
   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 1 

เสาหลักที่ 3 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ 

 

โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (EGAT-04) 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด าเนินโครงการปรับปรุง / แก้ปัญหาระบบ
ส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี ซึ่งได้มีการระบุการ
ด าเนินงานโครงการในแผนการขับเคลือ่นการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะ
สั้น พ.ศ. 2560-2564 เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน โดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยสาเหตุที่เลื อกพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดนในปี 2563 ประเมินว่าจังหวัดชัยภูมิจะมีก าลังผลิตจากพลังงานทดแทน 
218.2 MW (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 140.7 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 77.5 MW) 
และจังหวัดลพบุรี จะมีก าลังผลิตจากพลังงานทดแทน 301.2 MW (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 207 
MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 94.2 MW) ซึ่งประโยชน์ของการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) สามารถควบคุมความผันผวนของพลังงานทดแทนได้ 
สามารถจัดการพลังงานทดแทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความเบี่ยงเบนของความถี่
และการแก้ไข Congestion ในสายส่งได้และท าให้ค่าความยืดหยุ่น (System Flexibility) ของ
ระบบไฟฟ้าสูงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเนื่องมาจากความผันผวนของพลังงานทดแทนซึ่งมีลักษณะของ
แหล่งก าเนิดพลังงานท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศซึ่งควบคุมไม่ได้ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าท้ังในด้านแรงดันและความถี่ โดยการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบไฟฟ้าจะช่วยรองรับปัญหาความผันผวนของพลังงานทดแทนที่ส่งผ ล
กระทบต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ท าให้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
และช่วยให้รองรับพลังงานทดแทนท่ีจะเข้ามาในระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นในอนาคต 

3.2 ใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ าและจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา
ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Energy Shifting) 

3.3 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อน ามาประยุกต์ออกแบบระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมผลจากการเช่ือมต่อ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีเข้ามาในระบบมากขึ้นในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

ก าหนดพื้นที่และต าแหน่งการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) 
ประเภท Lithium-Ion ดังนี ้
 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ 
- ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี บ าเหน็จณรงค์ เพื่อรองรับการเช่ือมต่อระบบกักเก็บ

พลังงาน จ านวน 1 วงจร พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
บ าเหน็จณรงค์ 

- ติดตั้งหม้อแปลง 115/22 เควี ขนาด 50 เอม็วีเอ จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภท Lithium-ion ขนาด 16 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 

พร้อมติดตั้งระบบควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งระบบแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ขนาดรวม 16 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบ

ควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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เสาหลักที่ 3 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
- ติดตั้งหม้อแปลง 22 เควี/400 โวลต์ เพื่อรองรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาด          

16 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 
- เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 
- ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ชัยบาดาล เพื่อรับการเช่ือมต่อระบบกักเก็บพลังงาน

จ านวน 1 วงจร พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 
- ติดตั้งหม้อแปลง 115/22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภท Lithium-ion ขนาด 21 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 

พร้อมติดตั้งระบบควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งระบบแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ขนาดรวม 21 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบ

ควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งหม้อแปลง 22 เควี/400 โวลต์ เพื่อรองรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ขนาด 21     

เมกะวัตต์-ช่ัวโมง  
- เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ มรีายละเอียดดังนี้   

- ปี 2559-2561 ออกแบบแนวความคิด ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบจัดท า TOR 
- 2 เมษายน 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- ปี 2561-2562 กระบวนการประกวดราคา  
- ลงนามหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI) (ไตรมาสที่ 3 ปี 2562) 
- ก าหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 

(ไตรมาสที่ 3 ปี 2563) 12 เดือนจาก LOI 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ 
 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  และสถานไีฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

7. งบประมาณ  งบประมาณรวม 1,982.7 ล้านบาท 
 

8. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 2564) 

 

8.1 ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 
 

งาน %รวม % งานโยธา 
%งานติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

สฟ.ชัยบาดาล 47.09% 38.0% 53.0% 
สฟ.บ าเหน็จณรงค์ 51.08% 43.0% 56.0% 
 

8.2 อุปกรณ์หลักเข้ามาครบแล้ว จัดเกบ็ท่ี Store และที่ Site บางส่วน 
8.3 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งตู้ Battery และ ตู้ PCS 
8.4 หน่วยงานก่อสร้างกับคูส่ัญญาปรบัแก้แบบ C-6 เพื่อเสนอหน่วยงานวิศวกรรมพิจารณาแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
8.5 Supervisor มีก าหนดการเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 29 มกราคม 2564 
8.6 อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค        
ในการด าเนินงาน 
 

Supervisor เดินทางถึงประเทศไทย ในวันท่ี 29 มกราคม 2564 อาจต้องใช้ระยะเวลาในการกัก
ตัวอีก 15 วัน อาจท าให้แผนการด าเนินการล่าช้ากว่าเดิมอย่างน้อย ครึ่งเดือน 

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

 

 

    
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

  


