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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน

หมุนเวียน (ERC-03) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยโรงไฟฟ้าบางชนิด
จะมีก าลังการผลิตที่แปรผันตามสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นๆ เช่น ความเร็วลม ความเข้มรังสีอาทิตย์ 
เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) 
การที่มี VRE เข้ามาเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในภาคการผลิต
ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการน าระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลติได้จากพลงังาน
หมุนเวียนมาใช้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้ทราบถึงแนวโน้มก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในช่วงเวลาต่างๆ 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้ด าเนินโครงการ 
การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน (ERC-03) ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งในการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ กลุ่มงานการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast) ขึ้น  
โดยคณะท างานชุดดังกล่าวได้เห็นชอบและเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียนขึ้น ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด พ.ศ.  
2558–2579 ได้ก าหนดให้ ส านักงาน กกพ. เป็นผู้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนของการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

4.1 ศึกษาโครงสร้างศูนย์การพยากรณ์ที่เหมาะสม ว่าควรเป็นงานด าเนินงานของภาครัฐ และ/
หรือ ภาคเอกชน  

4.2 ศึกษาประเภทของหน่วยงาน (กอง ทบวง กรม ส านักงาน องค์กรมหาชน ฯลฯ) ที่
รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานท่ีปฏิบัติการภายในศูนย์การพยากรณ์ 

4.3 ศึกษารูปแบบทางธุรกิจของศูนย์พยากรณ์ โดยสามารถอ้างอิงรูปแบบทางธุรกิจที่มีการใช้ 
ในต่างประเทศเชิงพาณิชย์เป็นจุดตั้งต้นได้ และเน้นการท าให้ศูนย์หรือระบบพยากรณ์
สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่อาศัยงบประมาณจากทางภาครัฐในการด าเนินการ
ในระยะยาว 

4.4 ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พยากรณ์ 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 (8 เดือน ระหว่าง พ.ค.61-ก.พ.62)  
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

7. งบประมาณ  งบประมาณรวม 4 ล้านบาท  
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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หัวข้อ รายละเอียด 
8. สรุปความคืบหน้า 

ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

 

ส านักงาน กกพ. ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ว่าจ้างส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อท าการศึกษาการพัฒนาโครงสร้าง
หน่วยงาน และการด าเนินการศูนย์พยากรณ์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนส าหรับ
ประเทศไทย (ศูนย์พยากรณ์ฯ) โดยสรุปเนื้อหาส าคัญของการศึกษาได้ดังนี้ 

 

8.1 รูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ในต่างประเทศจากการศึกษาเชิงลึกในประเทศตัวอย่าง 3 ประเทศ 
(ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย) 

 ออสเตรเลีย เยอรมนี อินเดีย 
1. โครงสรา้ง
ศูนย์พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 

เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้
การจดัตั้งโดย Australian 
Energy Market Operator 
(AEMO)  

หน่วยงานพยากรณ์มทีั้งเป็น
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) และเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต ้
TSO/DSO เพื่อท าหน้าที่
พยากรณ ์

หน่วยงานพยากรณ์มทีั้งเป็น
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) และเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต้ 
Renewable Energy 
Management Center  
(REMC) เพื่อท าหน้าที่พยากรณ ์

2. แนว
ทางการ
พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized) โดยมี
ศูนย์พยากรณ์พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
ที่เป็นอิสระ แลว้ส่งขอ้มูล
ต่อให้ AEMO (Dispatch 
Center) เพื่อท าการ
พยากรณ์ส่วนทีเ่หลือ 
(Centralized) 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized) โดยให้
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) 
รับผิดชอบการพยากรณ์ 
และส่งขอ้มูลตอ่ให้แต่ละ 
TSO อย่างไรก็ตาม แต่ละ 
TSO ก็มีโมเดลการพยากรณ์
ของตัวเอง (Centralized) 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized)  โดยให้
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) รับผิดชอบ
การพยากรณ์ และส่งข้อมลูต่อ
ให้ REMC อย่างไรก็ตาม 
REMC ก็มีโมเดลการพยากรณ์
ของตัวเอง (Centralized) 
หลังจากนัน้จึงสง่ข้อมูลให้ 
State/Regional/ National 
Dispatch Center                 
การพยากรณแ์บ่งตามพื้นที่ 
ตามแต่ละภูมิภาค 

3. แหล่ง
รายได้ของ
ศูนย์พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 
 

มาจากค่าธรรมเนียมจากผู้มี
ส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
 

ส าหรับกรณีหน่วยงานอิสระ 
(Forecast Service 
Provider) จะได้รับเงินจาก 
TSO/DSO โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ลักษณะเป็น Trading 
Forecast 
 

ส าหรับกรณีหน่วยงานอิสระ 
(Forecast Service Provider) 
จะได้รับเงนิจาก REMC หรือ 
National/Regional/  State 
Dispatch Center จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ลักษณะเป็น Trading 
Forecast REMC ได้รับเงินทนุ
สนับสนุนจาก Indian 
Renewable Energy 
Development Agency 
(IREDA) 

 

8.2 แนวทางจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ ในไทย 
8.2.1 สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยท าการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน ในลักษณะการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระหว่างวัน ในระดับ Intra-day (1-6 ช่ัวโมง
ล่วงหน้า) เพื่อใช้ส าหรับการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Dispatch) หรือระดับ Day-ahead (3-6 วัน
ล่วงหน้า) เพื่อวางแผนผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เพื่อลดการ Start/Stop 
โรงไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ในปัจจุบันศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้  กฟผ. (TSO) ท า

หน้าท่ีพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ควบคุมการ
สั่งผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้า (Dispatch) ตามโครงสร้างในปัจจุบัน ส านักงาน กกพ. เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านไฟฟ้าที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ 
คือ โดยผ่าน กฟผ. (ส าหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. Import, IPP และ SPP) ผ่าน การไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส าหรับโรงไฟฟ้า VSPP) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือขาย
ลูกค้าตรง (IPS) จะน าส่งข้อมูลให้กับส านักงาน กกพ. โดยตรง 

 

 
 

8.2.2 รูปแบบศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนส าหรับประเทศไทย 
ส านักงาน กกพ. ได้ท าการศึกษารูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ คือรูปแบบตามแผนระยะสั้น และรูปแบบตามแผนระยะยาว 
ดังนี ้

 

 
 

(1) รูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ตามแผนระยะสั้น (3-5 ปี) 
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า TSO ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. มีความ

เหมาะสมที่จะท าหน้าท่ีพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Forecast) จากลมและ
แสงแดด ในปัจจุบัน กฟผ. ก าลังศึกษาความเหมาะสมและปรบัใช้เทคโนโลยีการพยากรณไ์ฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และทดสอบน าร่องเทคโนโลยี โดยก าหนดเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์
ภายในปี 2564 (ภายในเวลา 3-5 ปีจากปัจจุบัน) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน และสอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หัวข้อ รายละเอียด 
โดยเบื้องต้น TSO จะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์พยากรณ์ฯ โดยเริ่มพยากรณ์พลงังานทดแทน

ในส่วนของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ SPP บางโรงเป็นการน าร่อง เนื่องจาก กฟผ. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลโรงไฟฟ้าทั้งสองชนิด โดยหลังจากนั้นช่วงปลายแผนระยะสั้น TSO จะพยากรณ์พลังงาน
ทดแทนในส่วนของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ SPP ทุกโรง โดย TSO สามารถซื้อข้อมูลสภาพอากาศ
จากศูนย์พยากรณ์อากาศ (Weather Service Provider) เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ ข้อมูลผล
การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะถูกส่งต่อให้ส านักงาน กกพ. ต่อไป  

ตามโครงสร้างนี้การผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในส่วนของ IPS และ VSPP จะไม่
ถูกพยากรณ์ อย่างไรก็ตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจาก IPS และ VSPP รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะถูกส่งต่อให้ส านักงาน กกพ. ซึ่งมีระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่สามารถสรุปเป็น
รายงานเพื่อน าไปใช้กับหน่วยงานที่ร้องขอและเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านไฟฟ้าต่อไป โดยส านักงาน กกพ. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พยากรณ์ฯ 

 
 
(2) รูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ตามแผนระยะยาว (5–8 ปี) 
ส าหรับแผนระยะยาว TSO ยังคงมีความเหมาะสมท าหน้าท่ีเป็นศูนย์พยากรณ์ฯ และ

ท าหน้าที่พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Forecast) จากลมและแสงแดด 
เช่นเดียวกับตามแผนระยะสั้น โดยเพิ่มเติมคือมีการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก VSPP เฉพาะ
ส่วน VRE เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ TSO ในการท าหน้าที่พยากรณ์ อาจมีการออกระเบียบ
ให้มีการจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อย (Forecast Service Provider) เพื่อท าหน้าที่พยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโรงไฟฟ้าต่างๆ แล้วส่งต่อให้ TSO เพื่อใช้เป็นข้อมูลภาพรวม
ในการวางแผนการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า โดยข้อมูลที่ได้รับเป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา 30 
นาทีหรือล่วงหน้าเป็นรายช่ัวโมง ( Intra-Day) หรือรายวัน (Day Ahead) การจัดตั้งหน่วย
พยากรณ์ย่อยอ้างอิงจากประสบการณ์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ 
กฟผ. ตามแผนระยะสั้น ศูนย์พยากรณ์ฯ ที่ TSO รูปแบบนี้จะมีฐานข้อมูลเป็นลักษณะ Big Data 
มีรายละเอียดข้อมูลทุกส่วนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  

ศูนย์พยากรณ์ฯ รูปแบบนี้พร้อมกับการจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อยจะใช้เวลาการ
พัฒนาต่อเนื่องจากแผนระยะสั้นอีกประมาณ 5 - 8 ป ี

 



   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 5 

เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หัวข้อ รายละเอียด 

 
 
 

8.2.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนรูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ จากระยะสั้นเป็นระยะยาวมีดังนี้ 
- ปริมาณโรงไฟฟ้า VSPP พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) มีจ านวน

และปริมาณมากขึ้น ท าให้ TSO จ าเป็นต้องพยากรณ์ส าหรับ VSPP ส่วนของ VRE  
- การด าเนินงานพยากรณ์โดย TSO ไม่สามารถจัดการได้ทั่วถึง ท าให้การบริหาร

จัดการ VRE ล าบากขึ้น อาจมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อย (Forecast Service 
Provider) ช่วยจัดการพยากรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเพื่อให้เกิดความแม่นย า
ในการพยากรณ์ มีวิธีการหลากหลาย โดยให้มีหน่วยพยากรณ์ย่อย มาช่วยท าการพยากรณ์ ส่งผล
ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงของการมีหน่วยพยากรณ์หน่วยเดียวท่ี TSO 

- ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
และตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ท าให้เกิดการแข่งขันในระบบไฟฟ้า
ทั้งระบบ เกิดการจัดตั้งระบบ Micro Grid หลายระบบ ท าให้ผู้ดูแลโครงข่าย ต้องบริการจัดการ 
Load ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการเช่ือมต่อ Disruptive Technology เข้ากับระบบจ าหน่าย
มากขึ้น ท าให้ Load Pattern ในระบบจ าหน่ายเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการบริหารจัดการ Load 
ผู้ดูแลระบบจ าหน่ายจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยพยากรณ์ย่อย เพื่อลดความผันผวนในการจัดการด้าน
ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

ทั้งนี้ ข้อสรุปของการด าเนินโครงการ สรุปได้ดังนี ้
- ศูนย์พยากรณ์พลังงานหมุนเวียน (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) ควรตั้งอยู่ที่ TSO 

(ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้ กฟผ.) เพื่อให้การบริหารจัดการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทั้ง
ระบบเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของประเทศ
อื่นๆ 

- ปัจจุบัน TSO (กฟผ.) ด าเนินการสอดคล้องกับผลการศึกษา 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

-  

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) / 
ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขัน 

 


