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   องคก์ารพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO)  
บริษทั ฮิตาชิ จ ากดั 

 

เร่ิมด ำเนินโครงกำรสำธิตระบบ OPENVQ ซ่ึงเป็นนวตักรรมกำรควบคุมแรงดันไฟฟ้ำและก ำลงัไฟฟ้ำรี
แอคทีฟของระบบส่งไฟฟ้ำให้เหมำะสมที่สุดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรส่ือสำรและสำรสนเทศ คร้ัง
แรกในประเทศไทย 
―มุ่งเป้ำหมำยสู่กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกผ่ำนกำรยกระดับและเพิม่ประสิทธิภำพกำร
ปฏบิัติกำรของระบบไฟฟ้ำ― 

 
NEDO ประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงพลังงำนประเทศไทย (MOEN) ได้ลงนำมในหนังสือแสดงเจตจ ำนง (LOI) 

ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรสำธิตซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และยกระดับ
กำรปฏิบัติกำรของระบบไฟฟ้ำ ซ่ึงบริษัท ฮิตำชิ จ ำกดั ในฐำนะของบริษัทผู้รับมอบหมำยโครงกำร และกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เร่ิมด ำเนินโครงกำรสำธิตของระบบ OPENVQ ตั้งแต่เดือนธันวำคมเป็นต้นมำ 

ในโครงกำรสำธิตนี้จะน ำเอำระบบ OPENVQ เข้ำมำใช้กับระบบส่งไฟฟ้ำของ กฟผ. โดยมุ่งเป้ำหมำยสู่กำรลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกผ่ำนกำรยกระดับและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรของระบบส่งไฟฟ้ำ อีกทั้ง
เพ่ือตรวจวดัเชิงปริมำณของผลกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้กลไกเครดิตร่วม (JCM) ระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 ภาพเคา้โครงของระบบการสาธิตและประสิทธิผลท่ีคาดหวงั 

ระบบส่งไฟฟ้า 

พฒันาความสามารถในการจ่าย
พลงังานของอุปกรณ์โครงข่ายท่ีมีอยู ่

ประยุกต์ใช้ IT ขั้นสูง ลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่งดว้ย 
การปรับโปรไฟลแ์รงดนัไฟฟ้าใหเ้หมาะสม 

ระบบ OPENVQ 

การปรับปรุงก าลงัการส่งไฟฟ้า การลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่ง 
ลดก ำลังไฟฟ้ำสูญเสีย
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 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดด์ว้ยการลดก าลงัไฟฟ้า 
  สูญเสีย 
 ลดคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน*1 ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 การขยายตวัของการน าใชพ้ลงังานหมุนเวียน 
 ลดรายจ่ายดา้นการลงทุน*2 ดว้ยการเล่ือนระยะเวลาในการเพิ่มสมรรถนะของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
  ออกไปก่อน 

หลงัน ำ OPENVQ 
เข้ำมำใช้  



 
1．ภำพรวม 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนตามการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ประเทศจึง
ก าลงัเผชิญหนา้กบัประเด็นปัญหาดา้นการควบคุมการสูญเสียก าลงัไฟฟ้า (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า การลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย) 
ของระบบส่งไฟฟ้า อีกทั้ง ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ มีอตัราเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนัเน่ืองจาก
พลงังานไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกผลิตข้ึนโดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน จึงจ าเป็นตอ้งน าพลงังานหมุนเวียนเขา้
มาใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดสดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยค านึงถึงการลดภาระดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ภายใตส้ถานการณ์ดังกล่าวน้ี หลงัจากปี2025เป็นต้นไป มีแผนท่ีจะปลดโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนบางส่วน
เน่ืองมาจากความเส่ือมสภาพในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะเร่ิมด าเนินโครงการสาธิตน้ี โดยไดมี้
การพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบา้นหรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า และโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ฯลฯ เพ่ือเป็นการทดแทน ทั้งน้ีทั้งนั้นเพ่ือใหส้ามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากวิธีการผลิตหลากหลาย
รูปแบบไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองจักรอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งไฟฟ้าให้มากข้ึนซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมากจึงยงัไม่มีความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนด นอกจากน้ี กฟผ. ก าลงั
เผชิญกบัความทา้ทายในการจดัการกบัปัญหาทั้งในเร่ืองการลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียและการจ่ายพลงังานไฟฟ้าใหมี้ความเสถียร 
ซ่ึงไม่มีระบบการจดัการส าหรับการด าเนินการในปัจจุบนัเพ่ือท าให้แรงดนัในระบบส่งไฟฟ้าซ่ึงเช่ือมต่อกบัแหล่งพลงังาน
ไฟฟ้าต่างๆ อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ตามความเป็นมาดงักล่าวน้ี องค์การพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) และกระทรวง
พลงังานของประเทศไทย (MOEN) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการด าเนินโครงการสาธิตซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และยกระดบัการปฏิบติัการของระบบไฟฟ้า โดยลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI:Letter of 
Intent) ร่วมกนั ในขณะเดียวกนั  บริษทั ฮิตาชิ จ ากดัในฐานะบริษทัผูรั้บมอบหมายด าเนินการโครงการสาธิต※3 น้ี และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษทัพลงังานไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจซ่ึงด าเนินการผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าในประเทศ
ไทยไดล้งนามในความตกลงโครงการ (PA:Project Agreement) ร่วมกนั 

NEDO โดยประสานการท างานร่วมกบับริษทัผูรั้บมอบหมายโครงการและบริษทัพนัธมิตรไดเ้ร่ิมตน้โครงการ
สาธิตของระบบ OPENVQ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า OPENVQ: Optimized Performance Enabling Network for Volt/var (Q)) 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคมโดยก าหนดเป้าหมายเป็นระบบส่งไฟฟ้าซ่ึง กฟผ. เป็นเจา้ของในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

โครงการสาธิตน้ีจะน า OPENVQ เขา้มาใช้กบัระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียดว้ยการ
ยกระดบัการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัการของระบบไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อีกทั้ง ตรวจหาปริมาณของประสิทธิภาพการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ยการน าเอาระบบการ
กลไกเครดิตร่วม (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ JCM:Joint Crediting Mechanism)※4 มาใช ้

 

2.  รำยละเอยีดของโครงกำรสำธิต 
ระบบ OPENVQ ซ่ึงมีแผนจะน าเขา้มาใชง้านนั้นจะพยากรณ์การไหลของไฟฟ้าและความสมดุลระหวา่งการผลิต

ไฟฟ้าและความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในอนาคตโดยใช้ขอ้มูลของอุปกรณ์และขอ้มูลการวดัค่าของระบบส่งไฟฟ้าจากระบบ
ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าและน ามารวมเขา้ดว้ยกนักบัขอ้มูลจากภายนอก อาทิ แผนงานการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือการพยากรณ์
อากาศ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเป็นระบบท่ีสามารถยกระดบัการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้า 
อาทิ การลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย และอ่ืนๆ ดว้ยการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟท่ีเหมาะสมแบบออนไลน์
หลงัจากคงรักษาระดบัความเสถียรของแรงดนัไฟฟ้าแลว้  

โครงการสาธิตน้ี OPENVQ และ SCADA※5 ซ่ึงใชใ้นศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าซ่ึงด าเนินการโดย กฟผ. จะ
ถูกน ามาเช่ือมต่อกนั ดว้ยการใชป้ระโยชนข์อ้มูลวดัค่าของระบบส่งไฟฟ้า, เทคโนโลยีการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีมี
ความแม่นย  าสูง และการค านวณการไหลของไฟฟ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตลอดจนปรับแรงดนัไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ



ของระบบส่งไฟฟ้าใหเ้กิดความเหมาะสมจะช่วยลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียใหน้อ้ยลง ดว้ยกระบวนการดงักล่าวน้ีจะมีส่วนท าให้
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการระบบไฟฟ้าและลดค่าใชจ่้ายในการจดัหา
เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนซ่ึงเทียบเท่ากบัปริมาณการลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย นอกจากน้ี เม่ือความสามารถในการ
ส่งไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองมาจากการท าใหแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบส่งไฟฟ้าสามารถใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ 
พลงังานไฟฟ้าซ่ึงจดัหามาจากพลงังานหมุนเวียนจะเกิดความเสถียรโดยไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนดว้ยเมด็เงินจ านวนมากเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะของอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า และสามารถคาดหวงัถึงการขยายตวัของการน าใชพ้ลงังานหมุนเวียนในประเทศไทย 

นอกจากน้ี ดว้ยการพฒันาระเบียบวิธีการของการตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) ※6 ของ 
JCM และดว้ยการบนัทึกปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลดไดผ้่านโครงการสาธิตใหเ้ป็นเครดิตโดยมุ่ง
เป้าหมายเพ่ือช่วยสนับสนุนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย ใน
โครงการสาธิตคร้ังน้ี คาดวา่จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์※7 ไดป้ระมาณ 10,000 ~ 20,000 ตนัต่อ
ปีอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย  

 จากผลการวิเคราะห์และประเมินของโครงการสาธิตน้ี บริษทัฮิตาชิ มีความตั้งใจท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ 
OPENVQ เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความแตกต่าง และจะพิจารณาขยายผลเทคโนโลยีน้ีในตลาดระดบัโลกโดยมุ่งเนน้ตลาดเอเชีย 
อาทิ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงคาดวา่จะมีความตอ้งการเฉกเช่นเดียวกบัประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสำธิต] 
บริษทัผูรั้บมอบหมายโครงการ  : บริษทั ฮิตาชิ จ ากดั 
บริษทัผูรั้บผิดชอบท่ีตั้งโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand)  
สถานท่ีตั้งโครงการ :  พ้ืนท่ีภายใตก้ารก ากบัดูแลของศูนยค์วบคุมเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 โครงสร้างด าเนินงาน 
 
【หมายเหตุ】 
※1 OPEX 

ยอ่มาจากค าวา่ Operating Expense หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการระบบส่งไฟฟ้าในโครงการสาธิตน้ี 
※2 CAPEX 

ยอ่มาจากค าว่า Capital Expenditure หมายถึง ค่าใช้จ่ายดา้นการลงทุนซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ระบบโครงข่ายหรือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือควบคุม ฯลฯ ใน 
โครงการสาธิตน้ี 

※3 โครงการสาธิต 
ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าซ่ึงขบัเคล่ือนด้วยภาคเอกชน/โครงการส่งเสริมการสร้างตลาดด้วย
เทคโนโลยีคาร์บอนต ่า/โครงการคาร์บอนต ่าและยกระดบัการปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้าดว้ยการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ
ในระบบส่งไฟฟ้าให้เหมาะสมท่ีสุด (OPENVQ) โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ (ICT) (ประเทศไทย) 【โครงการจดัจา้ง】 
ระยะเวลาโครงการ : ปี 2020 ~ ปี 2022 

※4 กลไกเครดิตร่วม (JCM:Joint Crediting Mechanism)  
เป็นระบบการแบ่งปันผลของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างสองประเทศ ซ่ึงด าเนินการจดัการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกโดย
ร่วมมือกบัประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงเป็นพนัธมิตร JCM 

※5 SCADA 
ยอ่มาจากค าวา่ Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบการควบคุมและก ากบัดูแลระบบส่งไฟฟ้าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

※6 MRV 
ย่อมาจากค าว่า Measurement, Reporting and Verification หมายถึง การตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกผา่นโครงการสาธิต 

※7 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณ 10,000 ~ 20,000 ตนัต่อปี 
เป็นค่าท่ีค  านวณไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide emission factor) ซ่ึงประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐของ
ไทย  

 

 

 

 

 

กระทรวงพลงังำน 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 
ฮิตำชิ 

 ก ำกบัดูแล 
 ให้ควำมร่วมมือ 
 สนับสนุน 



3.   สถำนทีต่ิดต่อสอบถำม 
(สถานท่ีติดต่อสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของข่าวประชาสมัพนัธ์)  
 
องคก์ารพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ส านกังานตวัแทนประจ ากรุงเทพฯ 
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8 ถนนวิทย ุเขตลุมพินี แขวงปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ +66-2-256-6725-6  โทรสาร +66-2-256-6727   
 
บริษทั ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
952 อาคารรามาแลนด ์ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์ +66-2-632-9292   


