจายกระแสไฟฟาเขาระบบดวย
เน่ืองจากเปนมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับชางไฟฟาท่ีจะซอมบํารุงรักษาระบบ
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3. การตรวจวัดคุณภาพไฟฟา
การตรวจวัดคุณภาพไฟฟาจะใชเครื่องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา Disturbance analyzers ผลิตภัณฑ Dranetz BMI การแสดงผลขอมูลท่ีมี

ลักษณะเฉพาะท่ีตองการวิเคราะห Power Quality Disturbance การวัด บันทึก และการแสดงผลจะอยูในมาตรฐานขอกําหนดของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค [1] ซ่ึงมีคาตางๆดังน้ี

3.1 การควบคุมระดับแรงดัน ผูลิตไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กจะตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงมาตรฐานสูงสุดและตํ่าสุด
ตามท่ีกําหนด ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1: มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟาสูงสุดและตํ่าสุดของ กฟภ.

ระดับแรงดันไฟฟา
ภาวะปกติ ภาวะฉกุเฉิน

คาสูงสุด คาต่ําสุด คาสูงสุด คาต่ําสุด

115  kV 120.7 109.2 126.5 103.5
33  kV 34.7 31.3 36.3 29.7
22  kV 23.1 20.9 24.2 19.8
380 V 418 342 418 342

220 V 240 200 240 200

3.2 การควบคุมความถี่ไฟฟา ตองควบคุมใหอยูในเกณฑ 50±0.5 รอบตอวินาที ในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ ถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง
48.00 - 51.00 รอบตอวินาที ตอเน่ืองเกิน 0.1 วินาที

3.3 การควบคุมแรงดันกระเพ่ือม ตองควบคุมอุปกรณ ไมทําใหเกิดแรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) ท่ีจุดตอรวมเกินขอกําหนด โดย
ปกติใชวัดคา Pst คือการประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในชวงเวลาส้ันๆ (10 นาที) และ Plt คือการประเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในชวง
ระยะยาว (2-3 ชั่วโมง) ตามสมการท่ี (1), (2)
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เม่ือ Pst คือคาความรุนแรงของไฟกระพริบในชวงเวลาส้ันๆ
Plt คือคาความรุนแรงของไฟกระพริบในชวงระยะยาว
m คือคาลักษณะของแหลงกําเนิดแรงดันกระเพ่ือม
n คือจํานวนคา Pst ในชวงเวลาท่ีตรวจวัด

3.4 การควบคุมฮารมอนิก
ระดับความรุนแรงของฮารมอนิกสอาจแสดงในรูปของคาความเพ้ียนฮารมอนิกสรวม (Total Harmonic Distortion: THD %) โดยเทียบจาก

อัตราสวนระหวางคารากท่ีสองของผลบวกกําลังสองของสวนประกอบฮารมอนิกสกับคาของสวนประกอบความถี่หลักมูลเทียบเปนรอยละ ตามสมการท่ี (3)
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THD (3)

เม่ือ ( )h rmsV คือคาของแรงดันฮารมอนิกลําดับท่ี h

1( )rmsV คือคาของแรงดันท่ีความถี่มูลฐาน 50 Hz

ตารางท่ี 2: มาตรฐานกําหนดเกณฑฮารมอนิกเกี่ยวกับไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตอรวม (kV) คาความผิดเพี้ยนฮารมอนกิรวมของแรงดัน(%)
คาความผิดเพี้ยนฮารมอนกิของแรงดันแตละอันดับ(%)

อันดับค่ี อันดับคู
0.400 5 4 2

11,12,22,24 4 3 1.75

33 3 2 1
115 หรือมากกวา 1.5 1 0.5
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4. ขั้นตอนการศึกษา
แหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยน้ีต้ังอยูท่ีพิกัดละติจูด 13 องศา 22 ลิปดาเหนือ และ 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก การออกแบบใช

แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Poly Crystalline Module ขนาด 245 Wp จํานวน 4,032 แผง อินเวอรเตอรเปนแบบ Central inverter ขนาด 500 kW
จํานวน 2 ชุด มีการควบคุมคาแรงดันไฟฟากระเพ่ือม และคา Harmonic distortion อยูท่ีคานอยกวา 3% โดยมีวงจรการตออินเวอรเตอรชนิด grid
connected ดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1: วงจรการตออินเวอรเตอรชนิด grid connected
ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก(VSPP) ท่ีเชื่อมโยงเขากับระบบจําหนายของการไฟฟา

สวนภูมิภาค ตองมีการควบคุมไมใหเกินมาตรฐานขอกําหนด ซ่ึงจะมีการติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟาโดยต้ังคาใหสามารถเก็บขอมูลทุกๆ 10 นาที เพ่ือ
นํามาวิเคราะหตามมาตรฐาน EN 50160[4] ซ่ึงขั้นตอนการศึกษาน้ีจะดําเนินการติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟาเพ่ือเก็บขอมูลคุณภาพไฟฟาท่ีจุดซ้ือขาย
ไฟฟา (Point Common Coupling: PCC) เปนระยะเวลา 1 สัปดาห เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาประเมินคาคุณภาพไฟฟา ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2: สถานท่ีและผังวงจรแสดงจุดติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา

5. ผลการศึกษาคุณภาพไฟฟา
5.1 ผลการประเมินตรวจวัดคุณภาพไฟฟา

จากผลการประเมินคุณภาพไฟฟาของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก โดยการนําขอมูลจากผลการตรวจวัดมาประเมิน
ตามมาตรฐาน EN50160 ซ่ึงเกณฑการประเมินจะใชคาท่ี CP 95 ซ่ึง CP95 (Cumulative Percentile 95) คือ คาการกระจายความนาจะเปนของ
ขอมูล โดยใชคาท่ี 95 ของขอมูลเปนตัวแทนในการพิจารณา และ RP (Relative Percentile) คือรอยละความสัมพันธของขอมูลในแตละชวงเวลา โดย
มีผลจากการตรวจวัดและประเมินคาคุณภาพไฟฟาแสดงดังรูปท่ี 3
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รูปท่ี 3: ผลการตรวจวัดและประเมินคาคุณภาพไฟฟา
เม่ือนําขอมูลท่ีไดจากการติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา มาวิเคราะหโดยคา RP คือคารอยละของขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดในแตละคาของ

ชวงเวลา เม่ือนําขอมูลท้ังหมดมาเรียงจากขอมูลจากนอยไปมากก็จะไดตามเสน CP ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน EN50160 โดยจะนําคาของขอมูลท่ี 95%
มาเปนเกณฑท่ีใชในการประเมินคาคุณภาพไฟฟา จากรูปท่ี 3 พบวา คาแรงดันไฟฟาเฟส A คา CP 95 อยูท่ี 22.392 kV, คาความถี่ไฟฟา คา CP 95
อยูท่ี 50.04 Hz, คาความผิดเพ้ียนรวมแรงดันไฟฟา THDV เฟส A คา CP 95 อยูท่ี 1.819, คาแรงดันไฟฟากระเพ่ือม Plt เฟส A คา CP 95 อยูท่ี
0.685 โดยผลการประเมินคุณภาพไฟฟาดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3: ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก
พารามิเตอรไฟฟา Phase เกณฑมาตรฐาน CP 95 (%) ผลการประเมิน

คาแรงดนัไฟฟา
A

22 5% (21.9-23.1 kV)

22.392 ผาน
B - -
C 22.603 ผาน

คาความถี่ไฟฟา 50 1% (49.9-50.1 Hz) 50.04 ผาน

คาความผิดเพ้ียนรวมของแรงดันไฟฟา THDV

A

THDV < 4 %

1.819 ผาน

B - -
C 1.776 ผาน

คาแรงดนัไฟฟากระเพ่ือม Plt
A

Plt < 0.8
0.685 ผาน

B - -

C 0.655 ผาน
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หมายเหตุ เน่ืองจากเปนการวัดแบบ Two Element (3 Phase: 2PT 2CT) ซ่ึงวัดไดเฉพาะเฟส A และ เฟส C
จากขอมูลดังกลาวเม่ือพิจารณาผลการประเมินคาคุณภาพไฟฟาในชวงเวลาเดียวกันของแตละวัน พบวาผลการประเมินในแตละวันมีคา

สอดคลองกับคาผลการประเมินรวมท้ัง 7 วัน จะมีเพียงวันท่ี 6 ท่ีมีคามากกวาคาของผลรวมท้ัง 7 วันซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ
ในระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามรูปท่ี 4 แตไมเกินคามาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา

รูปท่ี 4: Wave form การเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะของวันท่ี 6
จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดวาเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะท่ีเฟส C ประมาณ 0.08 วินาที แลวกลับคืนสภาวะปกติ ซ่ึงเกิดจากการลัดวงจรในสายสง

แลวสงผลใหเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะในระบบจําหนายของการไฟฟา โดยเหตุการณน้ีจะทําใหคาแรงดันไฟฟากระเพ่ือมเกิดขึ้นตามรูปท่ี 5 ซ่ึงสงผล
กระทบตอการประเมินผลคาคุณภาพไฟฟาของการเชื่อมตอแหลงผลิตไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟา

รูปท่ี 5: กราฟแรงดันไฟฟากระเพ่ือมในชวงเวลาแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ

5.2 ผลการประเมินระดับพลังงาน
การตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กขนาด 1 MW มีคาปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีจาย

เขาระบบเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี 778 kW ในชวงเวลา 12.20 น. ตามรูปท่ี 6

รูปท่ี 6: ปริมาณกําลังไฟฟาเฉล่ียจากแหลงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก
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6. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพไฟฟาของโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยดําเนินการติดต้ัง

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟาผลิตภัณฑ Dranetz BMI ท่ีจุดซ้ือขายระดับแรงดันไฟฟา 22 kV เพ่ือเก็บขอมูลคุณภาพไฟฟาซ่ึงประกอบดวย คาแรงดันไฟฟา,
คาความถี่ไฟฟา, คาความผิดเพ้ียนรวมของแรงดันไฟฟา THDV, คาแรงดันไฟฟากระเพ่ือม Plt เปนระยะเวลา 7 วันหรือ 1 สัปดาห พบวาแหลงผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสามารถจายพลังงานไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดเฉล่ียระหวางเวลา 06.30 – 18.40 น. ปริมาณพลังงาน
เฉล่ียสูงสุดอยูท่ี 778.125 kW และผลการประเมินคุณภาพไฟฟาท้ังหมดผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอ
กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา
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