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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั เทคโนโลยี ไ ด้พฒั นาและก้าวหน้าทุกๆวันอย่ างไม่
หยุ ดหย่ อน โดยเฉพาะโครงสร้างของระบบส่งจ่ ายพลังงานไฟฟ้าและ
มาตรฐานที่เกีย่ วข้องกับระบบ ทางคณะผู้จัดทาจึ งเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการศึกษาโครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะและมาตรฐานไออีซี
61850 ที่มีความสัมพันธ์กนั เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้จาหน่าย
และผู้บริโภค เนือ้ หาในโครงงานชุดนีจ้ ะกล่าวถึงความเป็นมา เหตุผล
ความจาเป็น ปัจจัย สาคัญ เทคโนโลยี ที่เกีย่ วข้อง ผลกระทบที่จะเกิดขึน้
และแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะและ
มาตรฐานไออีซี 61850

Abstract
At first, the technology has been developed and progress
every day incessantly. Especially the structure of power distribution
systems and standards related with that. We are made aware of the
significant of education infrastructure about intelligent power
distribution system and IEC 61850 standards that are related to
optimization to vendors and consumers. Content on this project
mentioned eg. why the need factor related about these, effects will
occur and the concept of developing intelligent electrical distribution
systems and IEC 61850 standards.

1. บทนา
ในยุ คอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ามีเป้าหมายหลัก
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไ ฟฟ้าทุกกลุ่ม ให้มีไ ฟฟ้าใช้อย่ าง
เพีย งพอทั่วถึงได้มาตรฐานมีความปลอดภั ย และความเชือ่ ถือได้
ในยุ คข้อมูลข่าวสาร ระบบไฟฟ้าที่เป็นผลผลิตของยุ ค
อุตสาหกรรมในอดีตไม่มีขดี ความสามารถเพีย งพออีกต่อไป ดังนัน้
นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาระบบไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว การพัฒนา

ระบบไฟฟ้าจะต้องตอบสนองต่อความต้องการใหม่
เชือ่ มต่อโครงข่ายไฟฟ้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่

ที่ เพิม่ ขึน้ ของผู้

โครงงานนีจ้ ะนาเสนอผลการวิ จัย ในระยะแรก
ซึ่ง เป็น
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ทบทวน และวิ เคราะห์เอกสาร และทฤษฎีที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้ทราบความเป็นมา เหตุผลความจาเป็น ปัจจั ย สาคัญ
เทคโนโลยี ที่เกีย่ วข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่
จะเกิดขึน้ และแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะในประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐาน ไออีซี 61850 (IEC 61850) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ในสถานีไ ฟฟ้าย่ อย โดยนาเรือ่ งของการสื่อสารเข้า
มาเกีย่ วข้องด้วย ซึ่งจะช่วยในเรือ่ งของการผลิตอุปกรณ์ ไ ฟฟ้า และการ
ติดตัง้ ให้มีมาตรฐานเดีย วกันทั้งหมด

1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เนือ่ งจากความเจริญความก้าวหน้าที่เกิดขึน้ เรือ่ ยๆของสังคม
โลก ทาให้ระบบไฟฟ้าแบบเดิมๆ กลายเป็นปัญหาและมีอปุ สรรคต่างๆ
ตามมา อาทิ ความน่าเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไ ฟ เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนของระบบจาหน่ายไฟฟ้า
(Distribution)นัน้ เป็นส่วนทีม่ ีขอ้ บกพร่องและความเสีย หายที่มากเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับส่วนของระบบกาเนิดไฟฟ้า(Generation)และระบบส่งจ่ าย
ไฟฟ้า(Transmission)โดยปัญหาหลักก็เป็นทางด้านการให้บริการแก่
ลูกค้าผู้ใช้ไ ฟซึ่งยั งขาดความน่าเชือ่ ถือ อีกทั้งยั งตอบสนองต่อความ
ต้องการไม่เพีย งพอ
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทาจึ งได้เล็งเห็นปัญหา
และได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่รองรับ
การให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไ ฟให้เพีย งพอ เกิด
ความน่าเชือ่ ถือ และมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ผู้จัดทาจึ งได้รว่ มกันศึกษารวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ผลการวิ จัย แนวคิด และวิ เคราะห์เอกสารเกีย่ วกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะ
ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ายุ คใหม่ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพือ่ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้ไ ฟฟ้าทุกกลุ่มให้มีไ ฟฟ้าใช้อย่ างเพีย งพอทั่วถึงได้
มาตรฐานมีความปลอดภั ย และความเชือ่ ถือ อีกทั้งยั ง ตอบสนองต่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในยุ คข้อมูลข่าวสารของศตวรรษที่ 21

1.2 วัตถุ ประสงค์ของโครงงาน
1. เพือ่ ต้องการศึกษาข้อมูลผลการวิจัย ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา รวมถึงศึกษาโครงสร้างการทางานและคุณสมบัตติ า่ งๆ ของ
โครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะและการทางานตามมาตรฐานไออี
ซี 61850
2. เพือ่ ต้อ งการ ส่งจ่ ายข้อมูล คุณสมบัตกิ ารทางาน และ
ประโยชน์ของมาตรฐาน ไออีซ6ี 1850 และศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
มาตรฐานไออีซ6ี 1850 กับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ศึกษา รวบรวมข้อมูล และเปรีย บเทีย บระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ในปัจจุบนั และระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะ
และการ ทางานตาม
มาตรฐานไออีซี 61850

1.4 ขั้นตอนและวิธดี าเนินการ
1. ศึกษาหาความรูแ้ ละรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าในปัจจุ บนั , ระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะ และมาตรฐานไออีซี
61850 จากอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร, ข้อมูลจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, เอกสารการวิ จัย จากต่างประเทศ และค้นคว้าหา
ข้อมูลจาก Internet
2. ศึกษาวิเคราะห์เปรีย บเทีย บข้อดีขอ้ ได้เปรีย บโครงสร้าง
ลักษณะของโครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะ กับระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าในปัจจุ บนั
3. ศึกษาความสัมพันธ์ การส่งจ่ ายข้อมูลและคุณสมบัตกิ าร
ทางานต่างๆตามมาตรฐานไออีซี 61850

1.5 เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการทาโครงงาน
1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร จากการสัมมนา และการ
วิจัย ร่วมกันของวิ ศวกรและนักวิ ชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด
2. ข้อมูลจาก Internet

1.6 ผลที่ได้รับ
เห็นข้อแตกต่างระหว่ างโ ครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้า
อัจฉริย ะกับระบบจาหน่ายไฟฟ้าในปัจจุ บนั รวมถึงเห็นความสัมพันธ์
การส่งจ่ ายข้อมูลและคุณสมบัตกิ ารทางานตามมาตรฐานไออีซี 61850

1.7 ปัญหาและอุ ปสรรคในการทางาน
เนือ่ งจากคณะผู้จัดทาเป็นผู้ทาการศึกษาเกีย่ วกับโครงงานนี้
เป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยทาให้การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับ
เนือ้ หาของโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริย ะเป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้ าและ
ทาความเข้าใจ รวมถึงการศึกษามาตรฐานไออีซี 61850 เป็นมาตรฐานที่
เพิง่ ออกมาใหม่ ทาให้หาบทความที่จะมาใช้เพือ่ ทาโครงงานนีไ้ ด้ย าก
ประกอบกับการศึกษามาตรฐานไออีซี เป็นเรื่
องที่เกีย่ วข้องกับ
ระบบสือ่ สาร ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนมาก

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง
ระบบไฟฟ้ากาลังหมายถึง ระบบไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย
ระบบการผลิต(Generating System) ระบบการส่ง (Transmission System)
ระบบการจาหน่าย (Distribution System) และระบบการใช้กาลังไฟฟ้า
(Utilization System)
รูปแบบของระบบจาหน่ายในระบบไฟฟ้าเช่น ระบบเรเดีย ลที่
มีการเชือ่ มต่อแหล่งจ่ ายพลังงานไฟฟ้าสารอง ระบบลูปที่มีแหล่งจ่ าย
พลังงานไฟฟ้ามี 2 แหล่งคือ ระบบลูป และระบบวรจรตาข่าย
โครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้าอัจฉริย ะจะควบคุมอุปกรณ์ ที่
เรีย กว่ า RTU (Remote Terminal Unit) เพือ่ ควบคุมอุ ปกรณ์ไ ฟฟ้าใน
ระบบจาหน่ายเช่น อุปกรณ์ ตดั ตอน อุปกรณ์ ปอ้ งกัน เป็นต้น
มาตรฐานไออีซี 61850 เป็นการรวมของ 3 มาตรฐานคือ UCA
2.0, The international agreed และมาตรฐานไออีซี 60870 ใช้โปรแกรม
การคอนโทรลด้วยภาษา SCL (Substation Configuration Language) ใน
การควบคุมสถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทางการไฟฟ้า
มาตรฐานไออีซี 61850 เป็นมาตรฐานสากลตัวล่าสุดที่
ออกแบบมาใช้ในระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีไ ฟฟ้าระบบออโตเมชัน่ โดย
เป็นความสัมพันธ์ระหว่ างระบบสื่อสาร (Communication) และระบบ
ไฟฟ้ากาลัง (Power System) จะเชือ่ มต่ออุปกรณ์ จาพวก IED ในรูปแบบ
GOOSE และ GSSE เป็นต้น

3. โครงข่ายระบบจาหน่ายไฟฟ้ าอั จฉริยะ
3.1 เหตุผลความจาเป็น
ปัญหาของระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากระบบจาหน่าย การ
ซ่อมแซมก็มีราคาสูงประกอบกับระบบจาหน่ายไฟฟ้าในปัจจุ บนั มีความ
เสถีย รภาพต่า

3.2 คุณสมบัติของโครงข่ายไฟฟ้าอั จฉริยะ
ฟืน้ คืนสภาพการจ่ายไฟให้กลับสู่สภาพปกติไ ด้อย่ างอัตโนมัติ
, สื่อสารและตอบสนองความต้องการของผู้เชือ่ มต่อกับโครงข่ายได้ทนั ที
ที่ตอ้ งการ, ใช้วิธีสั่งการทางไกลให้อปุ กรณ์ไ ฟฟ้าทางานแทนการเดินทาง
ไปยั งจุดที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ไ ฟฟ้า

3.3 ความคืบหน้าการพัฒนา Smart Grids ในประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กอ่ ตัง้ โครงการโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริย ะ หรือ PEA Smart Grid หรือ สมาร์ทกริด ในการเชือ่ มโยงระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ . กับผู้ใช้ไ ฟฟ้าด้วยระบบไอซีที
ผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีเป้าหมายแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 15 ปี หรือ เสร็จสิ้นทั้งหมดในปี 2569 ใช้เงินลงทุน
400,000 – 500,000 ล้านบาท

3.4 ประโยชน์ของ Smart Grids
ลดต้นทุนในการสารองไฟฟ้า, ลดปัญหาไฟดับในช่วงที่มีการ
ใช้ไ ฟฟ้าจานวนมาก, ลดจานวนพนักงานในการออกไปดูมิเตอร์ และ มี
ประโยชน์ในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเนือ่ งจากไม่รตู้ าแหน่ งที่เกิด
ความผิดพลาดขึน้ ในระบบจ่ ายไฟเป็นเรือ่ งที่เกีย่ วข้องกับระบบสื่อสาร
ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนมาก

4. มาตรฐานไออี ซี 61850
4.1 ความหมายของไออี ซี 61850
IEC 61850 เป็นโปรโตคอลตัวล่าสุดที่ออกแบบมาใช้ใน
ระบบไฟฟ้า จุดมุ่งหมายคือมาแทนที่โปรโตคอลทุกตัว ทั้งแบบ Realtime System และ Client-Server การโอนหรือบันทึกค่าการติดตัง้ จะใช้
เทคโนโลยี ทาง XML (Extension Mark-up Language) ในชือ่ ของภาษา
SCL (Substation Configuration Language) รูปแบบการสื่อสาร
IEC61850 จะใช้ Ethernet อย่ างเดีย วสาหรับการส่งข้อมูลแบบวิ กฤตเช่น

ระบบป้องกัน เรีย กว่ า GOOSE (Generic Object Oriented System Event)
ในส่วนระบบควบคุมจะใช้ IEC61850 จะวิ่ งบน TCP/IP เรีย กว่ า MMS
(Manufacturing Message Specification)
IEC 61850 เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในสถานีไ ฟฟ้าระบบออ
โตเมชัน โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่ างระบบสื่อสาร (Communication)
และ ระบบไฟฟ้ากาลัง (power system) เป็นระบบที่เกิดจาก 3 ประเภทมา
รวมกันได้แก่ UCA.2.0, The international agreed and IEC 60870

4.2 ส่ วนประกอบของ IEC 61850
ไออีซี 61850 ครอบคลุมมาตรฐานของอุปกรณ์ ไ ม่ว่าจะเป็น
จาพวกฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เข้าด้วยกันโดยทีดั่ งกล่าวนีข้ นั้ ต้นในการดาเนิน
ของการติดตัง้ ฮาร์ดแวร์ในมาตรฐานของไออีซี 61850 มีหลายประเภท
เช่น Intelligent Electronic Devices (IED), RTU (Remote Terminal
Unit), Protocols, Fiber Optic Cable, Relay, Breaker ทางด้านซอฟแวร์
(Software) ซอฟแวร์จะเกีย่ วข้องกับการเขีย นโปรแกรมให้กบั ฮาร์ดแวร์
เพือ่ ให้สั่งงาน ภาษาเขีย นที่เรีย กว่ า
SCL (Substation Controllable
Language) เพือ่ ควบคุมระหว่ างสถานีไ ฟฟ้ากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

4.3ประเภทของไฟล์ ที่ SCL
IED Capability Description (ICD) กาหนดความสามารถที่
สมบูรณ์ของ IED ค่าไฟล์ระบบจะเสร็จสมบูรณ์ , System Specification
Description (SSD) ชนิดข้อมูลแม่แบบและคาจากัดความของลอจิคลั
ชนิดโหนด แต่ไ ม่จาเป็นต้องมีส่วน
IED, Substation Configuration
Description (SCD) ไฟล์ที่อธิบายถึงรายละเอีย ดสถานีไ ฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์
มีสถานีการสื่อสารและการใช้ขอ้ มูลส่
วน IED , Configured IED
Description (CID) แฟ้มที่ใช้มีการสื่อสารระหว่ างเครือ่ งมือการกาหนดค่า
IED ซึ่งถือได้ว่าเป็นไฟล์ SCD กับสิ่งที่ IED เกีย่ วข้อง, Instantiated IED
Description (IID) กาหนดค่าของ IED สาหรับโครงการและจะใช้เป็น
รูปแบบการแลกเปลี่ย นข้อมูลจากการกาหนดค่า IED เพือ่ ปรับแต่งระบบ
ไฟฟ้าโซลาร์ที่มีผลของฟังก์ชนั่
( LNodes) , System Exchange
Description (SED) ไฟล์นมี้ ีขนึ้ เพือ่ จะได้ทาการแลกเปลี่ย นระหว่ าง
Configurators ระบบของโครงการที่แตกต่างกันจะอธิบายถึงอินเตอร์เฟ
ซเชือ่ มต่อเชือ่ มต่อระหว่างโครงการ ซึ่งเป็ นเซตย่ อยของไฟล์ SCD
สาหรับแต่ละ IED

4.4 Common Information Model (CIM)
CIM เป็นรูปแบบ UML เป็นการกาหนดคาศัพท์ขนั้ พืน้ ฐาน
ทั่วไปสาหรับลักษณะของแวดวงอุ ตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า CIM จะ
อธิบายองค์ประกอบที่ใช้ในการขนส่งไฟฟ้า CIM สามารถนามาใช้

เพือ่ ให้ไ ด้ออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น XML Schema, RDF Schema ที่จาเป็น
สาหรับการรวมกลุ่มของซอฟต์แวร์ประยุ กต์ที่เกีย่ วข้อง

4.5 ประโยชน์ไออี ซี 61850
ไออีซี 61850 ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้งานกับ
อุปกรณ์ตวั รับ-ส่ง IEDs มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจะมีความรวดเร็ว ลด
ต้นทุนการติดตัง้ มีคว ามน่าเชือ่ ถือได้ของระบบ มีความยื ดหยุ่ นในการ
เชือ่ มโยงติดต่อสื่อสาร มีการป้องกันการผิดพลาดของระบบ และเป็น
มาตรฐานสากลที่คณะกรรมการไออีซีไ ด้กาหนดไว้

5. สรุปโครงงาน
โครงงานนีไ้ ด้ทาการศึกษารวบรวมเกีย่ วกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริย ะ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะแทนในระบบเดิมในเร็ววั นนี้ ใน
การดาเนินงานระบบนีจ้ ะต้องใช้อปุ กรณ์ ไ ม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ และบุคลากรจานวนมาก อีกทั้งยั งต้องใช้มาตรฐานทางการ
ไฟฟ้าที่เรีย กว่า ไออีซี (IEC – International Electrotechnical
Commission) มาควบคุมในการส่งจ่าย การติดต่อระหว่างสถานีไ ฟฟ้ากับ
อุปกรณ์ปลายทาง โดยมาตรฐานที่ใช้นจี้ ะเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ย อมรับ
ของสากล
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