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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ 

 

โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
(EGAT-02, EGAT-03) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์และลมได้เข้ามามีส่วนในการผลิต
ไฟฟ้า ถึงแม้ว่ามีปริมาณที่ยังไม่มากพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในอนาคต
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวจะยังคงเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจะ
มาถึงจุดที่มีปริมาณมากพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบในด้านการผลิต ทั้งในเรื่องของความไม่
แน่นอน (Uncertainty) และความผันผวน (volatility) ซึ่งความไม่แน่นอนและความผันผวนของ
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะส่งผลต่อเนื่องมายังคุณภาพของการควบคุม
ระบบก าลังไฟฟ้า ได้แก่ การรักษาระดับความถี่ แรงดัน และปริมาณก าลังผลิตส ารอง ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น 

 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความผันผวนดังกล่าว การพยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System 
Operator) สามารถวางแผนการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระยะสั้นแบบ Day-ahead จะช่วยในการวางแผนเดินเครื่อง
รายวัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการจัดสรรก าลังผลิตส ารอง ส่วนการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระยะสั้นมากแบบ Intraday จะช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสามารถ
คาดการณ์ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาก าลังผลิตส ารอง ควบคุมความถี่ ตลอดจนบริหารจัดการ
แรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบพยากรณ์การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงเป็น
นโยบายหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ภายใต้เสาหลักที่ 2 ได้มอบหมายให้ กฟผ. ด าเนินงานพัฒนา
ระบบพยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย EGAT-02 การศึกษาความเหมาะสมและ
การปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และ EGAT-03 การ
ทดสอบน าร่องเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายใน
การศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์เพื่อระบุว่าแบบจ าลองใดมีความเหมาะสมกับการใช้งานใน
ประเทศไทยมากที่สุด และท าการทดสอบแบบจ าลองที่ได้รับการคัดเลือกในบางพื้นที่ โดยการ
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

ดังนั้น กฟผ. จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานครอบคลุมโครงการตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ทั้ง EGAT-02 และ EGAT-03 
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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อคาดการณ์ความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ท าให้การวางแผนการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าหลักมีความแม่นย าและเกิดประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อศึกษาและจัดท าแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าระยะสั้น (Day-ahead) และ
ระยะสั้นมาก (Intraday) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง เพื่อใช้ในการ
วางแผนเดินเครื่องรายวันและเพื่อการควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า โดยแบบจ าลองการ
พยากรณ์ที่สร้างขึ้นจากโรงไฟฟ้าน าร่องในโครงการนี้ จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศูนย์
พยากรณ์พลังงานหมุนเวียน (RE Forecast Center) ของประเทศตามที่ก าหนดในแผน
แม่บท Smart Grid ของประเทศไทยต่อไป 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าระยะสั้น (Day-ahead) และระยะสั้นมาก 
(Intraday) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมประเภท SPP 

4.2 ทดสอบและวิเคราะห์ทางสถิติของผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ที่ได้
พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าไว้ 

4.3 ขยายผลแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมประเภท VSPP 

 
 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ 

 

- ปี 2560 : “ศึกษา วิจัย” โดยการตั้งคณะท างานฯ ศึกษาและก าหนดวิธีพยากรณ์  
- ปี 2561 : “โครงการน าร่อง” พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ และน าร่องด้วยโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 8 แห่ง 
- ปี 2562 : “ขยายผล” ทดสอบและวิเคราะห์ความแม่นย าของแบบจ าลองพยากรณ์ 

รวมถึงขยายผลไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ กฟผ. และ SPP 
รายอื่นๆ เพิ่มอีก 11 แห่ง 

- ปี 2563 : “SPP 100%” พัฒนาความแม่นย าของแบบจ าลองพยากรณ์ให้ดีขึ้น และ
ขยายผลไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ SPP ครบทุกโรงไฟฟ้า 
พร้อมท้ังสร้างศูนย์ RE Forecast Center (ต้นแบบ) 

- ปี 2564 : “Regional VSPP” ขยายผลแบบจ าลองไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมของ VSPP เชิงพื้นที่ พร้อมท้ังปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 32.2 ล้านบาท 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 

 

8.1 การพัฒนาแบบจ าลอง  
 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

 
พลังงานลม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 ตัวอย่างการพยากรณ์ 

 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

 
พลังงานลม 

 
8.3 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 

 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

 
พลังงานลม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

สรุปการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 
 

8.4 การพัฒนาศูนย์ RE Forecast Center (ต้นแบบ) 
- ภายหลังจากการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแล้วเสร็จครบทุกแห่ง ขั้นตอนถัดไป กฟผ. ได้
เริ่มต้นพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE 
Forecast Center) เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้น าไปใช้ตามภารกิจของ
ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast System) ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่มีแผนจะเปิดใช้งานภายในปี 2564 

- ปัจจุบัน การพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มี
ความคืบหน้าในการด าเนินการไปมากกว่าร้อยละ 80 โดยองค์ประกอบหลักของระบบ
มี 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ส่วนของแบบจ าลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 29 แห่ง ซึ่งเป็น

ระบบที่ท างานโดยอาศัยหลักการของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network: ANN) ที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานในปี 2562-2563 

2) ส่วนของการแสดงผลซึ่งพัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web Application ที่สามารถ
เรียกดูค่าพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของค่าการพยากรณ์ และแจ้ง
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบผ่านทาง Line Chatbot ได้ 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 

 

 
การแสดงผลค่าพยากรณ์ภาพรวม 

 

 
การแสดงผลค่าพยากรณ์รายโรงไฟฟ้า 

 

 

การแสดงต าแหน่งโรงไฟฟ้าบนแผนที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 

การเรียกดูข้อมูลพยากรณ์ของโรงไฟฟ้าบนแผนที่ 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย / 
ฝ่ายควบคมุระบบก าลังไฟฟ้า 

 


