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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีน าเสนอการพฒันาตัวชดเชยก าลังไฟฟ้าจินตภาพแบบสถิต (Static Var Compensator, SVC) 

ขนาดเล็ก เพ่ือป้องกนัปัญหาแรงดนัเกินในสายส่งของระบบจ าหน่ายแรงต ่า 1 เฟส ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบโฟโตโวลตาอิก 
(Photovoltaic, PV) เป็นจ านวนมาก ตวั SVC ขนาดเล็กจะน ามาติดตั้งขนานกบัระบบ PV ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้า
ผ่านอินเวอร์เตอร์ท่ีมีค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าคงท่ี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าแบบอตัโนมติัท่ีจุด
เช่ือมต่อ โดยจะเน้นไปท่ีการควบคุมก าลงัไฟฟ้าจินตภาพของตวัเหน่ียวน าดว้ยไทริสเตอร์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีโครงสร้าง
เรียบง่ายและมีการควบคุมท่ีไม่ซบัซอ้น การควบคุมตวั SVC ขนาดเล็กจะใชก้ารเปล่ียนแปลงมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์
เพ่ือเปล่ียนแปลงก าลังไฟฟ้าจินตภาพให้ตอบสนองกับก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตจากระบบ PV และระดับแรงดันไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนแปลงท่ีจุดเช่ือมต่อ โดยมีการพฒันาตารางเง่ือนไขเพ่ือให้สามารถเลือกค่ามุมจุดชนวนให้เหมาะสมกับระดับท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลการทดสอบการท างานของตวั SVC ขนาดเล็กดว้ยการจ าลองระบบการ
ท างานดว้ยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory และทดสอบกบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่ายในห้องปฏิบติัการ พบวา่ผล
ของการชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ยตวั SVC ขนาดเล็กสามารถช่วยป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าเกินท่ีเกิดข้ีนในระบบจ าหน่าย
แรงต ่า 1 เฟส ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบ PV ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ดว้ยไทริสเตอร์, การควบคุมแรงดนัไฟฟ้าเกิน, ระบบจ าหน่ายแรงต ่า 
 

ABSTRACT 
The voltage control by using small Static Var Compensator (SVC) is introduced in this paper, 

with the aim to prevent the over-voltage problem in single-phase low voltage distribution systems with 
high penetration of Photovoltaic (PV) systems. The small SVC can enhance the automatic voltage 
controllability to the PV systems which have the fixed power factor type inverter. In addition, the 
small SVC is installed parallel to the PV system and the reactive power is adjusted based on the 
thyristor controlled reactor, which has simple structure and inexpensive. To control the reactive power 
compensation, the thyristor’s phase control technique is employed which the value of trigger angle is 
considered by using the look up table based on the PV power generation and the voltage level at the 
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compensation, the thyristor’s phase control technique is employed which the value of trigger angle is 
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point of common coupling. The voltage control performances of small SVC are examined by 
computer simulations on DIgSILENT PowerFactory software and practical experiments on the 
distribution network training module. The results from both computer simulations and practical works 
show that the small SVC can provide the active over-voltage control in a single-phase low voltage 
network with PV system effectively. 
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1. บทน ำ 
 ปั จ จุ บัน ได้ มี ระบบ ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าแบบ กระจ าย 
(Distributed Generation, DG) เ ช่ื อ ม ต่ อ เข้ าม าใน
ระบบจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะระบบโฟโตโวล
ตาอิก (Photovoltaic, PV) ซ่ึงสามารถช่วยลดการใช้
พลังงานเช้ือเพลิงท่ี ส้ินเปลือง รวมทั้ งลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แต่ N. Jenkins และคณะ 
[1] ได้กล่าวว่าการเช่ือมต่อระบบ PV ท่ีมากเกินไปอาจ
สร้างปัญหาต่อคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ได ้
โดยเฉพาะช่วงกลางวนัท่ีแสงแดดมีความเขม้สูง ระบบ 
PV จะผลิตและจ่ายก าลังไฟฟ้าไหลเข้ามาในระบบ
จ าหน่ายมากเกินไป ส่งผลให้ก าลงัไฟฟ้าไหลยอ้นกลบัไป
ท่ีสถานีไฟฟ้า  
 M. Thomson และ  D. Infield [2] ได้ท าก าร
ประเมินผลกระทบในดา้นแรงดนัจากการเพ่ิมจ านวนของ
ระบบ PV กับระบบจ าหน่ายแรงต ่า  400/230 V ใน 
สหราชอาณาจกัร ซ่ึงผลการวเิคราะห์พบวา่การเพ่ิมข้ึนของ
ระบบ PV จนมีขนาด 50% ของภาระไฟฟ้าท่ีต่ออยู ่      
จะส่งผลให้เกิดแรงดันเปล่ียนแปลงสูงข้ึนกว่า 5 V เม่ือ
เที ยบกับสภาวะ ท่ี ไ ม่ มี ระบบ  PV ต่ ออยู่ เล ย  และ 
N. Jayasekara กบั P. Wolfs [3] ไดท้ าการจ าลองกรณี
การเกิดสภาวะแรงดันเกินจากการท่ีมีก าลังไฟฟ้าไหล
ย้อนกลับมาท่ี สถานี ไฟ ฟ้ า  พบว่าต าแห น่ ง ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด คือท่ีบริเวณปลายของระบบจ าหน่าย
แบบเรเดียล 

 เพื่ อ เป็นการรักษาระดับแรงดันให้ เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ จึงไดมี้การพฒันาอุปกรณ์หลายชนิดเพื่อ
ช่วยปรับปรุงและรักษาระดบัแรงดันในระบบจ าหน่ายท่ี
เช่ือมต่อกับระบบ PV ให้คงท่ีตลอดเวลา โดย A.R. 

Malekpour แ ล ะ  A. Pahwa [4] ได้ น า เส น อ ก าร

ควบคุมแรงดนัในระบบจ าหน่ายแรงต ่าท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ 

PV ดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดปรับแทปอตัโนมติั พบว่า
การปรับแทปหมอ้แปลงสามารถช่วยลดปัญหาแรงดนัเกิน      
ในระบบจ าหน่ายท่ีเช่ือมต่อกับระบบ PV ได้ แต่การ
ปรับแทปอัตโนมัติยงัมีราคาสูงอยู่ และการขับเคล่ือน
ระบบกลไกภายในยงัใชว้ธีิทางกล จึงท าให้การตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัแรงดนัท าไดช้า้ 
 Su. Xiangjing และคณะ  [5] ได้น าเสนอการ
ควบคุมระดบัแรงดนัจากตวัอินเวอร์เตอร์เองในระบบ PV 
ด้วยการป รับ เป ล่ียนการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจริงและ
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพท่ีออกมาจากระบบ PV ซ่ึงพบว่า
สามารถลดระดบัแรงดนัได ้3 V ท่ีระดบัแรงดนั 400 V

และ  B.K. Perera และคณะ  [6] พบว่าสามารถใช้
อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพเพ่ือควบคุม
แ ร งดัน ได้ ภ าย ใน ระ ยะ เวล าไ ม่ ถึ ง  1 วิน า ที  แ ต่
อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ียงัมีราคาท่ีสูงอยู ่จึงไม่เหมาะส าหรับ
ติดตั้งกบัระบบ PV ขนาดเลก็ ๆ 

 ณัฐวฒิุ ทีจนัทึกและพินิจ ศรีธร [7] ไดก้ล่าวถึงการ
ออกแบบและการควบคุมการท างานของตัวชดเชย
ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า จิ น ต ภ า พ แ บ บ ส ถิ ต  (Static Var 

Compensator, SVC) ชนิดค่าเก็บประจุคงท่ีและค่ า
เหน่ียวน าปรับค่าได้ ส าหรับใช้ในการรักษาเสถียรภาพ
แรงดนัในยา่นพลวตัของระบบไฟฟ้า 3 เฟส 400 V ซ่ึงได้
ท าการทดสอบการจ าลองระบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2 กรณีคือมีและไม่มี SVC ในระบบไฟฟ้า พบวา่ในกรณี
ท่ีระบบไฟฟ้าอา้งอิงไม่มีการชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพจะ
เกิดแรงดันตกอย่างรวดเร็วตามจงัหวะเวลาท่ีมีเหตุการณ์
ห รือความเป ล่ียนแปลงเกิด ข้ึน  ส่วนกรณี ท่ี มี  SVC           
ในระบบไฟฟ้า  พบว่าสามารถชดเชยการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพในย่านพลวตัได้ และสามารถรักษา
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แรงดันให้คงท่ีได้ ซ่ึงสามารถควบคุมระบบได้อย่าง
อตัโนมติั แต่ไม่สามารถควบคุมฮาร์มอนิกในระบบได ้
 งาน วิจัย น้ี จ ะ เลื อกใช้ก ารแก้ไข ปัญ ห าระดับ
แรงดนัไฟฟ้าเกินในระบบจ าหน่าย 1 เฟส ท่ีเช่ือมต่อกับ
ระบบ PV ด้วยวิธีต่อตัว SVC ขนาดเล็กเข้ากับระบบ
จ าหน่าย โดยจะเนน้ไปท่ีการควบคุมก าลงัไฟฟ้าจินตภาพ
ของตัวเหน่ียวน าด้วยไทริสเตอร์  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ ท่ี มี
โครงสร้างเรียบง่ายและมีการควบคุมท่ีไม่ซับซ้อน โดย
น ามาต่อขนานกับระบบ  PV ในกรณี ท่ี ระบบ  PV 

เช่ือมต่อกับระบบจ าหน่ายผ่านอินเวอร์เตอร์ท่ี มีค่าตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้าคงท่ี (Fixed power factor type 

inverter) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการป้องกันปัญหา
แรงดันไฟฟ้าเกินแบบอัตโนมัติอันเน่ืองจากมีการผลิต
ก าลังไฟฟ้าจ่ายเข้ามาในระบบมากเกินไป โดยท าการ
ทดสอบด้วยการจ าลองระบบการท างานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และทดสอบกบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่ายใน
หอ้งปฏิบติัการ 
 
2. กำรควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ำด้วยกำรชดเชย
ก ำลงัไฟฟ้ำจินตภำพ 
 E. Demirok และคณะ [8] ไดน้ าเสนอรูปแบบการ
ควบคุมท่ีเหมาะกับระบบ PV ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อได้ง่าย จะท าโดยเปล่ียนแปลง
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพให้เหมาะสมกบัระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนแปลง ซ่ึงจะเร่ิมท างานเม่ือแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือม
ต่อ และก าลงัไฟฟ้าจริงท่ีผลิตจากระบบ PV มีค่าเกินค่า
ขั้นต ่าท่ีไดต้ั้งไว ้(ไดแ้ก่ Vth และ Pth ตามล าดบั)  
 ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพจะมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือ
แรงดันเปล่ียนแปลงไปใกล้กับค่าแรงดันสูงสุด/ต ่าสุดท่ี
ยอมรับได้ ดังแสดงรูปในท่ี  1 [9] โดยท่ีการควบคุม
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพจะมีช่วงไร้การตอบสนอง (Dead 

band) ต่อแรงดันท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงในงานวิจัย [9] ได้
แนะน าการควบคุมลกัษณะน้ีวา่เหมาะส าหรับระบบไฟฟ้า
ท่ีมีการเช่ือมต่อระบบ PV เป็นจ านวนมาก 
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รูปที ่1 การควบคุมก าลงัไฟฟ้าจินตภาพตามการ

เปล่ียนแปลงของระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
 
 ส่วนการก าหนดค่าก าลังไฟฟ้าจริงขั้ นต ่ า (Pth) 
ส าหรับตรวจสอบขนาดก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจากระบบ PV ก็
เพ่ือให้ระบบควบคุมแรงดนัไฟฟ้าแน่ใจว่าปัญหาแรงดัน
เกินท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นผลกระทบจากการท่ีระบบ PV ผลิต
ก าลงัไฟฟ้าเขา้มาในระบบมากเกินไปเท่านั้น และจะไม่มี
การชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพในกรณีท่ีแรงดนัเกินเกิดข้ึน
จากสาเหตุอ่ืน  
 
3. ตัวชดเชยก าลังไฟฟ้าจินตภาพแบบสถิตขนาด
เลก็ 

ตวั SVC ขนาดเล็กจะควบคุมกระแสท่ีไหลเขา้ตวั
เห น่ี ยวน าให้ ส อดคล้อ งกับ ระดับ แรงดัน ไฟ ฟ้ า ท่ี
เปล่ียนแปลง ขนาดกระแสและก าลงัไฟฟ้าจินตภาพในตวั 
SVC ขนาดเล็กจะถูกควบคุมด้วยการปรับมุมจุดชนวน
ของไทริสเตอร์ (มุม ) ในช่วงระหวา่ง 90º-180º [10] 
เม่ือแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อและก าลงัไฟฟ้าจริงท่ีผลิต
จากระบบโฟโตโวลตาอิกมีค่าเกินกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้(Vth และ 
Pth ตามล าดับ) น าตัว SVC ขนาดเล็กมาต่อขนานกับ
ระบบ PV เพ่ือป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินแบบอัตโนมัติ 
โดยท่ีก าลงัไฟฟ้าจินตภาพจะมีค่าเป็นศูนยเ์ม่ือมุมจุดชนวน
เท่ากับ 180o และจะมีค่าสูงสุดเม่ือมุมจุดชนวนเท่ากับ 
90o ดงัรูปท่ี 2  
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รูปที ่2 ระบบควบคุมก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ยตวัชดเชย

แบบสถิตขนาดเลก็ 

 
 ปริมาณกระแสท่ีไหลในตวั SVC ขนาดเล็ก (ISVC )

หาไดจ้าก [11] 

    PCC
SVC cos cos 
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(1) 

 โดยท่ี VPCC คือ ขนาดแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อ และ   
คือ ความเร็วเชิงมุมของสญัญาณไฟฟ้า 

การควบ คุม มุ ม จุด ชน วน น้ี จ ะ ข้ึ น อ ยู่กับ ก าร
เปล่ียนแปลงของแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ ซ่ึงสามารถ
ออกแบบการควบคุมมุมจุดชนวนโดยพิจารณาจากตาราง
เง่ือนไข (look up table) โดยท่ีขนาดมุมจุดชนวนจะถูก
เลือกให้สอดคล้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ
(VPCC) และก าลงัไฟฟ้าจริงของระบบ PV (PPV) ท่ีวดัได้
ในแต่ละช่วง ดังตวัอย่างแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงพ้ืนฐาน
ของการใช้ตารางเง่ือนไขเพ่ือตัดสินใจน้ี สามารถน ามา
ประยุกต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตวั SVC 

ขนาดเลก็ 
 

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างเง่ือนไขการควบคุมมุมชนวนท่ีช่วง
แรงดนัไฟฟ้าต่าง ๆ  

เง่ือนไข มุมจุดชนวน 
PPV VPCC 

P < Pth ทุกระดบัแรงดนั   = 180o 
P ≥ Pth V < Vth   = 180o 

P ≥ Pth Vth ≤ V <V1 
  =  1  
โดยท่ี 90o 

< 1 <180o 
P ≥ Pth V ≥ V1   =  90o 

4. ระบบทดสอบและกรณศึีกษำ 
 ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อระบบ PV กับระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต ่า 1 เฟส เม่ือมีการเช่ือมต่อตวั SVC ขนาดเล็ก
ขนานเขา้กบัระบบ PV ก าหนดให้มีการปรับมุมจุดชนวน
ท่ี ค่ าต่ า ง  ๆ  โ ด ยท าก าร ท ด ส อบ บ น โป ร แ ก ร ม 
DIgSILENT PowerFactory  
 

22/0.4 kV
630 kVA
X/R = 5.4

800 m
PCC

Load PV SVC

PV bus

 
รูปที ่3 ระบบจ าหน่ายส าหรับกรณีศึกษา 

 
 แบบจ าลองส าหรับใชเ้ป็นกรณีศึกษา ประกอบดว้ย
ระบบจ าหน่ายแรงต ่ า 3 เฟส 400 V ดังรูปท่ี 3 มีค่า
อิมพีแดนซ์เท่ากับ 0.444+j0.0754 Ω/km และมีความ
ตอ้งการไฟฟ้ารวม 15 kW ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 0.85 

(แบบล้าหลัง) ก าหนดให้ระบบ  PV มีพิกัด 60 kW 

ส่วนตวั SVC ขนาดเลก็ประกอบดว้ยตวัเหน่ียวน ามีขนาด
พิกัด 38 kVar (คิดเป็นตัวประกอบก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 
0.85 เม่ือเทียบกบัพิกดัของระบบ PV) และมีเง่ือนไขการ
ควบคุมมุมจุดชนวนดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตำรำงที ่2 เง่ือนไขการควบคุมมมุจุดฉนวนระบบศึกษา 

SVC ขนาดเลก็  
มุมจุดชนวน PPV (kW) VPCC (p.u.) 

P < 50% ทุกระดบัแรงดนั  = 180o 

P ≥ 50% V <1.07  = 180o 
P ≥ 50% 1.07 ≤  V < 1.09  = 115o 
P ≥ 50% V ≥ 1.09  =  90o 

  
 ก าหนดแรงดันสูงสุดท่ียอมรับได้เท่ากับ 1.1 p.u. 

จากการวิ เคราะห์การไหลของก าลังไฟ ฟ้ าสามารถ
ค านวณหาค่ าความไวของการ เป ล่ียนแปลงขนาด
แรงดันไฟฟ้ าต่อค่ าก าลังไฟฟ้ าจินตภาพ  (Voltage 

Sensitivity, ∆V/∆Q) ท่ีจุดเช่ือมต่อไดเ้ท่ากบั 0.00053 

p.u./kVar ซ่ึงจากการชดเชยก าลังไฟฟ้าจินตภาพด้วย
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ขนาดพิกัดตัว เห น่ียวน าท่ี  38 kVar จะสามารถลด
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อได ้0.02 p.u. ส่งผลให้ท่ีระดบั
แรงดนัสูงสุด 1.1 p.u. เม่ือชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพ 38 

kVar ระดบัแรงดนัจะลดลงเหลือ 1.08 p.u. เม่ือคิดเผื่อ
ระยะการชดเชยแรงดนัเพ่ิมอีก 0.01 p.u. จึงเป็นเหตุผลท่ี
เลือกระดับแรงดัน  1.07 p.u. ในการเร่ิม จุดชนวน           
ไทริสเตอร์ 
 

 
รูปที ่4 ลกัษณะการปรับเปล่ียนการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ 

PV  
 

 
(ก) ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 

 
(ข) แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ 

 
(ค) มุมจุดชนวนของตวั SVC ขนาดเลก็  

 
(ง) ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพตวั SVC ขนาดเลก็ 

รูปที ่5 ผลการทดสอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของแรงดัน ท่ี จุด
เช่ือมต่อสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากการจ าลองลกัษณะการ
ปรับเปล่ียนการจ่ายก าลังไฟฟ้าจริงของ PV (PPV) จาก 
10 kW ไปเป็น 60 kW ดงัรูปท่ี 4 จากการวิเคราะห์พล
วัตรในสภาวะชั่ วค รู่ด้วยโป รแกรม  DIgSILENT 

PowerFactory ซ่ึงประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงของตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ (VPCC), 
มุมจุดชนวนของตวั SVC ขนาดเล็กและก าลงัไฟฟ้าจินต
ภาพของตวั SVC ขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปท่ี 5(ก) ถึง      
5(ง) ตามล าดบั  
 จากเง่ือนไขการควบคุมมุมจุดฉนวนในตารางท่ี 2 
ก าหนดให้ตวั SVC ขนาดเล็กจะเร่ิมท างานเม่ือการจ่าย 

PPV มากกวา่ 50% และ VPCC มากกวา่ 1.07 p.u. พบวา่
ระบบจะเร่ิมเขา้สู่เง่ือนไขน้ี ณ วินาทีท่ี 39 ส่งผลให้มุม
จุดชนวนของตวั SVC ขนาดเลก็จะเปล่ียนจาก 180o เป็น 
115o โดยมีช่วงเวลาในการตอบสนองการเปล่ียนมุม
จุดชนวนน้ีอยู่ท่ีประมาณ 0.1 วินาที ท าให้การชดเชย
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพเพ่ิมจาก 0 kVar เป็น 18 kVar 

ส่งผลให้ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าลดลงจาก 1 เป็น 0.945 

(จะสังเกตเห็นว่ารูปท่ี  5(ก) กราฟมีแนวโน้มไม่คงท่ี 
เน่ืองจากก าลังไฟฟ้าจริงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ในขณะท่ีก าลังไฟฟ้าจินตภาพจะมีค่าคงท่ี ณ ค่ามุม
จุดชนวนค่าหน่ึง) และ VPCC ลดลงจาก 1.07 p.u. เหลือ
ประมาณ 1.06 p.u.  

 จากนั้ นเม่ือ VPCC มากกว่า 1.09 p.u. ในวินาทีท่ี 
59 มุมจุดชนวนของตัว SVC ขนาดเล็กจะเปล่ียนจาก 
115o เป็น 90o ท าให้การชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพเพ่ิม
จาก  18 kVar เป็น  38 kVar ส่ งผลให้ตัวประกอบ
ก าลงัไฟฟ้าลดลงจาก 0.945 เป็น 0.85 และ VPCC ลดลง
จาก 1.09 p.u. เหลือประมาณ 1.07 p.u.  

 จากรูปท่ี 5(ข) จะเห็นไดว้า่ในกรณีท่ีไม่มีการติดตั้ง
ตวั SVC ขนาดเลก็เม่ือท าเพ่ิมการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ PV 

มาท่ี 60 kW จะพบว่า VPCC เพ่ิมข้ึนสูงถึง 1.1 p.u. แต่
เม่ือมีการติดตั้ง SVC ขนาดเล็กพบว่า ผลของการชดเชย
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ย SVC ขนาดเลก็จะท าให้การเพ่ิม
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ขนาดพิกัดตัว เห น่ียวน าท่ี  38 kVar จะสามารถลด
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อได ้0.02 p.u. ส่งผลให้ท่ีระดบั
แรงดนัสูงสุด 1.1 p.u. เม่ือชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพ 38 

kVar ระดบัแรงดนัจะลดลงเหลือ 1.08 p.u. เม่ือคิดเผื่อ
ระยะการชดเชยแรงดนัเพ่ิมอีก 0.01 p.u. จึงเป็นเหตุผลท่ี
เลือกระดับแรงดัน  1.07 p.u. ในการเร่ิม จุดชนวน           
ไทริสเตอร์ 
 

 
รูปที ่4 ลกัษณะการปรับเปล่ียนการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ 

PV  
 

 
(ก) ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 

 
(ข) แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ 

 
(ค) มุมจุดชนวนของตวั SVC ขนาดเลก็  

 
(ง) ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพตวั SVC ขนาดเลก็ 

รูปที ่5 ผลการทดสอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของแรงดัน ท่ี จุด
เช่ือมต่อสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากการจ าลองลกัษณะการ
ปรับเปล่ียนการจ่ายก าลังไฟฟ้าจริงของ PV (PPV) จาก 
10 kW ไปเป็น 60 kW ดงัรูปท่ี 4 จากการวิเคราะห์พล
วัตรในสภาวะชั่ วค รู่ด้วยโป รแกรม  DIgSILENT 

PowerFactory ซ่ึงประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงของตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ (VPCC), 
มุมจุดชนวนของตวั SVC ขนาดเล็กและก าลงัไฟฟ้าจินต
ภาพของตวั SVC ขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปท่ี 5(ก) ถึง      
5(ง) ตามล าดบั  
 จากเง่ือนไขการควบคุมมุมจุดฉนวนในตารางท่ี 2 
ก าหนดให้ตวั SVC ขนาดเล็กจะเร่ิมท างานเม่ือการจ่าย 

PPV มากกวา่ 50% และ VPCC มากกวา่ 1.07 p.u. พบวา่
ระบบจะเร่ิมเขา้สู่เง่ือนไขน้ี ณ วินาทีท่ี 39 ส่งผลให้มุม
จุดชนวนของตวั SVC ขนาดเลก็จะเปล่ียนจาก 180o เป็น 
115o โดยมีช่วงเวลาในการตอบสนองการเปล่ียนมุม
จุดชนวนน้ีอยู่ท่ีประมาณ 0.1 วินาที ท าให้การชดเชย
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพเพ่ิมจาก 0 kVar เป็น 18 kVar 

ส่งผลให้ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าลดลงจาก 1 เป็น 0.945 

(จะสังเกตเห็นว่ารูปท่ี  5(ก) กราฟมีแนวโน้มไม่คงท่ี 
เน่ืองจากก าลังไฟฟ้าจริงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ในขณะท่ีก าลังไฟฟ้าจินตภาพจะมีค่าคงท่ี ณ ค่ามุม
จุดชนวนค่าหน่ึง) และ VPCC ลดลงจาก 1.07 p.u. เหลือ
ประมาณ 1.06 p.u.  

 จากนั้ นเม่ือ VPCC มากกว่า 1.09 p.u. ในวินาทีท่ี 
59 มุมจุดชนวนของตัว SVC ขนาดเล็กจะเปล่ียนจาก 
115o เป็น 90o ท าให้การชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพเพ่ิม
จาก  18 kVar เป็น  38 kVar ส่ งผลให้ตัวประกอบ
ก าลงัไฟฟ้าลดลงจาก 0.945 เป็น 0.85 และ VPCC ลดลง
จาก 1.09 p.u. เหลือประมาณ 1.07 p.u.  

 จากรูปท่ี 5(ข) จะเห็นไดว้า่ในกรณีท่ีไม่มีการติดตั้ง
ตวั SVC ขนาดเลก็เม่ือท าเพ่ิมการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ PV 

มาท่ี 60 kW จะพบว่า VPCC เพ่ิมข้ึนสูงถึง 1.1 p.u. แต่
เม่ือมีการติดตั้ง SVC ขนาดเล็กพบว่า ผลของการชดเชย
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ย SVC ขนาดเลก็จะท าให้การเพ่ิม

ของ VPCC ลดลงมามีค่าเหลือประมาณ 1.08 p.u. และ
การชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภายดว้ยการใชต้วั SVC ขนาด
เลก็น้ี เม่ือมีการชดเชยเต็มท่ี (ประมาณ 38 kVar ในรูปท่ี 
5(ง)) จะส่งผลให้จุดเช่ือมต่อระบบ PV และตัว SVC 

ขนาดเล็กจะมีค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าลดลงเหลือ
ประมาณ 0.85 แบบลา้หลงั ดงัแสดงในรูปท่ี 5(ก) 
 
5. ทดสอบตัว SVC ขนำดเล็กกับตู้ทดสอบระบบ
จ ำหน่ำย 

การจ าลองสถานการณ์ในการต่อตวั SVC ขนาดเล็ก
เข้ากับระบบจ าหน่าย จะท าการทดสอบบนตู ้ทดสอบ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า TecQuipment รุ่น NE9102 [12] 
ซ่ึงประกอบดว้ยวงจรสายส่ง โหลดความตา้นทาน โหลด
ตัวเหน่ียวน า และโหลดตัวเก็บประจุ น ามาจ าลองเป็น
ระบบจ าหน่ายแรงต ่า โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคุณภาพไฟฟ้า 
คื อ  KYORITSU kew power quality analyzer           

รุ่น KEW6310 โดยวดัค่าทุกๆ 1 วินาที การเช่ือมต่อ
ของชุดทดสอบในหอ้งปฏิบติัการแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
รูปที ่6 อุปกรณ์ท่ีใชก้บัตูท้ดสอบระบบจ าหน่าย 

 
การออกแบบ SVC ขนาดเล็กจะประกอบด้วยชุด

ควบคุม 3 ส่วนหลกั ๆ คือ 1) ชุดควบคุมวงจรไทริสเตอร์ 
ท าหน้าท่ี จุดชนวนมุมไทริสเตอร์ เพื่ อควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟ้าในเง่ือนไขต่าง ๆ 2) ชุดควบคุมแรงดัน 

ประกอบไปดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าท าหนา้ท่ีลดระดบัแรงดนั
ท่ีจุดเช่ือมต่อ ต่อเข้ากับวงจรแบ่งแรงดันเพ่ือลดระดับ
แรงดันอีกขั้นหน่ึง เน่ืองจากไมโครคอนโทรลเลอร์รับ
สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงไดไ้ม่เกิน 5 V จากนั้นต่อเขา้
กบัวงจรเรียงกระแส เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็น
ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ล้ ว จ่ า ย เป็ น แ ร ง ดั น อ้ า ง อิ ง ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
ควบคุมวงจรไทริสเตอร์ท่ีเหมือนสวิตซ์ปิดเปิดเพ่ือจ่าย
ก าลังไฟฟ้าผ่านตัวเหน่ียวน า 3) ชุดควบคุมกระแส ท า
หน้าท่ีตรวจสอบการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของระบบ PV โดย
ก าหนดวา่ถา้มีกระแสของระบบ PV เกินค่ากระแสขั้นต ่า 
(Ith) จึงจะสั่ งให้ ชุดควบคุมวงจรไท ริส เตอร์ท างาน 
ประกอบดว้ยหมอ้แปลงกระแสจะตรวจจบัปริมาณกระแส
ท่ีไหลออกจากระบบ PV แล้วแปลงออกมาอยู่ในรูป
สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ต่อเขา้กับวงจรเรียง
กระแสเพื่ อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้ เป็น
ก ระ แส ต ร งแ ล้ ว จ่ าย เป็ น สั ญ ญ าณ อิ น พุ ต ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงัไดอะแกรมในรูปท่ี 7  

 
L

N

0.86 H
         

                               

150

120

120

220/6

10000µF

               

120 1000µF

              

CT 10A:1V

 
รูปที ่7 ไดอะแกรมชุดควบคุม SVC ขนาดเลก็ 

 
การทดสอบตวั SVC ขนาดเล็กเพื่อควบคุมแรงดัน

กบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่าย 1 เฟส ก าหนดแหล่งจ่ายของ
แรงดันตู ้ทดสอบระบบจ าหน่ายมีค่าเท่ากับ 121.5 V 

อิมพีแดนซ์ของสายมีค่าเท่ากบั 6.5+j2.4 Ω และท าการ
เช่ือมต่อตวั SVC ขนาดเล็กท่ีบริเวณปลายสาย ดงัแสดง
ในรูปท่ี 8 จากนั้นท าการสร้างกรณีศึกษาการเกิดแรงดัน
เกินข้ึนในระบบให้มาจากการท่ีสับตวัเก็บประจุจ านวน 4 
ตวัท่ีขนาดต่าง ๆ กนั ณ ต าแหน่งจุดเช่ือมต่อ โดยเร่ิมจาก
สภาวะท่ีไม่มีการสับตวัเก็บประจุทั้งหมด ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 

ชุด
ควบคุม
SVC 

เคร่ืองมือวดั 
คุณภำพไฟฟ้ำ 

ตู้ทดสอบระบบจ ำหน่ำย 

ตัวเหนี่ยวน ำ 
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20 วนิาที แลว้เร่ิมต่อตวัเก็บประจุเพ่ิมทีละ 10 µF ในทุก ๆ 

20 วนิาที จนถึง 40 µF จากนั้นลดการต่อตวัเก็บประจุลง
ทุก ๆ 10 µF ในทุก ๆ 20 วนิาที จนกลบัมาสภาวะเร่ิมตน้ 
ก าหนดเง่ือนไขการควบคุมมุมจุดชนวนดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3  

 

121.5 V

0.86 H

6.5Ω 7.6 mH

5µF 5µF 10µF 20µF

ISVC

VPCC

QSVC

 
รูปที ่8 SVC ขนาดเลก็ต่อเขา้กบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่าย 
 
ตำรำงที่ 3 เง่ือนไขการควบคุมมุมจุดฉนวนทดสอบกบัตู ้
ทดสอบระบบจ าหน่าย 

SVC ขนาดเลก็ มุมจุดชนวน 
PPV VPCC (V) 

P < 50% ทุกระดบัแรงดนั  = 180o 

P ≥ 50% V < 135  = 180o 
P ≥ 50% 135 ≤  V < 140  = 108o 
P ≥ 50% V ≥ 140  =  90o 

 
มีการวดักระแสท่ีจ่ายจากระบบ PV (แยกต่างหาก) 

เพื่ อจ าลองการจ่ายก าลังไฟฟ้ าของระบบ  PV แบ่ ง
สถานะการจ่ายก าลงัไฟฟ้าเป็น 2 สถานะ คือสถานะเปิด
อยู่ท่ี 100% (ระบบ PV ผลิตก าลังไฟฟ้าเต็มท่ี) และ
สถานะปิดอยู่ท่ี 0% (สมมติเหมือนสภาวะมีเมฆมาปก
คลุมระบบ PV อยา่งกะทนัหัน) ก าหนดให้ PV ไม่มีการ
จ่ายก าลงัไฟฟ้าเขา้มาในระบบจ าหน่ายช่วงวนิาทีท่ี 50 ถึง 
70 และ 110 ถึง 130 ดงัรูปท่ี 9 

 จากการวิ เคราะห์การไหลของก าลังไฟ ฟ้าบน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถค านวณหาค่า ∆V/∆Q ท่ี
จุดเช่ือมต่อมีค่าเท่ากบั 0.1082 V/Var ซ่ึงจากการชดเชย
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ยขนาดพิกดัตวัเหน่ียวน า 0.86 H 

(ประมาณ 49 Var ท่ีระดบัแรงดนั 121.5 V) จะสามารถ
ลดระดบัแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อไดป้ระมาณ 5 V 

 งาน วิ จั ย น้ี ได้ เลื อ ก ใช้ โม ดู ล  ET-OPTO AC 

DIMMER เป็นชุดควบคุมวงจรไทริสเตอร์ส าเร็จรูป 
[13] ท่ีสามารถควบคุมมุมจุดชนวนได้ 6 ระดับ (90º-

180º) แบ่งออกเป็นระดบัละ 18º  และเพื่อให้สอดคลอ้ง
กับมุมจุดชนวนในตารางท่ี 2 จึงเลือกค่ามุมจุดชนวนท่ี
ใกลเ้คียงกบั 115º ไดท่ี้ 108º 

 การวดัค่าการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันท่ีจุด
เช่ือมต่อ (VPCC) จะท าโดยเปรียบเทียบระหวา่งกรณีท่ีไม่
มีการควบคุมแรงดนั (ไม่มีการต่อตวั SVC ขนาดเลก็) กบั
กรณีมีระบบควบคุมแรงดัน (มีการต่อตัว SVC ขนาด
เล็ ก ) ผลก ารท ดส อบ ท่ี ได้ แ ส ด งใน รูป ท่ี  10 ซ่ึ ง
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ ค่าก าลงัไฟฟ้าจินตภาพท่ีรับเขา้
มาในตวั SVC (QSVC) และปริมาณกระแสท่ีไหลเขา้มา
ในตวั SVC ขนาดเลก็ (ISVC)  
 จากผลการทดสอบในรูปท่ี 10 สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แบ่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ท่ีเวลา 0–40 วินาที แรงดันยงัมีค่าไม่เกิน 135 V 

จึงยงัไม่มีการสั่งให้ไทริสเตอร์จุดชนวน ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและ
กระแสในตวั SVC ขนาดเลก็ 

ท่ีเวลา 40–50 วินาที ในระบบท่ีไม่มีการควบคุม
แรงดันจะพบว่าระดับแรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อจะมีค่าเกิน 
135 V ซ่ึงแรงดนัระดบัน้ีระบบท่ีมีการควบคุมแรงดนัจะ
เร่ิมท างาน  โดยคอนโทรลเลอร์จะสั่ งให้ไท ริสเตอร์
จุดชนวนท่ี 108o ท าให้แรงดนัลดลงเหลือ 133 V ส่งผล
ให้ในช่วงเวลาน้ีมีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและ
กระแสมีค่าเท่ากบั 28 Var และ 0.25 A ตามล าดบั  

ท่ีเวลา 50–70 วนิาที ระบบ PV ไม่จ่ายก าลงัไฟฟ้า
เขา้มาในระบบจ าหน่าย (P<50%) ท าใหต้วั SVC ขนาด
เล็กไม่ท างาน ส่งผลให้ในช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการไหลของ
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพและกระแสในตัว SVC ขนาดเล็ก 
แรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อกรณีไม่มีการควบคุมแรงดนัจะเท่ากบั
กรณีมีระบบควบคุมแรงดนั 
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20 วนิาที แลว้เร่ิมต่อตวัเก็บประจุเพ่ิมทีละ 10 µF ในทุก ๆ 

20 วนิาที จนถึง 40 µF จากนั้นลดการต่อตวัเก็บประจุลง
ทุก ๆ 10 µF ในทุก ๆ 20 วนิาที จนกลบัมาสภาวะเร่ิมตน้ 
ก าหนดเง่ือนไขการควบคุมมุมจุดชนวนดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3  

 

121.5 V

0.86 H

6.5Ω 7.6 mH

5µF 5µF 10µF 20µF

ISVC

VPCC

QSVC

 
รูปที ่8 SVC ขนาดเลก็ต่อเขา้กบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่าย 
 
ตำรำงที่ 3 เง่ือนไขการควบคุมมุมจุดฉนวนทดสอบกบัตู ้
ทดสอบระบบจ าหน่าย 

SVC ขนาดเลก็ มุมจุดชนวน 
PPV VPCC (V) 

P < 50% ทุกระดบัแรงดนั  = 180o 

P ≥ 50% V < 135  = 180o 
P ≥ 50% 135 ≤  V < 140  = 108o 
P ≥ 50% V ≥ 140  =  90o 

 
มีการวดักระแสท่ีจ่ายจากระบบ PV (แยกต่างหาก) 

เพื่ อจ าลองการจ่ายก าลังไฟฟ้ าของระบบ  PV แบ่ ง
สถานะการจ่ายก าลงัไฟฟ้าเป็น 2 สถานะ คือสถานะเปิด
อยู่ท่ี 100% (ระบบ PV ผลิตก าลังไฟฟ้าเต็มท่ี) และ
สถานะปิดอยู่ท่ี 0% (สมมติเหมือนสภาวะมีเมฆมาปก
คลุมระบบ PV อยา่งกะทนัหัน) ก าหนดให้ PV ไม่มีการ
จ่ายก าลงัไฟฟ้าเขา้มาในระบบจ าหน่ายช่วงวนิาทีท่ี 50 ถึง 
70 และ 110 ถึง 130 ดงัรูปท่ี 9 

 จากการวิ เคราะห์การไหลของก าลังไฟ ฟ้าบน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถค านวณหาค่า ∆V/∆Q ท่ี
จุดเช่ือมต่อมีค่าเท่ากบั 0.1082 V/Var ซ่ึงจากการชดเชย
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพดว้ยขนาดพิกดัตวัเหน่ียวน า 0.86 H 

(ประมาณ 49 Var ท่ีระดบัแรงดนั 121.5 V) จะสามารถ
ลดระดบัแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อไดป้ระมาณ 5 V 

 งาน วิ จั ย น้ี ได้ เลื อ ก ใช้ โม ดู ล  ET-OPTO AC 

DIMMER เป็นชุดควบคุมวงจรไทริสเตอร์ส าเร็จรูป 
[13] ท่ีสามารถควบคุมมุมจุดชนวนได้ 6 ระดับ (90º-

180º) แบ่งออกเป็นระดบัละ 18º  และเพื่อให้สอดคลอ้ง
กับมุมจุดชนวนในตารางท่ี 2 จึงเลือกค่ามุมจุดชนวนท่ี
ใกลเ้คียงกบั 115º ไดท่ี้ 108º 

 การวดัค่าการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันท่ีจุด
เช่ือมต่อ (VPCC) จะท าโดยเปรียบเทียบระหวา่งกรณีท่ีไม่
มีการควบคุมแรงดนั (ไม่มีการต่อตวั SVC ขนาดเลก็) กบั
กรณีมีระบบควบคุมแรงดัน (มีการต่อตัว SVC ขนาด
เล็ ก ) ผลก ารท ดส อบ ท่ี ได้ แ ส ด งใน รูป ท่ี  10 ซ่ึ ง
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อ ค่าก าลงัไฟฟ้าจินตภาพท่ีรับเขา้
มาในตวั SVC (QSVC) และปริมาณกระแสท่ีไหลเขา้มา
ในตวั SVC ขนาดเลก็ (ISVC)  
 จากผลการทดสอบในรูปท่ี 10 สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แบ่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ท่ีเวลา 0–40 วินาที แรงดันยงัมีค่าไม่เกิน 135 V 

จึงยงัไม่มีการสั่งให้ไทริสเตอร์จุดชนวน ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและ
กระแสในตวั SVC ขนาดเลก็ 

ท่ีเวลา 40–50 วินาที ในระบบท่ีไม่มีการควบคุม
แรงดันจะพบว่าระดับแรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อจะมีค่าเกิน 
135 V ซ่ึงแรงดนัระดบัน้ีระบบท่ีมีการควบคุมแรงดนัจะ
เร่ิมท างาน  โดยคอนโทรลเลอร์จะสั่ งให้ไท ริสเตอร์
จุดชนวนท่ี 108o ท าให้แรงดนัลดลงเหลือ 133 V ส่งผล
ให้ในช่วงเวลาน้ีมีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและ
กระแสมีค่าเท่ากบั 28 Var และ 0.25 A ตามล าดบั  

ท่ีเวลา 50–70 วนิาที ระบบ PV ไม่จ่ายก าลงัไฟฟ้า
เขา้มาในระบบจ าหน่าย (P<50%) ท าใหต้วั SVC ขนาด
เล็กไม่ท างาน ส่งผลให้ในช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการไหลของ
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพและกระแสในตัว SVC ขนาดเล็ก 
แรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อกรณีไม่มีการควบคุมแรงดนัจะเท่ากบั
กรณีมีระบบควบคุมแรงดนั 

 
 

 
รูปที ่9 เง่ือนไขการจ่ายก าลงัไฟฟ้าของระบบ PV 

 
(ก) แรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อ 

 
(ข) ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพท่ีรับเขา้มาในตวั SVC ขนาดเลก็ 

 
(ค) กระแสท่ีไหลเขา้มาใน SVC ขนาดเลก็ 

รูปที ่10 ผลทดสอบตวั SVC ขนาดเลก็เพ่ือควบคุมแรงดนักบัตูท้ดสอบระบบจ าหน่าย 1 เฟส 
 

ท่ีเวลา 70–80 วินาที ในระบบท่ีไม่มีการควบคุม
แรงดันจะพบว่าระดับแรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อจะมีค่าเกิน 
140 V เพราะฉะนั้นระบบท่ีมีการควบคุมแรงดนัจะมีการ
เปล่ียนแปลงการท างาน โดยท่ีคอนโทรลเลอร์จะสั่งให ้      
ไทริสเตอร์จุดชนวนท่ี 90º ส่งผลให้ตวั SVC ขนาดเล็ก
ท างานเต็มท่ี 100% ท าให้แรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อมีระดับ
แรงดัน ลดลง เห ลือ  136 V โดย ท่ี มี ก ารไห ลขอ ง
ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสมีค่าเท่ากบั 50 Var และ 
0.37 A ตามล าดบั  

ท่ีเวลา 80–100 วินาที ในระบบท่ีไม่มีการควบคุม
แรงดนัจะพบว่าระดบัแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อจะมีค่าเพ่ิมข้ึน

ไปอีกเป็น 144 V ซ่ึงในระบบท่ีมีการควบคุมแรงดนันั้น 
คอนโทรลเลอร์ได้สั่งให้ไทริสเตอร์จุดชนวนท่ี 90o ไป
แล้ว ส่งผลให้ตัว SVC ขนาดเล็กจะยงัคงท างานเต็มท่ี 
100% ต่อไป ท าให้แรงดนัท่ีมีการควบคุมแรงดันลดลง
เหลือ 139 V และจากผลท่ีจุดชนวนสูงสุดส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาน้ีมีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสมี
ค่าเท่ากบัค่าในช่วงเวลา 70–80 วนิาที  

ท่ี เวลา 100–110 วินาที  ระบบ ท่ี มีการควบคุม
แรงดนั จะพบวา่มีค่าระดบัแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อลดลงเหลือ 
136 V ซ่ึงยงัมีค่าไม่ต ่ากว่า 135 V จึงท าให้ไทริสเตอร์
จุดชนวน90º อยู่ ส่งผลให้ ช่วงเวลาน้ี มีการไหลของ



ภ.อินไทย และ ป.ภาชนะพรรณ์

74

ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสมีค่าเท่ากบัค่าในช่วงเวลา 
70–80 วนิาที 

ท่ี เว ล า  110–130 วิ น า ที  ร ะบ บ  PV ไ ม่ จ่ า ย
ก าลงัไฟฟ้าเขา้มาในระบบจ าหน่าย (P<50%) ท าให้ตวั 
SVC ขนาดเล็กไม่ท างาน ส่งผลให้ในช่วงเวลาน้ีจะไม่มี
การไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสในตวั SVC 

ขนาดเล็ก แรงดันท่ี จุดเช่ือมต่อกรณีไม่มีการควบคุม
แรงดนัจะเท่ากบักรณีมีระบบควบคุมแรงดนั 

ท่ี เวลา 130–140 วินาที  ระบบ ท่ี มีการควบคุม
แรงดนั จะพบวา่ระดบัแรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อมีขนาดต ่ากว่า 
135 V ท าให้ไทริสเตอร์เปล่ียนการจุดชนวนจาก 90o 

เป็น  108o ส่งผลให้ตัว SVC ขนาดเล็กลดขนาดการ
ชดเชยก าลงัไฟฟ้าจินตภาพลง ท าให้ในช่วงเวลาน้ีมีการ
ไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสมีค่าเท่ากับ 28 

Var และ 0.25 A ตามล าดบั แรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อลดลง
เหลือ 132 V 

ท่ี เวลา 140–180 วินาที  ระบบ ท่ี มีการควบคุม
แรงดัน จะพบว่าระดับแรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อมีค่าเท่ากับ 
129 V ส่งผลให้ไทริสเตอร์เป ล่ียนการจุดชนวนจาก 
108o เป็น 180o ซ่ึงจะท าให้ตัว SVC ขนาดเล็กหยุด
ท างาน  ส่งผลให้ ใน ช่วงเวลาน้ีจะไม่มีการไหลของ
ก าลังไฟฟ้าจินตภาพและกระแสในตัว SVC ขนาดเล็ก 
แรงดนัท่ีจุดเช่ือมต่อกรณีไม่มีการควบคุมแรงดนัจะเท่ากบั
กรณีมีระบบควบคุมแรงดนั 

  
6. สรุป 
 งานวิจัยน้ีได้ท าการพฒันาตัว SVC ขนาดเล็กเพื่อ
ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า ในกรณีท่ี PV เช่ือมต่อกับ

ระบบจ าห น่ ายผ่าน อิน เวอร์เตอร์ ท่ี มีค่ าตัวประกอบ
ก าลงัไฟฟ้าคงท่ี โดยท าการควบคุมก าลงัไฟฟ้าจินตภาพให้
สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ือป้องกัน
ปัญหาแรงดันเกินในระบบจ าหน่ายแรงต ่ า 1 เฟส ท่ี
เช่ือมต่อกบัระบบ PV เป็นจ านวนมากได ้จากการทดสอบ
ด้ว ยก ารจ าล อ งระบ บ ก ารท าง าน ด้ วย โป รแกรม 
DIgSILENT PowerFactory และการทดสอบกับตู ้
ทดสอบระบบจ าหน่ายในห้องปฏิบติัการ พบวา่ตวั SVC 

ขนาดเล็กท่ีไดพ้ฒันาน้ี สามารถลดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าใน
เร่ืองแรงดนัไฟฟ้าเกินอนัเน่ืองมาจากการผลิตก าลงัไฟฟ้า
จากระบบ PV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดเช่ือมต่อได้อย่างอตัโนมติัด้วย
การชดเชยก าลังไฟฟ้าจินตภาพในตัว SVC ขนาดเล็ก 
โดยมีการปรับเปล่ียนขนาดมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์ท่ี
เช่ือมต่อกับตัวเหน่ียวน าผ่านการพิจารณาด้วยตาราง
เง่ือนไขเพ่ือให้สอดคล้องกับการเป ล่ียนแปลงของ
ก าลังไฟฟ้าจากระบบ PV และระดับแรงดันไฟฟ้าท่ี
จุดเช่ือมต่อ  
 
7. กติติกรรมประกำศ 
 งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจัยเร่ือง “การ
ควบคุมระดบัแรงดนัไฟฟ้าในสายส่งของระบบจ าหน่ายแรง
ต ่ า 1 เฟส  ท่ี เช่ื อมต่ อกั บ ระบบโฟโตโวลตาอิ ก” 
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยันเรศวร ปีงบประมาณ 
2557 และขอขอบคุณ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ี
ให้การสนับสนุนสถานท่ี อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
ในการท างานวจิยั 
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ก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสมีค่าเท่ากบัค่าในช่วงเวลา 
70–80 วนิาที 
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SVC ขนาดเล็กไม่ท างาน ส่งผลให้ในช่วงเวลาน้ีจะไม่มี
การไหลของก าลงัไฟฟ้าจินตภาพและกระแสในตวั SVC 

ขนาดเล็ก แรงดันท่ี จุดเช่ือมต่อกรณีไม่มีการควบคุม
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Var และ 0.25 A ตามล าดบั แรงดันท่ีจุดเช่ือมต่อลดลง
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108o เป็น 180o ซ่ึงจะท าให้ตัว SVC ขนาดเล็กหยุด
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ก าลังไฟฟ้าจากระบบ PV และระดับแรงดันไฟฟ้าท่ี
จุดเช่ือมต่อ  
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