
ข้อก ำหนดกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

1. ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 

1.1 แรงดันและควำมถี่ 

แรงดันและความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องเข้ากันได้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 

1.2 ฮำร์มอนิก (Harmonics) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่สร้างกระแสฮาร์มอนิกจ่ายเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเกินขีดจ ากัดที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 ส าหรับการตรวจวัดที่ระดับแรงดันอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นให้น า
มาตรฐาน IEC ที่เหมาะสมมาใช้ 

1.3 แรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดันกระเพ่ือมเกินขีดจ ากัดที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 

1.4 กำรจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Injection) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเกินขีดจ ากัดที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า พ.ศ. 2551 

1.5 กำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำรีแอคทีฟ (Reactive Power control) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องสามารถควบคุมตัวประกอบก าลังหรือ
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเพ่ือรักษาระดับแรงดัน ณ จุดต่อเชื่อม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กฟภ. โดยระบบผลิต
ไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการจะต้องมีความสามารถดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1. กำรควบคุมตัวประกอบไฟฟ้ำก ำลังของระบบผลิตไฟฟ้ำแบ่งตำมระดับแรงดัน ณ จุดต่อเชื่อมกับระบบของ กฟภ. 

ระดับแรงดัน ณ จุด PCC  
* ควำมสำมำรถในกำรปรับ

ค่ำ Power factor 
วิธีกำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำรีแอคทีฟ 

1) ระดับแรงดันต่ า 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับ

แรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 
กิโลวัตต์) 

0.95 lagging  to  
0.95 leading 
เป็นอย่างน้อย 

ควบคุมได้อย่างน้อย 1 วิธี คือ 
 A fixed displacement  factor cos Ө 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับ
แรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งมากกกว่า
500 กิโลวัตต์ ) 

0.90 lagging to 
0.90 leading 
เป็นอย่างน้อย 

ควบคุมได้อย่างน้อย  2 วิธ ีคือ 
1) A fixed displacement  factor cos Ө 
2) A variable reactive power depending 

on the voltage Q(U) 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๖.๒ 
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1.6 กำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำ (Active power control) 
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องสามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าจาก 100 

เปอร์เซ็นต์ เหลือศูนย์เปอร์เซนต์ ได้ โดยสามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าอย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อนาที ทั้งนี้
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติในระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งและ/หรือ
สั่งการให้ปรับลดก าลังไฟฟ้าได้ตามความเหมาะสม 

1.7 ควำมสำมำรถในกำรทนต่อสภำวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride 
through) 

ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องไม่ปลดตัวเองออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ภายในเวลาที่ก าหนด ขณะเกิดแรงดันตกชั่วขณะในระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยก าหนดตามระดับแรงดัน ณ จุด
ต่อเชื่อมดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2. ระยะเวลำทีร่ะบบผลิตไฟฟ้ำสำมำรถทนต่อสภำวะแรงดันตกชั่วขณะได้ 
ระดับแรงดัน ณ จุด PCC Duration time (วินำที) 

1) ระดับแรงดันต่ า 
2) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 500 กิโลวัตต)์ 

ไม่ต้องการ 

3) ระดับแรงดันปานกลางหรือระดับแรงดันสูง (ก าลังผลิตติดตั้งมากกว่า 500 กิโลวัตต)์ ดังรูปที่ 1. 

 

 

รูปที่ 1. กรำฟแสดงควำมสำมำรถในกำรทนต่อสภำวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride through) 
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1.8 กำรป้องกันแรงดันต่ ำและแรงดันเกิน (Under and Over voltage protection) 
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หากขนาดของแรงดัน Line to Neutral ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าออกนอกช่วงที่ระบุไว้ตามตารางที่ 3. ดังนี้ 

ตารางที่ 3. ระยะเวลาปลดวงจรเมื่อแรงดันไม่อยู่ในช่วงแรงดันพิกัด 
ระดับแรงดัน ณ จุดPCC ระยะเวลำตัดวงจร (วินำที) 

V < 50% 0.3 
50% < V< 90% 2.0 

90% <  V < 110% แรงดันท างานต่อเนื่อง 
110% < V < 120% 1.0 

V > 120% 0.16 

 
1.9 กำรป้องกันควำมถี่ต่ ำและควำมถี่เกิน (Under and Over frequency protection) 
ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ภายใน 0.1 วินาที เมื่อความถีท่ีจุ่ดเชื่อมต่อมีค่าไมอ่ยู่ในช่วง 48 Hz – 51 Hz  

1.10 กำรป้องกันกำรจ่ำยไฟฟ้ำแบบระบบไฟฟ้ำแยกโดด (Anti-Islanding) 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดดในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มี

ไฟฟ้าให้ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า ภายใน 2 วินาที 

     1.11 กำรเชื่อมต่อกลับคืนเข้ำสู่ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Response to utility recovery) 
ภายหลังจากที่ระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากปลดตัวเองออกจากระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับหรือแรงดัน/ความถี่ไม่อยู่ในช่วงที่ก าหนด เมื่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากลับเข้าสู่
สภาวะปกติแล้วระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องหน่วงเวลาการเชื่อมต่อกลับเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทถีึง 5 นาท ี

 
2. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

2.1 การต่อลงดิน (Earthing), การป้องกันการลัดวงจร (Short circuit protection) และการตัดตอน
และการปลดสับ (Isolation and switching) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60364-7-712 

2.2 การจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power quality Monitoring) ตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 นั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
จะต้องจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Monitoring Systems ส าหรับคุณภาพไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบเวลาจริง (Real time) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งได้แก่ข้อมูล แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าความถี่ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง THDv, THDi, Pst, และ Plt เป็นต้น รวมทั้งจะต้องจัดส่ง
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจาก PQM ตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ามากกว่า 56 กิโลวัตต์ จะต้องมีระบบ 
Monitoring Systems ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเรียกดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบเวลาจริง (Real 
time) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งได้แก่ข้อมูลก าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความเข้ม
แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ เป็นต้น 

2.4 ส าหรับการเชื่อมโยงในระบบจ าหน่ายแรงต่ า 380/220 กิโลโวลท์ 

2.4.1 ขนาดก าลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจ าหน่ายแรงต่ า
จะต้องไม่เกิน 25% ของขนาดพิกัดหม้อแปลง (หน่วยเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร)์ 

2.4.2 หากก าลังผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าตามข้อ 2.4.1 เชื่อมต่อเต็มขีดจ ากัด 25% 
ของขนาดพิกัดหม้อแปลงแล้ว ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องไปเชื่อมต่อในระบบจ าหน่ายแรงดัน 
22 หรือ 33 กิโลโวลต์ โดยผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงจ าหน่ายและ
อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

2.5 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากรายใดที่ไม่ผ่านข้อก าหนดทางเทคนิคผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการศึกษา
และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุญาตให้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นรายๆ ไป 

2.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดทางเทคนิคตามความเหมาะสม
เพ่ือความปลอดภัยความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
 
3. กำรทดสอบ 

3.1 สถำบันหรือหน่วยงำนที่ทดสอบ 
 

1. ระบบผลิตไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
2. ห้องทดสอบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 หรือผ่านการ

ตรวจสอบสอบจากหน่วยงาน/สถาบันที่เป็นกลางในประเทศทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ 
3. ระบบผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบในต่างประเทศ จะต้องได้รับการตรวจสอบและ

รับรองผลการทดสอบจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่เป็นกลางในประเทศหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 
 

3.2 ประเภทของกำรทดสอบ 
 

 3.2.1 กำรทดสอบในห้องทดสอบ (Laboratory Test) 
ทดสอบโดยหน่วยงานตามข้อ 3.1 และทดสอบเพียง 1 ตัวต่อ 1 รุ่น เพ่ือยืนยันว่าหากน ามา
ติดตั้งใช้งานจริง จะต้องสามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและตอบสนองต่อระบบไฟฟ้าได้ตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด โดยจะต้องด าเนินการทดสอบในหัวข้อดังนี้ 
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(1) ฮาร์มอนิก (Harmonics) 
(2) แรงดันกระเพ่ือม(Voltage Fluctuation)  
(3) การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC injection) 
(4) การควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power control) และวิธีการควบคุม

ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ 
(5) การควบคุมก าลังไฟฟ้า (Active power control) 
(6) ความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันต่ าชั่วขณะ (Low voltage fault ride 

through)  
(7) การป้องกันแรงดันต่ าและแรงดันเกิน (Under/Over voltage protection) 
(8) การป้องกันความถี่ต่ าและความถี่เกิน (Under/Over frequency protection) 
(9) การป้องกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) 
(10) การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Response to utility recovery) 

 
3.2.2 กำรตรวจวัดคุณภำพไฟฟ้ำและกำรทดสอบภำคสนำม (Field Test) 

การทดสอบภาคสนามและการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดังนี้ 
1) การทดสอบภาคสนามมีหัวข้อที่ต้องท าการทดสอบดังนี้ 

(1) การปอ้งกันการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) 
(2) การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Response to utility recovery) 
(3) การทดสอบปลดการเชื่อมต่อ (Load rejection) 

2) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ามีหัวข้อที่ต้องตรวจวัดดังนี้ 
 (1) แรงดัน (Voltage Level) 
 (2) ความถี ่(Frequency) 
 (3) ฮาร์มอนิก (Harmonics) 
 (4) แรงดันกระเพ่ือม (Voltage Fluctuation) 
 

4. ขั้นตอนและวิธีกำรทดสอบ 

   4.1  กำรทดสอบฮำร์มอนิก 
ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้ 

   4.2  กำรทดสอบแรงดันกระเพื่อม 
ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้

  4.3  กำรทดสอบกำรจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง 
ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้
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4.4 กำรทดสอบกำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำรีแอคทีฟ (Reactive power control) 
การทดสอบการควบคุมก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการรับหรือ
จ่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้สูงสุดที่ปริมาณเท่าไร โดยมีขั้นตอนในการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) เริ่มทดสอบโดยก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ศูนย์เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้า
จากนั้นท าการปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้
ค่าสูงสุด และท าการบันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

d) ท าการทดสอบเหมือนข้อ C) โดยก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ และท าการบันทึกค่า
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

e) ก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟที่ศูนย์เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าจากนั้นท าการ
ปรับให้ระบบผลิตไฟฟ้ารับก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟเข้าสู่ระบบจนกระทั่งได้ค่าสูงสุด และท าการ
บันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ, ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

f) ท าการทดสอบเหมือนข้อ e) แต่ก าหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าและท าการบันทึกค่าก าลังไฟฟ้ารีแอค
ทีฟที,่ ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได ้

g) จากข้อ C) ถึงข้อ F) สามารถบันทึกผลการทดสอบอย่างน้อยดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 4. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้ำ) P(ที่วัดได้) ±Q (สูงสุดที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 %    
10 %    
20 %    
30 %     
40 %     
50 %    
60 %    
70 %    
80 %    
90 %    
100 %    
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ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่พิสูจน์ความสามารถในการรับหรือจ่าย
ก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุดตามข้อก าหนดนี้  

4.4.1) การทดสอบ A fixed displacement factor cos Ө 
เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟในโหมดควบคุม Power Factor แบบ
คงท่ีได้ โดยมีข้ันตอนวิธีการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 
a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก

ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 
b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ

อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 
c) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Power Factor Setpointเท่ากับ 0.90 Lagging (หรือ 

0.95 Lagging) โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

d) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดังตารางท่ี 5 
e) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่Power Factor Setpoint เท่ากับ 0.90 Leading (หรือ 

0.95 Leading) โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

f) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดังตารางท่ี 5 
g) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่Power Factor Setpoint เท่ากับ 1.0โดยที่ระบบผลิต

ไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัด
ก าลังไฟฟ้าตามล าดับ 

h) เริ่มท าการทดสอบและท าการบันทึกค่าที่ได้อย่างน้อยดังตารางท่ี 5 

ตำรำงที่ 5. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้ำ) PF. (ที่ก ำหนด) P(ที่วัดได้) Q (ที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 % 0.90 lagging    
10 % 0.90 lagging    
20 % 0.90 lagging    
30 %  0.90 lagging    
40 %  0.90 lagging    
50 % 0.90 lagging    
60 % 0.90 lagging    
70 % 0.90 lagging    
80 % 0.90 lagging    
90 % 0.90 lagging    
100 % 0.90 lagging    
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ตำรำงที่ 6. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 
P (ระบบผลิตไฟฟ้ำ) PF. (ที่ก ำหนด) P(ที่วัดได้) Q (ที่วัดได้) PF. (ที่วัดได้) 

0 % 0.90 leading    
10 % 0.90 leading    
20 % 0.90 leading    
30 %  0.90 leading    
40 %  0.90 leading    
50 % 0.90 leading    
60 % 0.90 leading    
70 % 0.90 leading    
80 % 0.90 leading    
90 % 0.90 leading    
100 % 0.90 leading    

 
ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการควบคุม
การจ่ายไฟในโหมด Power factor แบบคงท่ี ตามข้อก าหนด 

 

4.4.2) การทดสอบ A variable reactive power depending on the voltage Q(U) 

เพ่ือยืนยันว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุมการจ่ายไฟในโหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงที่
ได้ โดยมีข้ันตอนวิธีการทดสอบอย่างน้อยดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Voltage Setpoint ดังตารางที่ 7 

d) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตารางที่ 7 

e) ตั้งค่าให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ Voltage Setpoint ดังตารางที่ 8 

f) เริ่มทดสอบและบันทึกค่าท่ีได้ดังตารางที่ 8 
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ตำรำงที่ 7. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 
P,setpoint  

(%) 
V,setpoint  

(Vac) 
P (ที่วัดได้) VL1 

 (Vac) 
VL2 

(Vac) 
VL3 

(Vac)) 
Q (ที่วัดได้) 

(Var) 
Expected Q 

(Var) 
Shifting  Q 

(dQ) 
Lower Limits 

<20 0.93Vn        
<20 0.91Vn        

20-30 0.91Vn        
40 0.91Vn        
50 0.91Vn        
60 0.91Vn        
70 0.91Vn        
80 0.91Vn        
90 0.91Vn        
100 0.91Vn        
100 0.90Vn        

100-10 0.90Vn        
10-<5 0.90Vn        

 
ตำรำงที่ 8. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 

P,setpoint  
(%) 

V,setpoint  
(Vac) 

P (ที่วัดได้) VL1 
 (Vac) 

VL2 
(Vac) 

VL3 
(Vac)) 

Q (ที่วัดได้) 
(Var) 

Expected Q 
(Var) 

Shifting  Q 
(dQ) 

Lower Limits 
<20 1.07Vn        
<20 1.09Vn        

20-30 1.09Vn        
40 1.09Vn        
50 1.09Vn        
60 1.09Vn        
70 1.09Vn        
80 1.09Vn        
90 1.09Vn        
100 1.09Vn        
100 1.10Vn        

100-10 1.10Vn        
10-<5 1.10Vn        

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการควบคุม
การจ่ายไฟในโหมดควบคุมแรงดันแบบแรงดันคงที่ได้ ตามข้อก าหนด 



การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค   - 10 - 

 

4.5  กำรทดสอบกำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำ (Active power control) 
การทดสอบการควบคุมก าลังไฟฟ้าเพ่ือต้องการตรวจสอบว่าระบบผลิตไฟฟ้าสามารถควบคุม
ก าลังไฟฟ้าได้ดังนี้ 

1. สามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าได้อย่างน้อยครั้งละ 10 เปอร์เซนตต่์อนาท ี
2. สามารถปรับลดก าลังไฟฟ้าทุกๆ 10 เปอร์เซนต์ของพิกัด โดยที่ระบบผลิตไฟฟ้าไม่หลุดการ

เชื่อมต่อกับระบบโครงขายไฟฟ้า 
3. มีขั้นตอนวิธีการทดสอบดังนี้ 

a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ 

b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

c) ตั้งค่าการควบคุมก าลังไฟฟ้าให้ปรับลดลงครั้งละ 10 เปอร์เซนต์ จาก 100 เปอร์เซนต์
ของพิกัดก าลังไฟฟ้าจนกระทั่งถึงเหลือศูนย์เปอร์เซนต์ และตั้งค่าการท างานอ่ืนๆ ของ
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานในสภาวะปกต ิ

d) เริ่มทดสอบโดยให้ระบบผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟที่ 100 เปอร์เซนต์ของพิกัดก าลังไฟฟ้าจากนั้น
ท าการปรับลดก าลังไฟฟ้าลงตามข้อ C) แล้วท าการบันทึกค่าก าลังไฟฟ้าและเวลาที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าสามารถท าการลดก าลังไฟฟ้าได้ในแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการ
ควบคุมก าลังไฟฟ้าตามข้อก าหนด 

 

4.6 กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทนต่อสภำวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride 
through) 

การทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ มีข้ันตอนวิธีการทดสอบดังนี้ 
a) ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิต

อุปกรณ์นั้นๆ 
b) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของอุปกรณ์

ระบบผลิตไฟฟ้า 
c) ตั้งค่าความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ (Low voltage fault Ride through)

ของชุดอินเวอร์เตอร์ตามข้อก าหนดและตั้งค่าการท างานอ่ืนๆ ของชุดอินเวอร์เตอร์ที่ค่าการ
ท างานปกติ 

d) บันทึกค่าที่ท าการปรับตั้ง 
e) เริ่มทดสอบโดยจ าลองการเกิดแรงดันตก (จ าลองการลัดวงจรในระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ในระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าให้คงเหลือแรงดันระหว่าง 70-80 เปอร์เซนต์, 30-50 เปอร์เซนต์และน้อยกว่า  
5 เปอร์เซนต์ของแรงดันใช้งานปกต ิ
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f) บันทึกค่าระยะเวลาสูงสุดที่ระบบผลิตไฟฟ้ายังคงสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าดัง
ตารางที ่9 

g) แบ่งการทดสอบเป็นกรณีดังตารางที่ 9 
 

ตำรำงที่ 9. ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกผลกำรทดสอบ 
Test List V (V/Vn) Duration time (sec) 

three-phase faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

Phase-phase faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

Single line to 
ground faults 
 

0.7-0.8 Vn  
0.3-0.5 Vn  
0-0.049 Vn  

 

ทั้งนี้สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สามารถพิสูจน์ความสามารถในการทนต่อ
สภาวะแรงดันตกชั่วขณะตามข้อก าหนด 

 
   4.7 กำรป้องกันแรงดันต่ ำและแรงดันเกิน (Under and Over voltage protection) 

ขั้นตอนวิธีการทดสอบ Overvoltage Test และ Undervoltage Test ต้องท าการทดสอบ Trip 
Time Test เป็นอย่างน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 10. ขบวนกำรทดสอบกำรตอบสนองต่อแรงดันสูงเกิน (Over voltage) 
หัวข้อ

ทดสอบ 
จ ำนวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนกำรทดสอบ 

Trip Time 
Test  (m) 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิค
จากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติ
ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Overvoltage Trip Setting ที่ค่าแรงดันทดสอบ (ดูหมาเหตุ, m) และตั้งค่า 
setting การท างานอ่ืนๆ ที่ค่าการท างานปกติ 

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) เพิ่มขึ้นและให้เข้าใกล้ค่า

แรงดัน Overvoltage Trip Setting โดยอยู่ภายในช่วง 90% ของขนาด 
Overvoltage Trip Setting ขึ้นไป แต่ไม่สูงกว่า และคงไว้เป็นเวลา 2  เท่าของ Time 
Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 
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หัวข้อ
ทดสอบ 

จ ำนวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนกำรทดสอบ 

(6) ปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อยให้สูงกว่า 110% ของ Overvoltage Trip Setting และ
คงไว้จนกระทัง่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  

หมายเหตุ :  m คือ จ านวนแรงดันสูงเกินท่ีต้องทดสอบ 2 ครั้ง  

หมำยเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 
 

ตำรำงที่ 11. ขบวนกำรทดสอบกำรตอบสนองต่อแรงดันต่ ำเกิน (Under voltage) 

หัวข้อ
ทดสอบ 

จ ำนวนคร้ัง
ที่ทดสอบ 

ขบวนกำรทดสอบ 

Trip Time 
Test 

 

(m) 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจาก
ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของ
อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Under voltage Trip Setting ของชุดอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าแรงดันทดสอบ 
(ดูหมายเหตุ, m) และตั้งค่า Setting การท างานอ่ืนๆ ที่ค่าการท างานปกติ  

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) ลดลงและให้เข้าใกล้ค่าแรงดัน 

Under voltage Trip Setting โดยอยู่ภายในช่วง 110 % ของขนาด Under voltage 
Trip Setting ลงไปแต่ไม่ต่ ากว่า และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือ
นานกว่า 

(6) ปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อยให้ต่ ากว่า 90% ของ Under voltage Trip Setting และคงไว้
จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมายเหตุ : m คือ จ านวนแรงดันต่ าเกินท่ีต้องทดสอบ 2 ครั้ง 

หมำยเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 

 
4.8  กำรทดสอบกำรป้องกันควำมถีต่่ ำและควำมถี่สูง (Under and Over voltage protection) 

ขั้นตอนวิธีการทดสอบ Overfrequency Test และ Underfrequency Test ต้องท าการทดสอบ Trip 
Time Test เป็นอย่างน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 12. ขบวนกำรทดสอบกำรตอบสนองควำมถี่สูงเกิน (Overfrequency) 

หัวข้อ
ทดสอบ 

จ ำนวน
คร้ังท่ี

ทดสอบ 
ขบวนกำรทดสอบ 

Trip Time 
Test 

1 ครั้ง 

 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของอุปกรณ์
ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Overfrequency Trip Setting ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า ที่ 51.1 Hz และตั้งค่า 
Setting การท างานอ่ืนๆ ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานปกติ 

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) เพิ่มขึ้นและให้เข้าใกล้ค่าความถี่ 

Overfrequency Trip Setting โดยให้อยู่ภายในช่วง 90% ของขนาด Overfrequency Trip 
Setting ขึ้นไปแต่ไม่เกิน และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 

(6) ปรับความถี่ไฟฟ้าอย่างน้อยให้สูงกว่า 101% ของ Overfrequency Trip Setting คงไว้จนกระทั่ง
อินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อินเวอร์เตอร์หยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมำยเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 
 
 

ตำรำงที่ 13. ขบวนกำรทดสอบกำรตอบสนองควำมถี่สูงเกิน (Underfrequency) 

หัวข้อ
ทดสอบ 

จ ำนวน
คร้ังท่ี

ทดสอบ 
ขบวนกำรทดสอบ 

Trip Time 
Test 

1 ครั้ง 

 

(1) ติดตั้งและเช่ือมต่ออุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าตามค าแนะน าและข้อก าหนดทางเทคนิคจากผู้ผลิต
อุปกรณ์นั้นๆ  

(2) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะการท างานปกติของอุปกรณ์
ระบบผลิตไฟฟ้า 

(3) ตั้งค่า Underfrequency Trip Setting ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ 47.9 Hz และตั้งค่า 
Setting การท างานอ่ืนๆ ของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าที่ค่าการท างานปกติ 

(4) บันทึกค่าท่ีท าการปรับตั้ง 
(5) ปรับความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC (ที่จ าลองระบบ Utility) ลดลงและให้เข้าใกล้ค่าความถี่ 

Underfrequency Trip Setting โดยให้อยู่ภายในช่วง 110% ของขนาด Underfrequency 
Trip Setting ลงไปแต่ไม่ต่ ากว่า และคงไว้เป็นเวลา 2 เท่าของ Time Delay ที่ตั้งไว้หรือนานกว่า 

(6) ปรับความถี่ไฟฟ้าอย่างน้อยให้ต่ ากว่า 99% ของ Underfrequency Trip Setting คงไว้
จนกระทั่งอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ 

(7) บันทึกระยะเวลาที่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ  
หมำยเหตุ : สามารถอ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได้ 
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    4.9  กำรทดสอบกำรป้องกันสภำวะกำรจ่ำยไฟแบบระบบไฟฟ้ำแยกโดด (Anti-Islanding) 

 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้

    4.10 กำรทดสอบกำรเชื่อมต่อกลับคืนเข้ำสู่ระบบโครงข่ำย (Response to utility recovery) 

 ให้อ้างอิงขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน IEEE หรือ IEC ที่เหมาะสมได ้
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5. รูปแบบกำรเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

        
1. M1                                          .
2. M2                                                                     Solar Rooftop
3.                                                                        
4.                                                   250                                                    1    
5.             Solar Rooftop                               /                                      .

          1                                (                                 )  

CB-A

Utility’s distribution line

Load 1

Part of utility's responsibility

Part of Customer's responsibility

Utility’s distribution transformer

Utility’s low voltage distribution line

INVERTER

SOLAR PANEL

CB-B CB-C

Load 2

M1 M2

CB-D

50/51
50N/
51N
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CB-A

Utility’s distribution line

Load 1

INVERTER

SOLAR PANEL

CB-B CB-C

Load 2

Part of utility's responsibility

Part of Customer's responsibility

50/51 50N/51N

Surge
Arrester

          2                                
(                                                                ) 

Fuse 

50/51
50N/
51N

M1 M2

        
1. M1                                          .
2. M2                                                                     Solar Rooftop   
3.                                               M2+M1(            .)-M1(            .)
4.                                                   250                                                    1    
5.             Solar Rooftop                               /                                      .

CB-D

CB-D

50/51
50N/
51N
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CB-A

Utility’s distribution line

Load 1

INVERTER

SOLAR PANEL

CB-B CB-C

Load 2

Part of utility's responsibility

Part of Customer's responsibility

Surge
Arrester

          3                                 (                                ) 

Fuse 

50/51
50N/
51N

M1

        
1. M1                                          .
2. M2                                                                     Solar Rooftop   
3.                                                   250                                                    1    
4.             Solar Rooftop                               /                                      .

CB-D

M2
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ในกรณีที่ไม่มีรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป 


