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เริ่มดำเนินโครงกำรสำธิตระบบ OPENVQ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมกำรควบคุมแรงดันไฟฟ้ ำและกำลังไฟฟ้ ำรี
แอคทีฟของระบบส่ งไฟฟ้ ำให้ เหมำะสมที่สุดโดยประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีกำรสื่ อสำรและสำรสนเทศ ครั้ง
แรกในประเทศไทย
―มุ่งเป้ ำหมำยสู่ กำรลดปริมำณกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกผ่ ำนกำรยกระดับและเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำร
ปฏิบัติกำรของระบบไฟฟ้ ำ―
NEDO ประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงพลังงำนประเทศไทย (MOEN) ได้ ลงนำมในหนังสื อแสดงเจตจำนง (LOI)
ในกำรดำเนินกำรโครงกำรสำธิตซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมำณกำรปล่ อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ และยกระดับ
กำรปฏิบัติกำรของระบบไฟฟ้ ำ ซึ่งบริษัท ฮิตำชิ จำกัด ในฐำนะของบริษัทผู้รับมอบหมำยโครงกำร และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
ผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ เริ่มดำเนินโครงกำรสำธิตของระบบ OPENVQ ตั้งแต่ เดือนธันวำคมเป็ นต้ นมำ
ในโครงกำรสำธิตนี้จะนำเอำระบบ OPENVQ เข้ ำมำใช้ กับระบบส่ งไฟฟ้ ำของ กฟผ. โดยมุ่งเป้ ำหมำยสู่ กำรลด
ปริมำณกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกผ่ ำนกำรยกระดับและเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติกำรของระบบส่ งไฟฟ้ ำ อีกทั้ง
เพื่อตรวจวัดเชิงปริมำณของผลกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกจำกกำรใช้ กลไกเครดิตร่ วม (JCM) ระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ระบบส่ งไฟฟ้า

ลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในสายส่งด้วย
การปรับโปรไฟล์แรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม

ประยุกต์ ใช้ IT ขั้นสู ง

พัฒนาความสามารถในการจ่าย
พลังงานของอุปกรณ์โครงข่ายที่มีอยู่

การลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในสายส่ ง
ลดกำลังไฟฟ้ำสู ญเสี ย
ประมำณ 2%

ก่อนนา OPENVQ
เข้ามาใช้

หลังนำ OPENVQ
เข้ ำมำใช้

 ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยการลดกาลังไฟฟ้า
สู ญเสี ย
 ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน*1 ด้วยการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน

ศูนย์ควบคุม
การปรับปรุ งกาลังการส่งไฟฟ้า

การไหลของไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย

ระบบ OPENVQ

ความสามารถในการ
ส่ งไฟฟ้า

ความสามารถใน
การส่งไฟฟ้า

นำ OPENVQ
เข้ ำมำใช้

 การขยายตัวของการนาใช้พลังงานหมุนเวียน
 ลดรายจ่ายด้านการลงทุน*2 ด้วยการเลื่อนระยะเวลาในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่ องจักรอุปกรณ์
ออกไปก่อน

ภาพ 1 ภาพเค้าโครงของระบบการสาธิ ตและประสิ ทธิ ผลที่คาดหวัง

1．ภำพรวม

ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ า เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ ประเทศจึง
กาลังเผชิ ญหน้ากับประเด็นปั ญหาด้านการควบคุมการสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้ า (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า การลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย)
ของระบบส่ งไฟฟ้ า อีกทั้ง ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ มีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นเช่นเดียวกันเนื่ องจาก
พลังงานไฟฟ้ าโดยส่ วนใหญ่ในประเทศไทยถูกผลิตขึ้นโดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จึงจาเป็ นต้องนาพลังงานหมุนเวียนเข้า
มาใช้เพื่อก่อให้เกิดสัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยคานึงถึงการลดภาระด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้สถานการณ์ ด ังกล่าวนี้ หลังจากปี 2025เป็ นต้นไป มี แผนที่ จะปลดโรงไฟฟ้ า พลังความร้ อนบางส่ ว น
เนื่องมาจากความเสื่ อมสภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่จะเริ่ มดาเนิ นโครงการสาธิ ตนี้ โดยได้มี
การพิจารณารับซื้ อไฟฟ้ าจากประเทศเพื่อนบ้านหรื อการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแห่ งใหม่ อาทิ โรงไฟฟ้ าพลังน้ า และโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ เพื่อเป็ นการทดแทน ทั้งนี้ ท้ งั นั้นเพื่อให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากวิธีการผลิตหลากหลาย
รู ปแบบได้น้ นั จึ งจาเป็ นต้องเพิ่ มสมรรถนะของเครื่ องจักรอุปกรณ์ เพื่ อเพิ่ มความสามารถในการส่ งไฟฟ้ าให้มากขึ้ น ซึ่ ง
จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากจึงยังไม่มีความคื บหน้าในการดาเนิ นการตามแผนงานที่กาหนด นอกจากนี้ กฟผ. กาลัง
เผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับปัญหาทั้งในเรื่ องการลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยและการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีความเสถียร
ซึ่ งไม่มีระบบการจัดการสาหรับการดาเนิ นการในปั จจุบนั เพื่อทาให้แรงดันในระบบส่ งไฟฟ้ าซึ่ งเชื่ อมต่อกับแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าต่างๆ อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมที่สุด
ตามความเป็ นมาดังกล่าวนี้ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) และกระทรวง
พลังงานของประเทศไทย (MOEN) ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการดาเนิ นโครงการสาธิ ตซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์และยกระดับการปฏิ บตั ิ การของระบบไฟฟ้ า โดยลงนามในหนังสื อแสดงเจตจานง (LOI:Letter of
Intent) ร่ วมกัน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฮิตาชิ จากัดในฐานะบริ ษทั ผูร้ ับมอบหมายดาเนิ นการโครงการสาธิ ต※3 นี้ และการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (EGAT) บริ ษทั พลังงานไฟฟ้ ารัฐวิสาหกิจซึ่ งดาเนิ นการผลิตไฟฟ้ าและส่ งไฟฟ้ าในประเทศ
ไทยได้ลงนามในความตกลงโครงการ (PA:Project Agreement) ร่ วมกัน
NEDO โดยประสานการทางานร่ วมกับบริ ษทั ผูร้ ับมอบหมายโครงการและบริ ษทั พันธมิตรได้เริ่ มต้นโครงการ
สาธิ ตของระบบ OPENVQ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า OPENVQ: Optimized Performance Enabling Network for Volt/var (Q))
ตั้งแต่เดือนธันวาคมโดยกาหนดเป้าหมายเป็ นระบบส่ งไฟฟ้าซึ่ ง กฟผ. เป็ นเจ้าของในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
โครงการสาธิ ต นี้ จะนา OPENVQ เข้ามาใช้กบั ระบบส่ งไฟฟ้ าของ กฟผ. เพื่ อ ลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยด้วยการ
ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิการของระบบไฟฟ้ าโดยตั้งเป้ าหมายในการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก อีกทั้ง ตรวจหาปริ มาณของประสิ ทธิ ภาพการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกด้วยการนาเอาระบบการ
กลไกเครดิตร่ วม (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า JCM:Joint Crediting Mechanism)※4 มาใช้

2. รำยละเอียดของโครงกำรสำธิต

ระบบ OPENVQ ซึ่ งมีแผนจะนาเข้ามาใช้งานนั้นจะพยากรณ์การไหลของไฟฟ้าและความสมดุลระหว่างการผลิต
ไฟฟ้ าและความต้องการใช้ไฟฟ้ าในอนาคตโดยใช้ขอ้ มูลของอุปกรณ์และข้อมูลการวัดค่าของระบบส่ งไฟฟ้ าจากระบบ
ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าและนามารวมเข้าด้วยกันกับข้อมูลจากภายนอก อาทิ แผนงานการผลิตกระแสไฟฟ้าหรื อการพยากรณ์
อากาศ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังเป็ นระบบที่สามารถยกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิการของระบบส่ งไฟฟ้ า
อาทิ การลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย และอื่นๆ ด้วยการควบคุมแรงดันไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟที่ เหมาะสมแบบออนไลน์
หลังจากคงรักษาระดับความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าแล้ว
โครงการสาธิ ตนี้ OPENVQ และ SCADA※5 ซึ่ งใช้ในศูนย์ควบคุมระบบกาลังไฟฟ้ าซึ่ งดาเนิ นการโดย กฟผ. จะ
ถูกนามาเชื่อมต่อกัน ด้วยการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลวัดค่าของระบบส่ งไฟฟ้า, เทคโนโลยีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่มี
ความแม่นยาสู ง และการคานวณการไหลของไฟฟ้ าที่ เหมาะสมที่ สุด ตลอดจนปรับแรงดันไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ

ของระบบส่ งไฟฟ้ าให้เกิดความเหมาะสมจะช่วยลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยให้นอ้ ยลง ด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้ จะมีส่วนทาให้
สามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการระบบไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เชื้ อเพลิงของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนซึ่ งเทียบเท่ากับปริ มาณการลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย นอกจากนี้ เมื่อความสามารถในการ
ส่ งไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้นเนื่ องมาจากการทาให้แรงดันไฟฟ้ าที่ใช้ในระบบส่ งไฟฟ้าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแล้ว
พลังงานไฟฟ้ าซึ่ งจัดหามาจากพลังงานหมุนเวียนจะเกิดความเสถียรโดยไม่จาเป็ นต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินจานวนมากเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า และสามารถคาดหวังถึงการขยายตัวของการนาใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาระเบี ยบวิธีการของการตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) ※6 ของ
JCM และด้วยการบันทึกปริ มาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ผ่านโครงการสาธิ ตให้เป็ นเครดิตโดยมุ่ง
เป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยสนับสนุ นในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ร ะหว่า งประเทศญี่ ปุ่นและประเทศไทย ใน
โครงการสาธิ ตครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์※7 ได้ประมาณ 10,000 ~ 20,000 ตันต่อ
ปี อันเป็ นผลสื บเนื่องจากการลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย
จากผลการวิเคราะห์และประเมิ นของโครงการสาธิ ตนี้ บริ ษทั ฮิ ตาชิ มีความตั้งใจที่ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ
OPENVQ เป็ นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง และจะพิจารณาขยายผลเทคโนโลยีน้ ี ในตลาดระดับโลกโดยมุ่งเน้นตลาดเอเชีย
อาทิ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งคาดว่าจะมีความต้องการเฉกเช่นเดียวกับประเทศไทย

[โครงสร้ ำงกำรดำเนินงำนของโครงกำรสำธิต]
บริ ษทั ผูร้ ับมอบหมายโครงการ : บริ ษทั ฮิตาชิ จากัด
บริ ษทั ผูร้ ับผิดชอบที่ต้ งั โครงการ : การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand)
สถานที่ต้ งั โครงการ : พื้นที่ภายใต้การกากับดูแลของศูนย์ควบคุมเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงพลังงำน
 กำกับดูแล
 ให้ ควำมร่ วมมือ
 สนับสนุน

ฮิตำชิ

กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย

ภาพ 2 โครงสร้างดาเนินงาน
【หมายเหตุ】
※1 OPEX
ย่อมาจากคาว่า Operating Expense หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการระบบส่งไฟฟ้าในโครงการสาธิตนี้
※2 CAPEX
ย่อมาจากคาว่า Capital Expenditure หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนซึ่ งรวมถึ งอุปกรณ์ระบบโครงข่ายหรื อเครื่ องจักรเครื่ องมือควบคุม ฯลฯ ใน
โครงการสาธิตนี้
※3 โครงการสาธิต
ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริ ม และเผยแพร่ เ ทคโนโลยีค าร์ บ อนต่ าซึ่ งขับ เคลื่ อนด้วยภาคเอกชน/โครงการส่ งเสริ มการสร้ างตลาดด้ ว ย
เทคโนโลยีคาร์บอนต่า/โครงการคาร์ บอนต่าและยกระดับการปฏิบตั ิการของระบบส่ งไฟฟ้ าด้วยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้ารี แอคทีฟ
ในระบบส่งไฟฟ้าให้เหมาะสมที่สุด (OPENVQ) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศ (ICT) (ประเทศไทย) 【โครงการจัดจ้าง】
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2020 ~ ปี 2022
※4 กลไกเครดิตร่ วม (JCM:Joint Crediting Mechanism)
เป็ นระบบการแบ่งปั นผลของการลดปริ มาณการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกระหว่างสองประเทศ ซึ่ งดาเนิ นการจัดการเพื่อลดก๊าซเรื อนกระจกโดย
ร่ วมมือกับประเทศกาลังพัฒนาซึ่ งเป็ นพันธมิตร JCM
※5 SCADA
ย่อมาจากคาว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็ นระบบการควบคุมและกากับดูแลระบบส่ งไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
※6 MRV
ย่อมาจากคาว่า Measurement, Reporting and Verification หมายถึ ง การตรวจวัด การรายงานผล และการทวนสอบปริ มาณการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจกผ่านโครงการสาธิต
※7 ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 10,000 ~ 20,000 ตันต่อปี
เป็ นค่าที่คานวณได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide emission factor) ซึ่ งประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐของ
ไทย

3. สถำนทีต่ ิดต่ อสอบถำม

(สถานที่ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์)
องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) สานักงานตัวแทนประจากรุ งเทพฯ
130-132 อาคารสิ นธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66-2-256-6725-6 โทรสาร +66-2-256-6727
บริ ษทั ฮิตาชิ เอเซี ย (ประเทศไทย) จากัด
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66-2-632-9292

