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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อน 

 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ได้ถูกประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยแผนแม่บทฯ ดังกล่าวได้ก าหนดกรอบและแนวทางของการพัฒนา
ระบบสมาร์ทกริดขึ้นในประเทศไทยในภาพรวม เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่าง
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน  

ต่อมา ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระสั้นขึ้น ซึ่งมีกรอบระยะเวลาครอบคลุมกรอบปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับกรอบเวลาระยะสั้นภายใต้แผนแม่บทฯ โดยแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นนั้น
เป็นแผนการที่มีความสอดคล้องตามแนวทางของแผนแม่บทฯ แต่จะประกอบไปด้วยรายละเอียดมากขึ้นเพ่ือให้
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได ้

 

รูปที่ 1-1 กรอบระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564  
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

แผนการขับเคลื่อนฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
ของแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปสู่ผลที่เห็นได้ชัดเจน โดยจะเน้นการเตรียมโครงสร้าง
ส าหรับด าเนินการขับเคลื่อน การศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่ออกแบบโครงการน าร่องที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินโครงการ
น าร่องด้านสมาร์ทกริด การเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ การท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง การติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดในระยะปานกลางต่อไป  

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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1.2 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนฯ 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดท าโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการ 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพ่ือจัดท าร่างแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้นขึ้น โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบสมาร์ทกริดในประเทศไทย 

 ส าหรับการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนฯ นั้น เป็นการด าเนินงานผ่านการประชุมหารือและระดมสมองในรูปแบบ
ของคณะท างานเฉพาะกิจ (Task Force) ภายใต้โครงการฯ คณะท างานเฉพาะกิจจ านวน 5 คณะได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดย
ครอบคลุมการจัดท าแผนการขับเคลื่อนใน 5 หัวข้อ อันได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management 
System: EMS) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Pricing & Incentive Design & 
Demand Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) การ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast) 

 ในกระบวนการคัดเลือกหัวข้อกลุ่มงานทั้ง 5 หัวข้อดังกล่าวนั้น ได้อาศัยการพิจารณาอ้างอิงจากแผนแม่บทฯ 
เป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงาน การตอบสนองด้านโหลด ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บ
พลังงานนั้น ได้ถูกระบุอยู่ในช่วงระยะสั้นของแผนแม่บทฯ ครอบคลุมกรอบเวลาการด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 
ส าหรับการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนนั้นได้อยู่ในช่วงแผนระยะกลางของแผนแม่บทฯ นั่นคือ พ.ศ. 
2565 – 2574 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการพยากรณ์ฯ ดังกล่าวนับว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องถูกน ามาประยุกต์ใช้ใน
ระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในปัจจุบันมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าหลักมากข้ึน ส่งผลให้การควบคุมและบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเป็นไปได้ล าบากมากขึ้น ดังนั้น จึงได้
มีการรวมเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของหัวข้อคณะท างานเฉพาะกิจและร่างแผนการขับเคลื่อนฯ ด้วย 

คณะท างานเฉพาะกิจแต่ละคณะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน อันได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(สกพ..) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  สภา
อุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้นนั้น 
คณะท างานเฉพาะกิจได้ประชุมเพ่ือหารือและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจกลุ่มย่อย ซึ่งแยกตามหัวข้อกลุ่มงานต่างหาก
เป็นจ านวน 4 ครั้งในแต่ละคณะ (รวมทั้งสิ้น 5 หัวข้อกลุ่มงาน 20 ครั้ง) และมีการประชุมรวมคณะท างานเฉพาะกิจ 5 
กลุ่มงานอีก 3 ครั้ง เพ่ือสรุปแผนการขับเคลื่อน 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รูปที่ 1-2 การประชุมคณะท างานเฉพาะกิจกลุ่มย่อยและคณะท างานรวม 5 กลุ่มงานตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 

1.3 โครงสร้างแผนการขับเคลื่อนฯ 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินการในช่วงระยะสั้นนั้นได้เน้นไปยัง 5 หัวข้อกลุ่มงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
มาด าเนินการก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเวลาภายใต้แผนแม่บทฯ โดยได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EMS) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Pricing & 
Incentive Design & Demand Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power 
Forecast) 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รูปที่ 1-3 หัวข้อกลุ่มงานภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานดา้นสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

 แผนการขับเคลื่อนประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) แผนภูมิแกนต์ (Gantt’s Chart) แสดงกิจกรรมของ
แผนการขับเคลื่อนฯ พร้อมรายละเอียดโดยสังเขปและความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรม และ (2) ส่วน
อธิบายกิจกรรม  

 

รูปที่ 1-4 โครงสรา้งของแผนการขบัเคลื่อนฯ 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

หมวดท่ี 1ด้านการเตรียมการด้านนโยบายและโครงสร้างการท างาน    
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บทที่ 2 
การด าเนินการด้านสมารท์กริดในประเทศไทย 

 

ระบบสมาร์ทกริดถือเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่ด้วยแนวโน้มการพัฒนาและบทบาทของเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดที่จะมีผลต่อระบบไฟฟ้าในอนาคต หลายหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้า ตลอด
จนถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและริเริ่มด าเนินการด้านสมาร์ทกริดไปแล้ว
บางส่วน ทั้งในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการ น าร่องเพ่ือ
สาธิตและทดลองใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด  

จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ณ เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2559 สามารถสรุปการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในเชิงนโยบายต่อการ
พัฒนาระบบสมาร์ทกริดในประเทศไทย ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 
2558-2579 ขึ้นโดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จและถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ต่อมา
ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2558 สนพ. ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยขึ้น เพื่อจัดท าแผนการขับเคลื่อนในรายละเอียดส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบของแผนแม่บทฯ 
ดังกล่าว โดยได้มีการจัดตั้งคณะท างานขึ้น 5 ชุดเพ่ือจัดท าร่างแผนการขับเคลื่อนฯ ซึ่งระบุถึงรายละเอียดกิจกรรมที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ ครอบคลุมกรอบเวลาระยะสั้นตามแผนแม่บทฯ คือ พ.ศ. 2560 – 2564 

สนพ. ยังมีบทบาทในการก ากับการด าเนินการและก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
โดยในปัจจุบันผู้อ านวยการ สนพ. ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 

 

การศึกษาวิจัยและน าร่องเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 

นอกเหนือจากบทบาทในเชิงนโยบาย สนพ. แล้วยังได้ด าเนินโครงการศึกษาและน าร่องการใช้งานเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดที่ส าคัญหลายโครงการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินการด้านสมาร์ทกริด 
เช่นโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

โครงการศึกษาน าร่องที่ได้ด าเนินการแล้ว ประกอบด้วย 

 โครงการศึกษาการตอบสนองด้านโหลดในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผล
ที่ได้จากโครงการคือแผนงานในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทย 
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
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 โครงการวิจัยน าร่องการด าเนินงานด้านการจัดการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในภาคประชาชน หรือที่รู้จักกันในนาม 
โครงการ DR100 ซึ่ง สนพ. ได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดในการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดใน
ภาคบ้านเรือน โดยการติดตั้งตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้ น มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้า และตัวควบคุม
เครื่องปรับอากาศให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคบ้านอยู่อาศัยจ านวน 100 หลัง และเชื่อมต่อข้อมูลและสัญญาณควบคุม
จากอุปกรณ์ท่ีติดตั้งผ่านระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังระบบบริหารจัดการพลังงานกลาง และ Display Tablet 
ของผู้ใช้ไฟฟ้า โครงการด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 โครงการสาธิตการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยได้มีการติดตั้งระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้กับโรงงานจ านวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นการสั่งการและสื่อสารตามมาตรฐาน OpenADR 
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานด้านการท างานร่วมกันได้ที่ส าคัญในการด าเนินการด้านสมาร์ทกริด โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 

 โครงการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า (Demand Response) 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ก าหนด
แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

 

รูปที่ 2-1 รูปแบบการท างานของระบบในโครงการ DR1001 

โครงการศึกษาน าร่องซึ่ง สนพ. ก าลังจะด าเนินการในช่วงกรอบเวลา 1-2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสมาร์ทกริด ประกอบด้วย 

                                           
1 ที่มา : www.facebook.com/DR100Thailand 
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 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 100 ล้านบาท และมอบหมายให้สถาบันอาคารเขียวไทย 
ด าเนินการประกวดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้โครงการได้ให้ความส าคัญและก าหนดเกณฑ์ให้เมืองอัจฉริยะต้องมีการใช้พลังงาน
ทดแทนในสัดส่วนที่สูง ซึ่งจะต้องน าเอาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวางระบบพลั งงาน
ของเมือง ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดเกณฑ์การประกวด ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครเมือง
ต่างๆ เข้าร่วมประกวดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 โครงการให้ทุนวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เพ่ือช่วยเสริม
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 765 ล้านบาท ให้กับ
หน่วยงานวิจัยและผู้ประกอบการไทยในการวิจัยพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไปสู่การใช้งานได้จริงภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดให้มีงานสัมมนาเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบทุนวิจัย เรื่อง เทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงาน ขึ้น โดยร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเชิญชวน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อเสนอมาปรับปรุงให้ชัดเจนและ
เตรียมความพร้อมก่อนจะประกาศรับข้อเสนอในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

 การศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อ
ส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ได้แก่ การมองหมายให้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
ด าเนินการโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) โดยจัดสรรเงินจากกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ส าหรับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จ านวน 100 สถานี โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge จะให้การสนับสนุน 
1 ล้านบาท/สถานี และสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge จะให้การสนับสนุน 1 แสนบาท/สถานี 

 โครงการประหยัดไฟก าไร 3 ต่อ โดยใช้มาตรการ Demand Response เพ่ือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน โดยด าเนินการร่วมกับ การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และใช้อัตราค่าตอบแทนตามผลการศึกษาของสกพ.. อย่างไร
ก็ตาม รายละเอียดและขอบเขตการด าเนินงานยังต้องมีการศึกษาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

 

นอกจากการด าเนินการด้านนโยบายและโครงการต่างๆ ข้างต้น สนพ. ยังมีบทบาทส าคัญในการประสานการ
ท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จัดตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า และตั้งคณะท างานก าหนดแพล็ตฟอร์มของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของทั้ง 3 การ
ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานด้านการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่ มด าเนินการประชุมหารือทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยผลที่ได้จากการหารือจะถูกน าไปใช้พิจารณาในการปรับปรุง
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Grid Code) ปัจจุบัน
หน่วยงานด้านการไฟฟ้าได้ส่งร่างข้อก าหนดการเชื่อมต่อฯ ไปให้ทางสกพ.. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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2.2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

พพ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
สะอาด ได้มีบทบาทในการพัฒนาโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด คือ โครงการน าร่องการพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ า ( Low 
Carbon Model Town: LCMT) เกาะสมุยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง จึงมีความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ย 9-10%  ต่อปี แม้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จ าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้พัฒนาปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับเกาะสมุยอย่างต่อเนื่อง ก็ยังคงความจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาให้การผลิตพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานในพ้ืนที่เป็นไปอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
และเพ่ิมเสถียรภาพของของระบบ โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีสมาร์ทกริดสามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานทดแทนในพ้ืนที่บนเกาะให้มากขึ้นได้ รวมถึงยังเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญและจ าเป็นในการน าระบบ
รถไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) มาใช้งานอีกด้วย 

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเกาะสมุยสู่เมืองคาร์บอนต่ าได้ถูกด าเนินการไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) ซึ่งผลที่ได้คือการออกแบบแนวความคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ของระบบสมาร์ทกริดบนเกาะสมุย ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ด้วย นอกจากนี้ ได้มีการ
ก าหนดพ้ืนที่ศักยภาพส าหรับด าเนินโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริด โดยได้มีการออกแบบระบบไมโครกริดส าหรับ
บริเวณหาดเฉวง (ดังแสดงในรูปที่ 2-2) 

 

รูปที่ 2-2 แผนงานด้านพลังงานและระบบไมโครกริดที่หาดเฉวง2 

 

                                           
2 ที่มา : Final Report for APEC Low Carbon Model Town Project (LCMT) Phase 2 - Feasibility Study for Samui Island, Thailand 
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พพ. จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองสมุยคาร์บอนต่ า (Samui Low Carbon 
Action Plan) ส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกาะสมุยสู่การเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ า ในปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการศึกษารายละเอียดและจัดท าแผนปฏิบัติการซึ่งจะประกอบไปด้วย
แนวทางและวิธีการด าเนินโครงการ รวมถึงกรอบเวลาและงบประมาณที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการโดยละเอียด 

 

2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงพลังงาน ซึ่งรับผิดชอบในการผลิต
ไฟฟ้า และเป็นผู้ พัฒนาและดูแลควบคุมระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. ได้มีแผนการด าเนินการด้าน  
สมาร์ทกริดก่อนที่จะมีประกาศใช้แผนแม่บทฯ ส าหรับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งแผนที่น าทาง (Roadmap) 
ด้านสมาร์ทกริดของ กฟผ. ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
ก าลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน กฟผ. ได้ปรับปรุงแผนที่น าทางด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน ให้มีความ
สอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 

 

การศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 

กฟผ. ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น 
เทคโนโลยีสมาร์ทกริดส าหรับระบบส่งไฟฟ้า เทคโนโลยีสมาร์ทกริดส าหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ระบบ
การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนและระบบไมโครกริด โดยตัวอย่างการด าเนินการที่ส าคัญสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

เทคโนโลยีสมาร์ทกริดส าหรับระบบส่งไฟฟ้า 

กฟผ. ได้วิจัยพัฒนาอุปกรณ์หน่วยวัดเฟเซอร์ (Phasor Measurement Unit: PMU) หรือที่เรียกกันว่า 
Synchrophasor มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 PMU เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความละเอียดสูง ท าให้การวัดค่า
สถานะของระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ความถี่ไฟฟ้า ความดันไฟฟ้า เป็นไปอย่างแม่นย า ส่งผลให้สามารถใช้งาน
โครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ได้เต็มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับค่าที่ออกแบบมากขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย โดย กฟผ. 
ได้พัฒนา PMU โดยต่อยอดมาจากการพัฒนาระบบบันทึกความผิดปกติ (Fault Recorder System: FRS) ซึ่งมีความถี่
ในการเก็บบันทึกข้อมูล (Sampling Rate) สูงที่ 128 ครั้ง/รอบ PMU สามารถน ามาใช้ควบคู่กับซอฟแวร์ป้องกันและ
ควบคุมในพื้นที่กว้าง (Wide Area Protection and Control: WAPC)  

ปัจจุบัน กฟผ. ได้ด าเนินการติดตั้ง PMU ไปแล้วใน 20 จุด ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ซึ่ง กฟผ. พัฒนาขึ้นมา
เองและชุดอุปกรณ์ที่ กฟผ. ด าเนินการจัดซื้อจากภายนอก ในอนาคต กฟผ. จะผลักดันให้ มีการใช้งานชุดอุปกรณ์ซึ่ง 
กฟผ. พัฒนาขึ้นเองในปริมาณที่มากขึ้น นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ด าเนินการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความผิดปกติอย่าง
อัตโนมัติ (Automatic Fault Analysis: AFA) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย 
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เทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพ่ือการควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ 

กฟผ. ได้น าหน่วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) มาใช้ในระบบของตนเองมาเป็น
เวลานานแล้ว และได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ RTU มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังประสบความส าเร็จในการพัฒนา RTU ขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยสามารถดึงข้อมูลจาก
สถานีไฟฟ้า (Substation) เพ่ือส่งไปยังศูนย์ควบคุมกลาง โดยได้มีการติดตั้ง RTU 3 แห่งแรกในปี พ.ศ. 2545 และ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2551 กฟผ. ได้ด าเนินการติดตั้ง RTU ไปแล้วรวมทั้งสิ้นที่ 73 สถานีไฟฟ้า โดยได้มีการ
ประเมินเบื้องต้นว่า RTU ก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณไปถึง 500 ล้านบาท  

ต่อมา กฟผ. ได้พัฒนา RTU ต่อยอดขึ้นมาจนเป็นแบบ IP RTU โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554 ได้มี
การน า IP RTU ไปติดตั้งใน 39 สถานีไฟฟ้า เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก กฟผ. 
จึงได้ว่าจ้างให้เอกชนช่วยด าเนินการผลิตโดยอาศัยต้นแบบของ กฟผ. ปัจจุบัน กฟผ. ก าลังพัฒนาระบบ RTU ที่เข้ากับ
มาตรฐาน IEC 61850 ได้ โดยมีเป้าหมายในการน าไปใช้ทดสอบที่โครงการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเวลา 2 ปี 

 

ระบบพยากรณ์พลังงานหมุนเวียนและระบบไมโครกริด 

กฟผ. โดยความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าไปทดลองใช้ในโครงการน าร่องโครงข่ายสมาร์ทกริดที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีแผนในการพัฒนาต่อยอดซอฟแวร์ SCADA ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นมาเอง โดยจะน ามา
พัฒนาให้เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานส าหรับไมโครกริด (Microgrid Energy Management System: Microgrid 
EMS) เพ่ือน าไปทดสอบใช้งานกับโครงการน าร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

โครงการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดที่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเขา และมีการสงวนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไว้เป็นพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังไมส่ามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันได้มีการผลิตไฟฟ้าขึ้นภายในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยอาศัย
แหล่งพลังงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แหล่งพลังงานในพ้ืนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไฟฟ้าบางส่วนจึงต้องถูกจ่ายมาจากระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านพ้ืนที่ป่าซึ่งมีต้นไม้หนาแน่น ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งเนื่องจากต้นไม้ล้มพาดสายไฟ ปัญหาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้าถือเป็นประเด็น
ส าคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุงในพ้ืนที่นี้ 

 ดังนั้น กฟผ. จึงได้พัฒนาโครงการน าร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งสามารถท าให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสูงขึ้น นอกจากนี้ พ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือได้ว่ามีความ
เหมาะสมในการด าเนินการโครงการน าร่อง เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งของโครงการ จึงมีความเป็นไปได้ส าหรับการควบคุม
และปฏิบัติการระบบร่วมกับระบบไมโครกริดของ กฟภ. ที่ อ.แม่สะเรียง ได้ต่อไปอนาคต 
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 ปัจจุบัน กฟผ. ได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินการเป็นมูลค่า 720 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการ
ด าเนินโครงการในระยะที่ 1 ครอบคลุมการด าเนินการต่าง ๆ (ดังที่สรุปในตารางด้านล่าง) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 
สาธิต วิจัย และพัฒนา เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในด้านสมาร์ทกริดขึ้นในประเทศไทย  

แผนการเร่งรัดสนับสนุนการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 นี้จะผลักดันให้เกิดการด าเนินโครงการน าร่องตาม
แผนที่ กฟผ. ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายเร่งรัดให้เกิดการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
อย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างการพัฒนาแผนการเร่งรัดที่เสนอให้ด าเนินการทันที  นอกจากนี้ ได้มีการเสนอให้พิจารณา
สนับสนุนการด าเนินการต่อยอดเพ่ิมเติมในสองประเด็น คือ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคาภายใต้โครงการรูฟท็อปเสรีของภาครัฐ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือเพ่ือติดตามสถานะระบบสมาร์ทกริด 
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการต่อไป 

ตารางที่ 2-1 สรุปขอบเขตการด าเนินการของโครงการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดที่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ กฟผ. 

ขอบเขตงาน 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินที่ผาบ่องขนาด 3 เมกะวัตต์สูงสุด 

ติดต้ังระบบการจัดการพลังงานในอาคารแบบผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม (BEMS) จ านวน 2 แห่ง 

รถบัสไฟฟ้า (E-Bus) ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน 

สถานีชาร์จรถบัสไฟฟ้า  

ระบบควบคุมไมโครกริดซึ่งมีความสามารถในการควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผาบ่อง และโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิงดีเซล 

แบตเตอรี่ของระบบไมโครกริดขนาดพิกัด 4 เมกะวัตต์ 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซ่ึงติดตั้งทีบ่ริเวณโรงไฟฟ้าผาบ่อ ท าหน้าที่
จ่ายไฟฟ้าส ารอง (Backup Power Supply) และรักษาเสถียรภาพของระบบ 

มีการรวมประสานระบบสมาร์ทกริดเข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่เดิม
ผ่านระบบของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ป้ายอัจฉริยะ (Smart Billboard) จ านวน 1 ป้าย 

สร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นที่ผาบ่อง 

งบประมาณด าเนินการ 720 ล้านบาท 

ข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาศึกษา ต่อ
ยอดเพ่ิมเติม 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ศึกษาการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายโซลารูฟท็อปเสรีของภาครัฐ 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือเพ่ือติดตามสถานะระบบสมาร์ทกริด 
 

2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหาร
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับจ าหน่าย (Distribution Network) ในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ 74 จังหวัด 
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นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรีและสมุทรปราการ) กฟภ. จึงเป็นหน่วยงานด้านการไฟฟ้าที่มีพ้ืนที่
ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก ดังนั้น กฟภ. จึงได้เห็นถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริดในการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารวมถึงการให้บริ การให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กฟภ. ได้เริ่มด าเนินการด้านสมาร์ทกริดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนที่กระทรวงพลังงานจะประกาศใช้แผน
แม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 และภายหลังจากที่มีการประกาศใช้
แผนแม่บทฯ อย่างเป็นทางการ กฟภ. ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนที่น าทาง (Roadmap) ด้านสมาร์ทกริดของตนเองขึ้น
ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ปัจจุบัน กฟภ. ได้วางแผนและด าเนินการด้าน
สมาร์ทกริดตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่ งได้รับความ
เห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กฟภ. ในปี พ.ศ. 2555  นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดตั้งกองสมาร์ทกริด
ภายใต้ฝ่ายวางแผนของ กฟภ. เพื่อรับผิดชอบงานด้านสมาร์ทกริดโดยเฉพาะ 

 

การศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 

กฟภ. ได้ด าเนินการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่
เทคโนโลยีสมาร์ทกริดส าหรับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงมิเตอร์อัจฉริยะ ตัวอย่างการศึกษาวิจัย ของ กฟภ. ที่ส าคัญ
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

เทคโนโลยีสมาร์ทกริดในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

กฟภ. อยู่ในระหว่างการเตรียมการใช้อุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEC 61850 โดยปัจจุบันได้ด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วใน 2 สถานีไฟฟ้า กฟภ. ได้ลงทุนอุปกรณ์หน่วยวัดเฟเซอร์ (Phasor Measurement 
Units: PMU) รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพ่ิมเติมในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของตน เพ่ือใช้ท างานร่วมกับซอฟต์แวร์
ระบบ SCADA และระบบติดตามวงกว้าง (Wide-Area Monitoring Systems: WAMS) ซึ่งจะท าให้สามารถหลีกเลี่ยง
เหตุไฟฟ้าขัดข้องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการติดตามและควบคุมเหล่านี้จะรวบรวมและส่ง
ข้อมูลที่จ าเป็นให้กับผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการควบคุมระบบไฟฟ้าเมื่อมีการ
รบกวนหรือมีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนในระบบ 

 

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบสื่อสารของตนเองให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสาร ซึ่งคาดว่าจะ
มีปริมาณความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อมีการน าเทคโนโลยีสมาร์ทกริดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในระบบไฟฟ้า
มากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการออกแบบพร้อมทั้งจัดหาและติดตั้ง IP Core Network ในระยะที่ 1 ในพ้ืนที่ภาคเหนือและ
ภาคกลาง 
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เทคโนโลยีมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

กฟภ. ได้ติดตั้งระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
ที่มีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีการติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย 100 กิโลโวลต์-แอมป์ ขึ้นไป ซึ่งยังรวมถึง
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยได้แบ่งการติดตั้งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในปี พ.ศ. 2557 กฟภ. 
สามารถด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ได้ครบ 50,000 เครื่องตามแผนการที่วางไว้ 

 

เทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพ่ือรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 

กฟภ. ได้ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ3 ตั้งแต่ระบบการค านวณเงิน การจัด
ตารางการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงการบริหารจัดการระบบการชาร์จแบบอัจฉริยะ (Smart Charging) ซึ่งสามารถ
ก าหนดเวลาให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ า โดยในระยะยาว การติดตั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง จะสนับสนุนให้สามารถน าพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่
ของยานยนต์ไฟฟ้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ (Vehicle-to-grid: V2G) อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า การลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด อย่างไรก็ตาม จ าเป็นจะต้องมี
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถท างานร่วมกับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบมิเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced Metering Infrastructure: AMI) ได้4  

กฟภ. ได้พัฒนาอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันเป็นจ านวนทั้งสิ้น 60 คัน นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้พัฒนา
โครงการรถยนต์ไฟฟ้าผ่านทางบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PEA ENCOM) โดยได้ด าเนินการ
ร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)5 มีการเปิดโครงการการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในกิจการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอย่างเป็นทางการไปเม่ือปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้จะมีการศึกษาพฤติกรรมการชาร์จไฟฟ้าของสถานีประจุไฟฟ้า 
ศึกษาประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ เช่น อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า อัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ความเชื่อมั่นในการใช้รถโดยสารไฟฟ้า และความเป็นไปได้ในการน ารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ในประเทศ เป็นต้น ปัจจุบัน 
กฟภ. ได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าและจุดจอดรถบัสโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส านักงานใหญ่ และน ารถโดยสารไฟฟ้ามาทดลองใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกในการรับส่งพนักงาน 

 

การพัฒนาข้อก าหนดการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าจ าหน่าย 

ปัจจุบันข้อก าหนดการเชื่อมโยงที่ใช้ก ากับการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer: VSPP) ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบจ าหน่ายของ กฟภ. ยังคงเป็นข้อก าหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid code) ฉบับ พ.ศ. 25516 กฟภ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานที่ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานด้านการไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคาดว่าระเบียบฉบับใหม่จะมีการประกาศใช้ในอีกไม่นาน โดยในการรับซื้อไฟฟ้าจาก

                                           
3 รายงานประจ าปี พ .ศ . 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4 รายงานฉบับสมบูรณ์งานจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5 http://www.pea-encom.com/news 
6 โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า, https://www.pea.co.th/vspp/Pages/rule.aspx 
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) เมื่อปี พ.ศ. 2556 กฟภ. ได้ออกระเบียบใหม่
เพ่ิมเติมโดยเฉพาะในปีดังกล่าว เพ่ือให้ครอบคลุมข้อก าหนดทางเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ได้กล่าวไว้ในข้อก าหนดการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 

 

โครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริด 

กฟภ. ได้ด าเนินการโครงการน าร่องท่ีส าคัญด้านสมาร์ทกริด จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โครงการไมโครกริดที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานที่เกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด ตารางที่ 2-2สรุปรายละเอียดและความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ
น าร่องด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. 

ตารางที่ 2-2 สรุปรายละเอียดโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. 

โครงการน าร่อง รายละเอียด 

โครงการพัฒนาโครงข่าย 
สมาร์ทกริดในพื้นที่เมืองพัทยา  
จ.ชลบุรี 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ กฟภ. ด าเนินการโครงการพัฒนา
โครงข่ายสมาร์ทกริดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
1,069 ล้านบาท ภายใต้โครงการดังกล่าวจะมีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ (Smart 
Meter) จ านวน 116,308 เครื่อง ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะ 
1 ระบบ ติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation) ใน 3 
สถานีไฟฟ้า และติดตั้งระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration 
System) จ านวน 1 ระบบ 

 ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ในระหว่างการด าเนินการว่าจ้างคณะที่ปรึกษา
จัดท ารายละเอียดของโครงการ นอกจากนี้ โครงการน าร่องดังกล่าวได้รับการ
เสนอให้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการเร่งรัดที่เสนอให้ด าเนินการทันที ภายใต้ร่าง
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Microgrid) อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไมโครกริดที่แม่สะเรียงนั้นได้รับ
การอนุมัติจากบอร์ดผู้บริหารของ กฟภ. แล้วในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการ
จะมีการติดตั้งระบบควบคุมไมโครกริด (Micro-Grid Controller) ติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ขนาดพิกัด 3 เมกะวัตต์ 1.5 เมกะวัตต์-
ชั่วโมง ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Skidding) ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซลขนาดพิกัด 3 เมกะวัตต์ ติดตั้งระบบสื่อสารที่จ าเป็นและ
ติดตั้งอุปกรณ์ Switching  

 ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณส าหรับด าเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการนี้ได้รับการเสนอให้บรรจุอยู่ในแผนการ
เร่งรัดที่เสนอให้ด าเนินการทันที ภายใต้ร่างแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น  
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โครงการน าร่อง รายละเอียด 

โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
แบบผสมผสานบนเกาะกูดและ
เกาะหมาก จ.ตราด 

 กฟภ. ได้เริ่มโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่เกาะกูด
และเกาะหมาก จังหวัดตราด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มีการก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าไปแล้วบางส่วน ภายใต้โครงการจะมีการติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ บนเกาะกูด ได้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 200 
กิโลวัตต์สูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก ขนาดพิกัด 400 กิโลวัตต์ ระบบกัก
เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ขนาดพิกัด 1.5 เมกะวัตต์ 1.5 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
ระบบบริหารจัดการพลังงานในไมโครกริด (Microgrid Energy Management 
System) 

 ส าหรับบนเกาะหมากจะมีการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดพิกัด 200 กิโลวัตต์สูงสุด 

 งบประมาณส าหรับสองโครงการน าร่องนี้ได้รับการประเมินไว้เบื้องต้น 
374 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ และ
วิเคราะห์รายละเอียดความคุ้มค่าในการลงทุน 

 

2.5 การไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ก่อนหน้าที่
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 จะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กฟน. ได้มีแผนที่น าทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของตนเองซึ่งมีกรอบเวลา
ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2569 ปัจจุบันแผนดังกล่าวได้ถูกน าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวแล้ว โดย กฟน. อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าแผนที่น าทางของตนเอง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 

 

การศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 

กฟน. ได้มีโครงการการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดไปแล้วในระดับหนึ่ง โดยครอบคลุมเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดส าหรับระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ไปจนถึงสมาร์ทมิเตอร์ และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวอย่างการศึกษาวิจัยด้านสมาร์ทกริดที่ส าคัญของ กฟน. สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ 

กฟน. ได้มีการน าระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Supervisory Control and Data 
Acquisition / Energy Management System: SCADA/EMS) ระบบควบคุมสายป้อน (Feeder) แบบอัตโนมัติ และ
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ระบบบริหารจัดการระบบจ าหน่ายอัตโนมัติ (Distribution Automation/Distribution Management System: 
DAS/DMS) มาใช้งานในพ้ืนที่ของตนเองเป็นเวลาหนึ่งแล้ว7 โดย กฟน. ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาระบบ DAS ที่มีอยู่เดิม
ให้ทันสมัยขึ้นเป็น DMS โดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน กฟน. ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบ DMS แล้วเสร็จใน 4 เขต ได้แก่ เขตราษฎร์บูรณะ เขตสามเสน เขตคลองเตย และเขตบางกะปิ ซึ่งครอบคลุม
สวิตช์ไฟฟ้ากว่า 400 ชุด ในส่วนของ SCADA กฟน. ก าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้น โดยเปลี่ยนจาก 
SCADA รุ่นที่ 3 ไปเป็น SCADA รุ่นที่ 4  

 

สถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ 

กฟน. เริ่มน ามาตรฐาน IEC 61850 มาใช้ในสถานีไฟฟ้า (Substation) ของตนเองจ านวน 10 สถานี โดยมี
เป้าหมายให้ทุกสถานีไฟฟ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟน. เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 โดย
ได้ประเมินงบประมาณในการด าเนินการประมาณ 20 ล้านบาทต่อสถานี รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 300 ล้านบาท นอกจากนี้ 
กฟน. ยังมีแผนในการพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Load Monitoring: TLM) โดยจะมี
การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งข้อมูลเข้ามายังศูนย์ควบคุมเพ่ือพิจารณาความสามารถในการรับโหลดของหม้อ
แปลงตลอดเวลา ในเบื้องต้นได้มีการทดลองน าร่องระบบดังกล่าวไปแล้วจ านวน 30 ชุด 

 

สมาร์ทมิเตอร์ 

กฟน. ตั้งเป้าว่าภายในปี 2558 จะสามารถท าการน าร่องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ได้ 20,000 ชุด8 โดยจะร่วมมือกับ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT Telecom) ซึ่งสมาร์ทมิเตอร์ดังกล่าวจะท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ในเวลาจริง (Real-time)  

นอกจากนี้ กฟน. ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าของตนเองเข้ากับระบบจ าหน่ายของ 
กฟน. ต้องติดตั้งมิเตอร์และหน่วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ระบบบริหารจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution Management System: DMS) ของ กฟน. ได้ ปัจจุบัน กฟน. 
ได้บังคับใช้ข้อก าหนดดังกล่าวกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นของตนเอง 
โดยถือเป็นกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามในการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟน.  

 

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กฟน. ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มี
การพัฒนาแผนที่น าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟน. (MEA ICT Innovation Roadmap) พ.ศ. 
2555 – 2565 โดยระบบสมาร์ทกริด และระบบอัตโนมัติในบ้านเรือน (Home Automation) เป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายที่อยู่ภายใต้แผนที่น าทาง ดังกล่าว นอกจากนี้ กฟน. ได้ก่อสร้างโครงการระบบโครงข่ายใยแก้วน าแสงหลัก 
(Backbone Fiber Optic Network) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพ่ือใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้าและบริการการสื่อสาร

                                           
7 รายงานประจ าปีการไฟฟ้านครหลวง พ .ศ . 2556 
8 http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011697 
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ข้อมูลภายในองค์กร9 โดยได้มีการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานใหญ่ กฟน. ที่เขตเพลินจิตกับส านักงานย่อยของ กฟน. ใน
อีก 18 เขตอ่ืน และมีการเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าท้ังหมดเข้าไว้ด้วยกัน  

 

2.6 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ..) เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สกพ.. เป็นหน่วยงานส าคัญในด้านการก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน
พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ในด้านสมาร์ทกริดนั้น สกพ.. มีบทบาทหลักในสองด้าน คือ เป็น
หน่วยงานที่ประสานและก ากับการท างานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเป็นหน่วยงานที่
ดูแลด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 

 

ด้านการท างานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานด้านการไฟฟ้า 

กิจกรรมทางด้านนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับสกพ.. ได้ถูกระบุไว้ในแผนแม่บทฯ โดยในระยะเตรียมการระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 สกพ.. มี
บทบาทดังต่อไปนี้10 

 ตั้งคณะท างานเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า  
 ตั้งคณะท างานก าหนดแพลตฟอร์ม (Platform) ของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของทั้ง 3 การไฟฟ้า  
 ตั้งคณะท างานปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน 

 

ส าหรับประเด็นด้านการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) ด้านสมาร์ทกริดนั้น สกพ.. ได้ด าเนินการต่าง ๆ 
ร่วมกับ 3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสกพ.. ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) ของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการประชุมร่วมระหว่าง
หน่วยงานดังกล่าวโดยยึดกรอบการท างานส าคัญตามสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของ NIST 
และ IEEE 2030 

นอกจากนี้ สกพ.. ยังได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลโครงการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย11 โดยได้มีการด าเนินการศึกษาแนวทาง รวมถึงการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว 3 ครั้ง 

 

                                           
9 รายงานประจ าปีการไฟฟ้านครหลวง พ .ศ . 2556 
10 แผนแม่บทการพัฒนา ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ .ศ . 2558-2579, กุมภาพันธ์ 2558 
11 แนวทางการก ากับดูแลโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และแนวทางการพัฒนาการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) ของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย, ดร.
สุรชัย ชัยทัศนีย,์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ด้านกฎระเบียบต่างๆ  

สกพ.. มีบทบาทความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบส าคัญอันที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ตัวอย่างเช่น 
ข้อก าหนดของสมาร์ทมิเตอร์ การพิจารณาเรื่องคลื่นความถี่ใช้งานส าหรับกิจการไฟฟ้า ข้อมูลที่ควรจะเชื่อมต่อกันเช่น 
โหลดและแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation: DG) และมาตรฐานข้อมูลที่จะส่งออนไลน์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ มายังสกพ.. เป็นต้น  ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งได้ถูกจัดตั้งและ
เริ่มด าเนินการต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

ด้านการเตรียมการอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 

สกพ.. ภายใต้มติเห็นชอบของ กพช. ได้ด าเนินการศึกษาและน าร่องมาตรการตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Response) โดยใช้หลักการให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง
ระบบเกิดวิกฤตจ านวน 4 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2557-2558 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพ่ือรองรับการใช้อัตราค่าไฟฟ้าและ
มาตรการ Demand Response เป็นการถาวร ทั้งการด าเนินการ Demand Response แบบไม่อัตโนมัติ และการ
ด าเนินการด้านกลไกราคาค่าไฟฟ้าและ Demand Response แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติบนสมาร์ทกริด สกพ.. 
จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินการศึกษาประกอบด้วย 

 การศึกษาและค านวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบไฟฟ้าที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) 

 การศึกษาการก าหนดอัตราชดเชยขั้นต่ าที่ผู้บริโภคจะยอมรับได้จากความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Price 
Elasticity) 

 การศึกษามาตรการ Demand Response ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ประกอบด้วย Emergency Demand 
Response Program (EDRP) Critical Peak Pricing (CPP) และ Interruptible Load Program (ILP) 

 ความเป็นไปได้ในการเกิดรูปแบบธุรกิจผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ในประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ ผลการศึกษาอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 8-22 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งผล
การศึกษานี้ จะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการด าเนินการกลไกราคาค่าไฟฟ้า และ Demand Response บนสมาร์ทกริด
ต่อไป 

 

2.7 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ยังมิได้จัดท าแผนการด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสมาร์ทกริดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม NECTEC ได้มีแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานแล้ว ซึ่งหลายส่วน
ของแผนดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด นอกจากนี้ NECTEC ยังได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงานอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าท่ัวไป 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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ปัจจุบัน NECTEC ได้วิเคราะห์และวางแผนผังของระบบเทคโนโลยีสมาร์ทกริดซึ่งได้ถูกจัดท าเป็นเพลตฟอร์ม
ของระบบบริหารจัดการพลังงาน (Multi-Platform Energy Management System: MEMS) ในพ้ืนที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะกลายเป็นเป็นระบบสมาร์ทกริดขนาดย่อม โดยจะมีการน า
เทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดหลากหลายประเภทเข้ามาใช้งาน เช่น ระบบติดตามวงกว้าง  (Wide-Area Monitoring 
System: WAM) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบมิเตอร์ขั้นสูง (Advanced Metering Infrastructure: AMI) ระบบบริหารจัด
การพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) ระบบบริหารจัดการพลังงาน
ในบ้านเรือน (Building Energy Management System: BEMS) ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า แหล่งพลังงานหมุนเวียน ระบบบริหารจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution Management System: DMS) สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Substation) ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Distribution) โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructure) และการ
สื่อสารโดยใช้มาตรฐาน IEC 61850 

นอกจากนี้ NECTEC ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยค้นคว้า ได้ด าเนินงานวิจัยในหลายหัวข้อซึ่งมีศักยภาพใน
การพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทกริดได้12 เช่น การวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางไซเบอร์ (Cyber Infrastructure) 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลจากระบบตรวจวัดต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงเวลาจริง การวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า ระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า (Vehicle-to-Vehicle Communication: 
V2V) ระบบควบคุมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโหมดสแตนบาย ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน หน่วยควบคุม
ระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) เป็นต้น นอกจากนี้ NECTEC มีโรงทดสอบแบตเตอรี่เป็นของตนเองซึ่ง
ตั้งอยู่ในสภาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านระบบกักเก็บพลังงาน
ในประเทศไทยได้ 

ในอนาคต NECTEC มีแผนที่จะด าเนินการวิจัยในอีกหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
เช่น การสื่อสารโดยใช้โปรโตคอลตามมาตรฐาน IEC 61850 เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) หน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) ที่จะสามารถดึงข้อมูลรูปคลื่นไฟฟ้าแบบเวลาจริง ซึ่งมีความถี่ในการวัดข้อมูล
สูงมากในระดับ 100 ไมโครวินาที เทคโนโลยีการตรวจวัดและระบุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า เทคโนโลยี
สนับสนุนการควบคุมระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าทั้งในรูปแบบ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าไปยังรถยนต์ไฟฟ้า (Grid-to-Vehicle: G2V) และ รถยนต์ไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้ากลับไปยัง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Vehicle-to-Grid: V2G) ต้นแบบสมาร์ทมิเตอร์ส าหรับการผลิตใช้งานภายในประเทศ โครงการ
ไฟฟ้าถนนอัจฉริยะ (Intelligent Street Light) ร่วมกับกรมทางหลวง ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ 
การวิจัยเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบไมโครกริดบนพ้ืนที่ เกาะกูด ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EMS) การศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งด าเนินการ
โดยหน่วยงาน ThaiCERT13  

                                           
12 http://www.nstda.or.th/nstda-r-and-d 
13 ปัจจุบันก าลังย้ายไปสังกัดกระทรวง ICT และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย 
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บทที่ 3 
ภาพรวมแผนการขับเคลื่อนฯ 

3.1 ภาพรวมของการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 มีกรอบระยะเวลา
ครอบคลุม 22 ปี และมีงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 199 พันล้านบาท ส าหรับแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยนั้นมีกรอบเวลาครอบคลุมการด าเนินงานภายใต้ระยะสั้นของแผนแม่บทฯ โดยครอบคลุม
กรอบเวลาทั้งสิ้น 6 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับประเมินว่าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 2,082 ล้านบาท ดังแสดง
ในรูปที่ 3-1 

 

รูปที่ 3-1 ภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทย 

 แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น เป็นการด าเนินงานผ่าน 3 เสา
หลักซ่ึงครอบคลุมทั้งหมด 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 
การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Pricing & Incentive Design & Demand 
Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และระบบ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ดังแสดงในรูปที ่3-2  
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รูปที ่3-2 หัวข้อท้ัง 5 ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ 

3 เสาหลัก ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ นั้นเป็นการจัดกลุ่มงาน 5 กลุ่มบางส่วนเข้าด้วยกันตามความเกี่ยวข้อง
และความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงาน โดย 3 เสาหลักนั้นประกอบด้วย 

 เสาหลักที่ 1: การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัด
การพลังงานในบ้านเรือน (Home Energy Management System: HEMS) ในอาคารพาณิชย์ (Building Energy 
Management System: BEMS) และในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) 
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: 
DR) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ทั้ง 2 หัวข้อจึงถูกรวมไว้ภายใต้เสาหลักที่ 1 

เป้าหมายของเสาหลักที่ 1 ตามแผนการขับเคลื่อนคือ การเกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลดส าหรับการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด (Load Aggregator) ขึ้นในประเทศไทย และมีการรับซื้อก าลังไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ในช่วงพีค 
หรือที่เรียกกันว่า Negawatt ปริมาณ 350 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทจ่ายไฟเฉพาะ
ช่วงพีค (Peaking Plant) ได้ 350 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาให้การตอบสนองด้านโหลดเป็นไปอย่าง
ทันสมัยมากข้ึน อันจะส่งผลให้การตอบสนองสามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่กระชั้นรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยได้มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดมาหลายครั้งแล้วในอดีต เช่น โครงการรวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า 
โครงการน าร่อง Thailand Demand Response โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA-18A ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่
ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบที่ควบคุมด้วยมนุษย์ (Manual Demand Response) 

แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นส่งเสริมการน าระบบบริหารจัดการพลังงานมาใช้งานเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด ท าให้การตอบสนองด้านโหลดในอนาคตสามารถก้าวไปสู่แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
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Automated Demand Response) ได้ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ก่อนที่จะถูกพัฒนาให้ก้าวไปสู่การตอบสนองด้านโหลด
แบบอัตโนมัติ (Fully-automated Demand Response) ต่อไปในช่วงระยะปานกลางและระยะยาวตามแผนแม่บทฯ 

 

 เสาหลักท่ี 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ เป็นหัวข้อ
ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น ที่เป็นเสาหลักในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น ปัจจุบัน มี
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาต่อเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ามาขึ้น ส่งผลให้การควบคุมและรักษาสมดุลระหว่าง
สมดุลย์อุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าเป็นไปได้ล าบากมากข้ึน 

ระบบพยากรณ์ฯ สามารถเพ่ิมระดับการพ่ึงพาได้ (Dependable) จากไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใหม้ีมากข้ึน เป้าหมายหลักของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น คือให้เกิดการใช้งานระบบพยากรณ์ฯ ในบาง
พ้ืนที่ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 

 เสาหลักท่ี 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 

ระบบไมโครกริด (Microgird) มีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ จะต้องสามารถรักษาการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดวิกฤต 
(Critical Load) และโหลดที่มีความส าคัญบางส่วนได้ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ตั้งทางการทหาร ท่าอากาศยาน เป็น
ต้น ดังนั้น ระบบไมโครกริดจึงต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีส าคัญซึ่งสามารถช่วยในการสนับสนุนการท างานและการควบคุมระบบไมโครกริด
ได้ เนื่องจากระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานมีความเกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน 
ทั้ง 2 หัวข้อดังกล่าวจึงได้ถูกรวมไว้ในเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 

การด าเนินการภายใต้เสาหลักที่ 3 จะสามารถเพ่ิมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะ
สั้น ได้วางเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 ไว้คือการเกิดการใช้งานระบบไมโครกริดเชิงพาณิชย์ขึ้นจ านวน 3-5 โครงการ
ภายในปี พ.ศ. 2564 และระบบไมโครกริดดังกล่าวอาจมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดนั้น ๆ โดยพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการใช้งานระบบไมโครกริดเชิงพาณิชย์
ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และพ้ืนที่ห่างไกล 

 

นอกเหนือไปจาก 3 เสาหลักที่กล่าวมาในข้างต้น แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นยังประกอบด้วยกิจกรรมและ
โครงการอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แต่กิจกรรม/โครงการดังกล่าวมีความส าคัญและความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการคู่ขนานไปด้วย ดังนั้น แผนอ านวยการสนับสนุน จึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการขับเคลื่อนเพ่ือท า
หน้าที่สนับสนุนคู่ขนานไปกลับ 3 เสาหลัก โดยสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรม/โครงการได้คือ การบริหารการขับเคลื่อน การ
พัฒนาขีดความสามารถในประเทศด้านสมาร์ทกริด และการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคคลทั่วไป  

เป้าหมายของแต่ละเสาหลักภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น รวมถึงแผนอ านวยการสนับสนุนจะน าไปสู่
เป้าหมายในภาพรวมของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น นั่นคือ เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในเชิงพาณิชย์ขึ้น
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 และพร้อมส าหรับการขยายผลในอนาคต ในช่วงระยะปานกลางและระยะยาวต่อไป 
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3.2 ประโยชน์ของการขับเคลื่อนของแผนการขับเคลื่อนฯ 

จากเป้าหมายของแผนการขับเคลื่อนดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น สามารถน าไปสู่ประโยชน์ต่าง ๆ ดังแสดงในรูป
ที่ 3-3 โดยส าหรับเสาหลักที่ 1 นั้นจะก่อให้เกิดผลประหยัดประมาณ 8,750 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นผล
จากการที่สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทจ่ายไฟเฉพาะช่วง Peak 350 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับการลด
การลงทุน 17,500 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 
8,750 ล้านบาทไปแล้ว จะท าให้ประเมินผลประหยัดสุทธิได้ประมาณ 8,750 ล้านบาท 

 

รูปที่ 3-3 ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยสีมาร์ทกริดในประเทศไทย 

ส าหรับเสาหลักที่ 2 ด้านระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนนั้น จะท าให้ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยสามารถรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 
2554 จะมีพลังงานทดแทนที่ความผันผวนเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ 

ส าหรับในเสาหลักที่ 3 เรื่องระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานนั้น จะช่วยด้านความน่าเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า (Reliability) นอกจากนี้ ตามโครงการระบบไมโครกริดที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ พบว่าผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์ของการลงทุนระบบไมโครกริดมีมากกว่า 10% 

 

3.3 องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมในหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสาหลักโดยตรง และกิจกรรมในหมวดหมู่ที่มิได้
เฉพาะเจาะจงอยู่กับเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แต่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับทุกเสาหลักในภาพรวม 
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แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นประกอบไปด้วยแผนการย่อย ดังต่อไปนี้ 

 แผนการของเสาหลักที่ 1: การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (บทที่ 4): การ
ศึกษาวิจัย การสาธิตน าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับการตอบสนองด้านโหลด
และระบบบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการรับซื้อก าลังไฟฟ้าที่ลดลงได้ในช่วงพีค (Negawatt) 
ปริมาณ 350 เมกะวัตต์ การสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการตอบสนองด้านโหลด และการ
พัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Demand Response) 

 แผนการของเสาหลักที่ 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (บทที่ 5): การศึกษาวิจัย 
การสาธิตน าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ ต่อไป 

 แผนการของเสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน (บทที่ 6): การศึกษาวิจัย การสาธิต
น าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาระบบไมโครกริดเชิงพาณิชย์อันมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนสนับสนุนการ
แยกตัวอย่างเป็นอิสระ (Islanding) จ านวน 3 โครงการในพื้นท่ีศักยภาพ เช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ห่างไกล 

 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (บทที่ 7): เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น จ าเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมส่วนสนับสนุนซึ่งอยู่นอกเหนือ 3 เสาหลักที่
กล่าวมาในข้างต้น ส าหรับแผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนประกอบด้วย 

o การบริหารการขับเคลื่อน: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย
เป็นคณะบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการและ
ประสานงานการด าเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 

o การพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดในประเทศ: การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดเพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการ
พัฒนาองค์กรเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

o การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการออกแบบช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกระบวนการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป 
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บทที่ 4 
แผนเสาหลักที่ 1: การตอบสนองด้านโหลด 

และระบบบริหารจัดการพลังงาน 
 เสาหลักที่ 1 ได้รวมหัวข้อการตอบสนองด้านโหลด และระบบบริหารจัดการพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากทั้ง
สองหัวข้อดังกล่าวสามารถสนับสนุนการด าเนินการซึ่งกันและกันได้ วัตถุประสงค์หลักของเสาหลักที่ 1 คือเพ่ือลดการ
สร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค (Peaking Power Plant) ลง โดยกิจกรรมหลักภายใต้เสาหลักที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 4-1 

 

รูปที่ 4-1 สรุปกิจกรรมหลักภายใต้เสาหลักท่ี 1 

เสาหลักที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

การเตรียมด าเนินการตอบสนองด้านโหลด ช่วงปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยการศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่เอ้ือและ
สนับสนุนการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ( สกพ..) ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบ Critical Peak Pricing (CPP) Interuptible Rate และ Emergency Demand 
Response (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 2.6) และ 2 โครงการที่เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการโดยส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) อันประกอบด้วยโครงการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกัน
ได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเพ่ือการประยุกต์ใช้งานด้านการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า (Demand 
Response Interoperability) และ โครงการวิจัยน าร่องการด าเนินงานด้านการจัดการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในภาค
ประชาชน หรือที่รู้จักกันในนาม โครงการ DR100 (รายละเอียดของทั้ง 2 โครงการดังปรากฏในหัวข้อ 2.1) 
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การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดผ่านระบบบริหารจัดการพลังงาน เริ่มต้นจากการพัฒนาทางธุรกิจและการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 4.1) ควบคู่กับการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 4.2) และในขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
ก็ได้มีการด าเนินโครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงาน (รายละเอียดดังปรากฏใน
หัวข้อ 4.3) เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในบริบทของการตอบสนองด้านโหลดและรองรับการ
ด าเนินการตอบสนองของ กฟน. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 ต่อไป 

การจัดตั้งศูนย์ส่ังการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงาน
ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (Generation) และฝ่ายส่ง (Transmission) ด าเนินการจัดตั้ง DRCC เพ่ือท างานควบคู่กับศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง (National Control Center: NCC) 

โครงการการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่เมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นผู้ด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบสมาร์ทกริดในพ้ืนที่เมืองพัทยา ด าเนินโครงการตอบสนองด้านโหลดโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม
ควบคู่กับอุปกรณ์เดิมในโครงการน าร่อง (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 4.5) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการลดความต้องการไฟฟ้า
สูงสุด 250 เมกะวัตต์ 

โครงการการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ (รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อ 
4.6) 

 โดยจากการด าเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวส าหรับเสาหลักที่ 1 นั้น นอกจากจะมีเป้าหมายด้านการเปิดรับซื้อ
ก าลังไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ในช่วงพีค 350 Negawatt ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดให้เป็นไปอย่างทันสมัยและรวดเร็วฉับไว สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าได้
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ การขับเคลื่อนผ่านเสาหลักที่ 1 นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด คือ จากการก าหนดผลตอบแทนเฉพาะในรูปแบบของพลังงานที่ลดลงได้ (Energy Payment: EP) 
กล่าวคือในรูปแบบบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงเพียงอย่างเดียว ไปเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่าง EP และรูปแบบของก าลัง
ที่ลดลงได้ (Availability Payment: AP) หรือ ทั้งบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงและบาทต่อกิโลวัตต์ 

ตารางที่ 4-1 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อมทั้งกรอบ
งบประมาณ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และกรอบเวลาส าหรับการด าเนินการ 
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ตารางที่ 4-1 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักท่ี 1 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม - เสาหลักที่ 1 หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

EPPO-04 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพ่ือ
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด 

สนพ 15 15         

ERC-02 
การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองดานโหลดและการ
จัดการพลังงานบนสมารทกริด 

สกพ. 6 6         

MEA-01 
โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและ
โรงงาน ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด 

กฟน. 145 85 60       

EGAT-01 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) กฟผ. 130   50 30 35 15 
PEA-01 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กฟภ. 497     147 225 125 

MEA-02 
โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพ้ืนที่ กทม. 
และปริมณฑล 

กฟน. 181       131 50 

รวม 974 106 110 177 391 190 
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4.1 การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพ่ือการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดบนสมาร์ทกริด (EPPO-04) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบทางธุรกิจของการตอบสนองด้านโหลดและระบบ
บริหารจัดการพลังงานที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ รูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

งบประมาณ 15 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตที่จะกลายเป็นระบบสมาร์ทกริดนั้นมีศักยภาพในการท าให้
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น กล่าวคือ ร่นระยะเวลาการสั่งการให้สั้นลง โดยใช้
กระบวนการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response: ADR) นอกจากนี้ท าให้
กระบวนการบริหารจัดการ การวัดผลสามารถท าได้โดยสะดวกมากข้ึน ด้วยความส าคัญดังกล่าว การพัฒนาผลักดันการ
ประยุกต์กระบวนการตอบสนองด้านโหลดภายใต้ระบบสมาร์ทกริดให้สามารถด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ 
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้เกิดศักยภาพการรับซื้อก าลังไฟฟ้า 350 Negawatt เชิง
พาณิชย์ได้  ดังนั้น รูปแบบทางธุรกิจของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดจะต้องได้รับการศึกษาโดยละเอียด 
เพ่ือที่จะเป็นพื้นฐานในการก าหนดบทบาทหน้าที่ ทิศทางการพัฒนา การเชื่อมโยงของกระบวนการท างาน การก าหนด
กลไกราคาและสิ่งจูงใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด าเนินการ รวมถึงการก าหนด
กฎระเบียบการท างาน และการก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ จากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งเป็นแบบ Enhanced Single Buyer ในปัจจุบัน มี
โครงสร้างการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด 3 รูปแบบ ที่สามารถด าเนินการได้ ประกอบด้วย  (1) Traditional 
Utility Model (2) Load Aggregator Model และ (3) Customer-provisioned Model โดยสามารถแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น และระยะขยายผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ระยะเริ่มต้น (รูปแบบ Traditional Utility Model) 

ระยะเริ่มต้นเป็นการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าปัจจุบัน โดยเพ่ิมเติม
บทบาทความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 การไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้จ าหน่ายไฟฟ้า นั่นคือ การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเป็นผู้รวบรวมปริมาณการลดความต้องการไฟฟ้าเพ่ือ
ตอบสนองต่อช่วงเวลาที่มีการร้องขอการตอบสนองด้านโหลด ดังแสดงในรูปที่ 4-2 

 
รูปที่ 4-2 โครงสรา้งการตอบสนองด้านโหลดระยะเริ่มต้น - Traditional Utility Model 

 

โครงสร้างระยะขยายผล: เพิ่มเติมรูปแบบ Load Aggregator Model และ Customer-provisioned Model 

โครงสร้างระยะขยายผลเป็นการขยายรูปแบบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ การตอบสนองด้านโหลดในวงกว้าง 
โดยเพ่ิมบทบาทของผู้รวบรวมโหลดอิสระ (Independent Load Aggregator) เข้ามาช่วยด าเนินการการตอบสนอง
ด้านโหลดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการไฟฟ้าของประเทศไทย โดยผู้รวบรวมโหลดอิสระจะท าสัญญากับหน่วยงานด้าน
การไฟฟ้า ในสัญญาจะก าหนดให้ผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) รับผิดชอบในการจัดหาปริมาณก าลังไฟฟ้าที่
สามารถลดลงได้ตามเป้าหมายเมื่อมีการร้องขอการตอบสนองด้านโหลดจากหน่วยงานด้านการไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้
ไฟฟ้าที่มีเครือข่ายสาขาจ านวนมาก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ก็สามารถท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รวบรวมโหลดอิสระได้ 
(Customer-provisioned Model) ดังแสดงในรูปที่ 4-3 
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รูปที่ 4-3 โครงสรา้งการตอบสนองด้านโหลดระยะขยายผล - Load Aggregator & Customer-provisioned Model 

 

การน าโครงสร้างการด าเนินการกลไกราคา สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด ทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นมา
พัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้ ตามทิศทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย จะต้องพิจารณาประเด็นหลักส าหรับรูปแบบธุรกิจแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เกี่ยวข้องหลักและบทบาทในการด าเนินการ (Key Partners) 

2. กิจกรรมการด าเนินการหลัก (Key Activities) 

3. ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินการ (Key Resources) 

4. สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการ (Value Proposition) 

5. ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมด าเนินการ (Customer Relationships) 

6. ช่องทางด าเนินการ (Channels) 

7. กลุ่มเป้าหมายการด าเนินการ (Customer Segment) 

8. โครงสร้างการลงทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Structure) 

9. แหล่งรายได้และผลตอบแทน (Revenue Streams) 

 

ในแต่ละรูปแบบธุรกิจที่ออกแบบขึ้นมาจะต้องแสดงการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่และการท างานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนระบบสมาร์ทกริดอย่างชัดเจน โดยจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ส่วนการผลิตไฟฟ้าไปจนถึง
ผู้ใช้ไฟฟ้าดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4-4 ตัวอย่างแผนภาพแสดงรูปแบบธุรกิจการตอบสนองดา้นโหลด 14 

 

ซึ่งในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจของการตอบสนองด้านโหลดนั้นมีความซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยผลของ
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะต่างๆ เข้ามาประกอบกัน โดยมีรายละเอียดประเด็นและหัวข้อการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

1. การออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานตอบสนองด้านโหลดส าหรับองค์ประกอบหลักของสมาร์ทกริด 

ในการออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานการตอบสนองด้านโหลด เพ่ือการด าเนินการในรูปแบบธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ส าหรับการตอบสนองด้านโหลด จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลัก (Domain) บนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
ทั้ง 7 ส่วน ตามโครงสร้างของ NIST (NIST Framework) ซึ่งประกอบด้วย 1. ภาคการผลิตไฟฟ้า (Generation) 2. 
ภาคการส่งไฟฟ้า (Transmission) 3. ภาคการจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution) 4. ภาคผู้ใช้ฟ้า (Customer) 5. ภาคการ
ปฏิบัติงาน (Operations) 6. ภาคผู้ให้บริการ (Service Provider) และ 7. ตลาดไฟฟ้า (Market) ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ 

 

                                           
14 OpenADR 2.0 Demand Response Program Guide 
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รูปที่ 4-5 องค์ประกอบหลักท้ัง 7 ของระบบสมาร์ทกริดตาม NIST Framework 15 

 

การออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานจะแสดงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และ
ประเภทของข้อมูลซึ่งเชื่อมโยงกัน (Information Flow) ระหว่างองค์ประกอบหลักบนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ได้แก่ 
ข้อมูลการสั่งการ ข้อมูลราคา ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดบนรูปแบบ
ธุรกิจที่ก าหนด ผลของกิจกรรมการออกแบบกระบวนการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดนี้จะใช้ในการก าหนด
ความต้องการส าหรับการออกแบบและก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและท างานร่วมกันบนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
(Interoperability) ต่อไป 

 

                                           
15 Updated NIST Smart Grid Framework 3.0, February 2014 
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รูปที่ 4-6 ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการและการเช่ือมโยงข้อมลูส าหรับการตอบสนองด้านโหลด 16 

 

2. การพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อค านวณต้นทุนและผลตอบแทนส าหรับการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลด 

การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดจ าเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างระบบการสั่งการที่ท างานเชื่อมโยงกัน
ระหว่างศูนย์สั่งการในพ้ืนที่ด าเนินการ อันประกอบไปด้วยการลงทุนในส่วนของระบบบริหารควบคุมการผลิตและส่ง
จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เชื่อมโยงเข้ากับศูนย์สั่งการของระบบบริหารจัดการจ าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และระบบการเชื่อมโยงสั่งการเข้ากับ
อุปกรณ์ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ระบบการสั่งการในด้าน 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน (Hardware, Software, and Application) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
สื่อสาร (Communication Infrastructure) ในระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในพ้ืนที่ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ด าเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าปฏิบัติการ ค่าการบ ารุงรักษา เป็นต้น ตลอดจนค่าตอบแทน 
(Incentive) หรือกลไกราคาเพ่ือจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมด าเนินการ 

เพ่ือให้การตอบสนองด้านโหลด มีโครงสร้างการลงทุนและการให้ผลตอบแทน ( Incentive) ที่เหมาะสม และ
สามารถจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม จึงต้องมีการศึกษาพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Model) เพ่ือค านวณต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนจากการด าเนินการทั้งด้านเงินลงทุน ค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ และผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงต้องมีรูปแบบกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือจ่ายผลตอบแทน 
Incentive ที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วมด าเนินการแต่ละส่วน โดยองค์ประกอบของการศึกษาพัฒนาแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 เงินลงทุนด้านระบบและอุปกรณ์สั่งการการตอบสนองด้านโหลด รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร 

                                           
16 Report to NIST ON Smart Grid Interoperability Standards Roadmap; August 10, 2009 
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 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (Administration Cost) สิ่งจูงใจ (Incentive) ค่าการ
ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance Cost) 

 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ เช่น การลดหรือชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า Peaking Plant 
(Peak Power Plant Avoidance/Deferral) การลดหรือชะลอการสร้างหรือขยายสายส่ง/สายจ าหน่ายไฟฟ้า 
(Transmission & Distribution Network Avoidance/Deferral) การลดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel 
Avoidance) และการลดไฟฟ้าดับ (Outage Avoidance) 

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านเงินลงทุน ผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายที่ส าคัญต่าง ๆ 

 

ในการศึกษาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์จะต้องมีกรอบการพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทน (Cost Effectiveness 
Framework) จากการด าเนินการในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

 พิจารณาการตอบสนองด้านโหลดเสมือนเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า และน าเอาศักยภาพ
การตอบสนองด้านโหลด ไปพิจารณาร่วมในโครงสร้างการวางแผนการผลิตพลังงาน ( Integrated Resource 
Plans: IRP) ของประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการด าเนินการการตอบสนองด้าน
โหลด เช่น ก าหนดเป้าหมายเป็น 2-5% ของค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดทั้งหมดของประเทศ หรือผลักดันให้
การตอบสนองด้านโหลด 350 Negawatt เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(Power Development Plan: PDP) ภายในปี 2565 เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่าย (Cost) ประกอบด้วย ผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Demand Response Program Incentive) 
ค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการ (Administration cost) ค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ที่รองรับการสั่งการ 
Enabling Technology ต่าง ๆ เช่น DR Automation Server, VTN, VEN, Gateway, Metering Data 
Management System, AMI/AMR)/DR Application Software/Communication Network/User 
Enabling Devices ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษา (Operation & Maintenance cost) 
และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการเข้าร่วมด าเนินการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Marketing & Participant 
Cost) เป็นต้น 

 ประโยชน์ (Benefit) ในการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดสามารถพิจารณาได้จากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยง
ได้ (Avoided Cost) ทั้งหมด ตั้งแต่ ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided 
Generation Capacity Cost หรือ Peak Power Plant Avoidance) ต้นทุนเชื้อเพลิงหรือค่าพลังงานในการ
ผลิตไฟฟ้าช่วงพีค (Avoided Energy Cost หรือ Fuel Avoidance) ค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียในระบบส่ง
และจ าหน่าย (Avoided T&D Losses) ค่าใช้จ่ายจากการขยายระบบส่งและจ าหน่าย (Avoided T&D Grid 
Expansion) ประโยชน์ในเชิงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Benefit)  ประโยชน์จากความ
เชื่อถือได้ของระบบที่เพ่ิมขึ้น (Reliability Benefits) และประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า (Benefit 
to Participating Customers) รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในเชิงพ้ืนที่หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้ง
คราวในระดับชั่วโมง เช่น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือจัดการกับความคับคั่งของระบบส่งจ าหน่ายที่หลีกเลี่ยงได้ 
(Avoided Transmission Congestion Zones) รวมทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจในกรณีหากเกิดไฟฟ้าดับ 
(Avoided Outage Cost) เป็นต้น 
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 ในการศึกษาวิเคราะห์ควรประเมินและเปรียบเทียบผลประโยชน์กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกภาคส่วน ทั้งในมุมมอง ด้านหน่วยงานการไฟฟ้า ด้านผู้ด าเนินการ ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบ - System 
Operator) หรือผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ด้านผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วม (Participants) และด้านสังคม 
(Society) รวมถึงการประยุกต์ใช้และทดสอบในบางพ้ืนที่ เพื่อให้ได้คุณลักษณะและรูปแบบของการด าเนินการ
การตอบสนองด้านโหลดที่ชัดเจน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ต้องน ามาเปรียบเทียบร่วมกันโดยไม่พิจารณา
จากเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 

 ศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ให้ครอบคลุมโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินการกลไกราคา 
สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด ในรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ และพิจารณาปัจจัยการเข้าร่วมด าเนินการ และ
ปัจจัยความเชื่อมั่นของการตอบสนองได้ในช่วงเวลาที่ต้องการเข้ามาพิจารณาในแบบจ าลอง 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเงินลงทุน ผลประโยชน์ 
และค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ เพ่ือดูผลกระทบของความไม่แน่นอนที่มีต่อรูปแบบการด าเนินการแต่ละรูปแบบ 

 ศึกษาและทดสอบแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนจากการด าเนินการการ
ตอบสนองด้านโหลด โดยใช้โครงการน าร่องสาธิตการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด เพ่ือประเมินความ
พร้อมของตลาด ปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า และติดตามเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินการของผู้ที่เข้าร่วม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก าหนดคุณลักษณะ ระยะเวลาและช่วงเวลาที่โหลดมี
ผลตอบสนอง (Timing and Duration of Load Impact) ต่อการด าเนินการ เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินการในระยะยาว ในการติดตามประเมินผลโครงการน าร่องสาธิต ควรมีการทดสอบรูปแบบการสั่งการทั้ง
แบบ Firm Demand Response และแบบ Non-Firm Demand Response ด้วย เพ่ือศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้
ไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการตอบสนองการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดในแบบที่มีความเชื่อถือได้หรือมี
ความสามารถในการเรียกได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ (Firm) ส าหรับใช้ในการวางแผนการด าเนินการด้วย 

 

 
รูปที่ 4-7 ตัวอย่างในการวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน (Cost Effectiveness) 17 

                                           
17 อ้างอิงข้อมูล: https://emp.lbl.gov/sites/all/files/napdr-cost-effectiveness.pdf 

https://emp.lbl.gov/sites/all/files/napdr-cost-effectiveness.pdf
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3. ออกแบบกลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารองและการตอบสนองด้านโหลด 

เนื่องจากการตอบสนองด้านโหลดในอนาคตมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดตลาดการรับซื้อก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพ่ือรองรับการ
ควบคุมดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตอบสนองด้านโหลด ผู้ผลิต 
ผู้จ าหน่ายไฟฟ้า และผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยการด าเนินการประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 การศึกษาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak และ Intermediate Load ในปัจจุบัน 
โดยจะต้องมีความละเอียดถึงระดับในแต่ละช่วงเวลาของวัน และในแต่ละช่ วงเวลาของปี โดยอาศัยผล
การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและแนวทางการจัดสรรก าลังผลิตไฟฟ้า การสั่งเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้า 

 การศึกษาออกแบบโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศในปัจจุบัน โดยพิจารณาแนวโน้มของการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development  Plan: PDP) และแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 

 การศึกษาออกแบบกลไกราคา วิธีการค านวณ และรูปแบบการให้ผลตอบแทนส าหรับตลาดการรับซื้อก าลัง
ผลิตไฟฟ้าส ารอง และการตอบสนองด้านโหลด ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง
พิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกอบกัน ซึ่งจะท าให้ได้กลไกราคา 
หรือสิ่งจูงใจที่กระจายผลประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนซึ่งร่วมด าเนินการ 

 การศึกษาออกแบบแนวทาง รูปแบบการด าเนินการ องค์กรในการจัดการ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
จัดท าตลาดรับซื้อก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองและการตอบสนองด้านโหลดของประเทศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ด าเนินการตลาดรับซื้อก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง และการตอบสนองด้านโหลดต่อไปในระยะยาว 

 ศึกษาผลกระทบของกลไกราคาและการตอบสนองด้านโหลด และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือสร้างการยอมรับและปรับแนวทางการด าเนินการให้มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
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4.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองดานโหลดและการจัดการพลังงานบน 
สมารทกริด (ERC-02) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการ 
พลังงานบนระบบสมาร์ทกริด และเอ้ือต่อการด าเนินการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวในประเทศไทย 

ผลลัพธ์ รายการกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้มีความสอดคล้องและเอ้ือต่อการด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดและการ
บริหารจัดการพลังงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

งบประมาณ 6 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การออกแบบและพัฒนารูปแบบธุรกิจอาจน าไปสู่ข้อสรุปว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) มักจะ
เป็นหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้การด าเนินโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริดติดขัด ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนหรือแม้กระทั่งเป็นสาเหตุที่ต้องท าการยกเลิกการด าเนินโครงการน าร่องหรือท าให้การด าเนินรูปแบบธุรกิจที่
เกีย่วข้องกับโครงการสมาร์ทกริดไม่สามารถด าเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงการน าร่องหรือสามารถด าเนินการด้าน
สมาร์ทกริดตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้ได้ โดยในเบื้องต้นมีประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

 

1. พัฒนากฎระเบียบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และ 3 หน่วยงาน
ด้านการไฟฟ้า 

ปัจจัยที่จะก าหนดความส าเร็จของการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดจะขึ้นอยู่กับความสามารถของโครงข่าย
ระบบสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้วย เพื่อให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
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ของประเทศไม่เกิดความความซ้ าซ้อนและเกิดบูรณาการของการท างานร่วมกันของหน่วยงานด้านการไฟฟ้าของ
ประเทศ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยจะต้องถูกพัฒนาให้ให้เป็นโครงข่ายที่เข้ากันได้ทั่วประเทศ
และมีความสามารถในรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ และต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าก าลังของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านอุปสงค์
และ อุปทานของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นจะมีลักษณะที่แยกออกจากกัน มีหลายหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ต่างก็สังกัดอยู่ภายใต้ต่างกระทรวงกัน ดังแสดงในตารางที่ 4-2 

ตารางที่ 4-2 โครงสร้างระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย 

ระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน ซึ่งมี
ข้อมูลการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้าถึงศูนย์ควบคุมไฟฟ้ากลาง 
(National Control Center: NCC) โดยประกอบด้วยข้อมูลทางด้านการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 
Producer: IPP) และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
ปัจจุบัน กฟผ. สามารถรับรู้ข้อมูลเฉพาะจากในส่วนของลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าโดยตรงจาก 
กฟผ. และข้อมูลจากมิเตอร์ของ กฟผ.ที่สถานีไฟฟ้าที่มีการขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.และ 
กฟน.เท่านั้น ส าหรับในส่วนของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้ง VSPP ที่เชื่อมโยงอยู่กับ กฟภ.
และ กฟน. นั้น จะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตรงไปยัง NCC ได้ เนื่องด้วยข้อจ ากัด
ทางด้านกฎหมาย ท าให้ NCC ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทางไฟฟ้าในรายละเอียดได้ว่าเป็น 
Supply และ Demand อย่างไร 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ที่เชื่อมต่อตรงกับ กฟภ.หรือ กฟน. และข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าไปยังศูนย์ SCADA 
ของ กฟภ. หรือ กฟน. ได้ ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลจะเป็นระหว่างภายในแต่ละ
หน่วยงานเท่านั้น โดยยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กฟภ. และ กฟน. อย่างไรก็ตาม 
มิได้มีข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมายในประเด็นนี้ 

 

การที่ NCC ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านความต้องการไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได้นั้น ท าให้ NCC (หรือ
ในอนาคตที่อาจจะเป็น DRCC ที่จะดูแลเรื่องการตอบสนองด้านโหลดโดยเฉพาะ) ไม่สามารถรับรู้การด าเนินการการ
ตอบสนองด้านโหลดได้ในช่วงเวลาจริง จึงไม่สามารถจะด าเนินการสั่งการ Capacity Resource ต่าง ๆ ทางด้านผู้ใช้
ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ กฟผ. ซึ่งตามโครงสร้างปัจจุบันมีบทบาทเป็นผู้ซื้อก าลังการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าก็จะไม่
สามารถที่จะซื้อการตอบสนองด้านโหลดจากผู้ ใช้ไฟฟ้าหรือผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ที่เชื่อมโยงอยู่กับ 
กฟภ. และ กฟน. ได้ โดยการด าเนินการต่าง ๆ จะต้องผ่าน กฟภ. หรือ กฟน. เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการก าหนด
มาตรฐานหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ รวมทั้งยังท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดตั้งผู้รวบรวมโหลดเอกชนที่เป็น
อิสระและต้องการขายการตอบสนองด้านโหลดให้กับ กฟผ. โดยตรงได้ 
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ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาและการด าเนินการที่ส าคัญคือ 

 การตกลงร่วมกันเพ่ือก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสาร โดยโครงข่ายระบบสื่อสารของ  
ทั้งสามหน่วยงานควรจะต้องสามารถเชื่อมต่อกันตามมาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ 

 การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือให้ NCC (หรือ DRCC) สามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่
เชื่อมโยงกับ กฟภ. และ กฟน.ได้ เพ่ือให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าส่วนกลางมีความสามารถในการดูแล ควบคุม 
และสั่งการ Capacity Resources และเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งผู้รวบรวมโหลดเอกชน 

 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายหลักทางด้านพลังงานของ
ประเทศควรเสนอประเด็นดังกล่าวให้แก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจหรือมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะท างาน เช่น  เสนอให้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) หรือคณะอนุกรรมการของ กบง. ที่เกี่ยวข้อง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการศึกษาและแก้ไขกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ระหว่าง 3 การไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดขึ้น โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สก
พ..) ควรจะต้องมีส่วนร่วมในคณะท างานนี้อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง  3 ให้สามารถ
เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยงานจัดสรรคลื่ นความถี่
เพ่ือการสื่อสารและสารสนเทศก็จะมีบทบาทส าคัญในการช่วยจัดสรรช่วงความถี่ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้า เพ่ือใช้ใน
งานเกี่ยวกับระบบสมาร์ทกริดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันด้านระบบสื่อสารกับ
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 

2. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

ในปัจจุบันการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานด้านการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงานนั้น จะเป็นไปโดยกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยการขายไฟฟ้านั้นจะประกอบด้วยส่วนของพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) และพลังไฟฟ้า (Capacity) โดยจะไม่มีการขายไฟฟ้าย้อนกลับจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายไปยัง กฟผ. 

ปัจจุบันมีข้อก าหนดบางประการที่ท าให้การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานด้านการไฟฟ้าไม่สามารถเป็นไป
อย่างสะดวกเท่าที่ควร เช่น ข้อก าหนดการเชื่อมโยงและรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายซึ่งห้ามมิให้เกิดการไหลย้อนของก าลังไฟฟ้าจากระดับแรงดันต่ าขึ้นไปยังระดับแรงดันสูง เป็นต้น 
ข้อก าหนดดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย และ
ยังเป็นข้อจ ากัดในการรวบรวมการตอบสนองด้านโหลดในระบบขายปลีกโดยการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายในฐานะผู้รวบรวม
โหลด (Load Aggregator) เพ่ือขายส่งเป็น Capacity Resource ให้กับ กฟผ. เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ในภาพรวมอีกด้วย 

ในอนาคต เมื่อระบบไฟฟ้าจะได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นระบบสมาร์ทกริด จะท าให้สามารถลดข้อจ ากัดทางเทคนิค
ในประเด็นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยเทคโนโลยีสมาร์ทกริดสามารถ
สนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการการไหลของพลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ในบริบทของระบบไฟฟ้าที่มีการติดตั้ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายตัวจ านวนมาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และท าให้การซื้อขายเป็นไปอย่าง
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ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเปิดโอกาสให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายสามารถรวบรวมโหลดเพ่ือตอบสนองต่อ
การด าเนินการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดในระบบจ าหน่ายให้เป็น Capacity Resource ขนาดใหญ่ได้ 

ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเพ่ือรองรับการ
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าทั้งสามให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความสามารถทางเทคนิคของระบบสมาร์ทกริดในการรองรับการบริหารจัดการแหล่ง
พลังงานที่อยู่อย่างกระจายตัว (Distributed Energy Resources) ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้ง
แบบกระจายตัว และการตอบสนองด้านโหลดที่รวบรวมจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดย  
ผู้รวบรวมโหลด เป็นต้น ซึ่งจะมีความส าคัญมากข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 

 

3. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP/SPP/VSPP) 

ในปัจจุบันการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) ผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จะเป็นไปโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างการไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ซึ่งก าหนดเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ค่าความ
พร้อมจ่ายไฟฟ้า (Availability Payment: AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยค่า AP จะจ่ายตาม
ความพร้อมของโรงไฟฟ้า หากโรงไฟฟ้ามีความพร้อม กฟผ.จะต้องจ่ายค่า AP โดยไม่ค านึงว่า กฟผ. สั่งการให้โรงไฟฟ้า
เดินเครื่องหรือไม่ แต่หากโรงไฟฟ้าไม่มีความพร้อม โรงไฟฟ้าจะไม่มีสิทธิได้รับค่า AP  

ส าหรับในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจะได้รับอัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างการไฟฟ้าและผู้ผลิต
ไฟฟ้า โดยมีการจ่ายทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) และพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) ในกรณีที่
สัญญาการซื้อขายเป็นแบบ Firm 

การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เฉพาะในส่วนของพลังงานไฟฟ้า
เท่านั้นโดยไม่รับซื้อในส่วนของพลังไฟฟ้า (Capacity) เนื่องจาก VSPP จะถือว่าเป็นแบบ Non-Firm ทั้งหมด และราคา
ค่าไฟฟ้าจะอ้างอิงตามอัตราการขายส่งเฉลี่ย ส าหรับกรณีของ SPP นั้นในระบบจ าหน่าย 115 หรือ 69 kV ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายอาจมีการเชื่อมโยงกับ SPP ได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในระบบ SPP จะท าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ใช่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

การซื้อขายการตอบสนองด้านโหลดโดยภาคเอกชนในฐานะผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) หรือการขาย 
Capacity ของโรงไฟฟ้าเอกชนส่วนที่ยังมีศักยภาพเหลืออยู่เพ่ือรองรับ Intermediate Load หรือ Peak Load นั้น 
จึงมีข้อจ ากัดเนื่องจากกฎระเบียบในการซื้อขายแบบเดิมอยู่หลายประการ เนื่องจาก IPP/SPP จะมีลักษณะสัญญา
เพ่ือให้การเดินของโรงไฟฟ้าเอกชนเป็นลักษณะรองรับ Base Load และส าหรับ VSPP ไม่สามารถขาย Capacity ได้
เนื่องจากถือว่าไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้สัญญาก็ยังไม่ได้รองรับการจ่ายค่า Capacity หรือ Energy ในอัตราพิเศษที่
สูงกว่าค่าปกติตามสัญญา ดังเช่นกรณีการตอบสนองด้านโหลดแบบ CPP หรือ RTP ที่ค่าไฟฟ้าที่ขายได้อาจจะมีค่าสูง
กว่าปกติหลายเท่าได้ 

ในการที่ระบบไฟฟ้าจะได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นระบบสมาร์ทกริดนั้น จะสามารถลดข้อจ ากัดทางเทคนิคในการ 
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าเอกชน IPP/SPP/VSPP กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยจะช่วยให้
สามารถบริหารจัดการการไหลของพลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า และเกิดการซื้อขายได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในบริบทของระบบไฟฟ้าที่มีการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายตัวจ านวนมาก และจะเปิดโอกาสให้การรวบรวม
การตอบสนองด้านโหลดในระบบจ าหน่ายให้เป็น Capacity ขนาดใหญ่สามารถท าได้ รวมทั้งการรวบรวม Capacity 
ของ VSPP หลายรายเข้าด้วยกันให้มีปริมาณมากและมีความแน่นอนสามารถเป็นไปได้ นอกจากนี้การจัดตั้งโรงไฟฟ้า
เสมือน (Virtual Power Plant: VPP) ซึ่งรวบรวม Distributed Energy Resources แบบต่างๆทั้งในส่วนของ Supply 
และ Demand ให้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลาย 10 MW ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาในรายละเอียดเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคและธุรกิจที่จะเกิดขึ้น 
และสามารถมีกฎและข้อก าหนดที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆรองรับในปัจจุบัน เช่น กรณี Load 
Aggregator ที่รวบรวม Demand ในระบบจ าหน่ายได้ 50 MW จะต้องขาย Demand ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย หรือการที่ SPP จะจูงใจให้ลูกค้าภายในลดการใช้ไฟฟ้าเพ่ือจะได้มีก าลังไฟฟ้าเหลือขายเพ่ิม
ในช่วงที่เกิดวิกฤตในระบบจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรและคุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
เอกชน และ Load Aggregator เอกชนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมหรือ Distributed Energy 
Resources ในการขายพลังงานไฟฟ้า (Energy) และพลังไฟฟ้า (Capacity) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

การด าเนินการที่ส าคัญส่วนหนึ่งในเรื่องนี้คือ การพิจารณาปรับแก้ไขกฎระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน SPP/IPP ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือปลดล๊อคการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเพ่ิมที่ได้จากการปรับลดโหลด
ความต้องการไฟฟ้าภายในจากการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด (ปัจจุบันยอมให้ขายเกิน Excess Capacity 
ได้เพียง 2% ของข้อก าหนดตามสัญญา) 

นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับด้านการส่งข้อมูลของโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนั้น มีความ
จ าเป็นและสามารถสนับสนุนให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
เช่น ข้อมูลความเร็วลมที่วัดได้ ณ โรงไฟฟ้า หรือค่าความเข้าแสงอาทิตย์ที่วัดได้ ณ โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดขึ้นใหม่ท้ังหมด 

 

4. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการขนาน Distributed Energy Resources เข้าระบบ 

เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะท าให้ระบบไฟฟ้าก าลังมีความสามารถสูงขึ้น ระบบส่งและ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะมีศักยภาพมากขึ้น และจะมีข้อจ ากัดทางด้านกายภาพของระบบน้อยลง ส่งผลให้การเชื่อมต่อ
แหล่งพลังงานที่อยู่อย่างกระจายตัว (Distributed Energy Resources: DER) ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ต่าง ๆ 
เช่น ระบบไมโครกริด เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ระบบกักเก็บพลังงาน ฯลฯ เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main grid) 
ท าได้ง่ายขึ้น DER บางประเภท เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเชื้อเพลิงดีเซล มีลักษณะเช่นเดียวกับ Synchronous 
Generator แบบดั้งเดิม ในขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่จะมีลักษณะเช่นเดียวกับอินเวอร์เตอร์แต่
สามารถรับหรือจ่ายไฟฟ้าได้แบบสองทาง เป็นต้น  

ส าหรับระบบไมโครกริดสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อของระบบผลิตไฟฟ้าทั้งแบบดั้งเดิมและแบบพลังงาน
หมุนเวียน รวมทั้งระบบแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน จะขนานเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก โดยสามารถรับและจ่ายไฟฟ้า
กับระบบหลักได้ ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแยกตัวเป็นอิสระ ( Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก
ได้เช่นกัน ท าให้ระบบไมโครกริดเป็น DER สมัยใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์
แบบเดิมที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ  
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แนวโน้มหลังจากการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดจะส่งผลให้มี DER ในลักษณะนี้เชื่อมต่อขนานกับระบบเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการขนานเข้ามาของ DER แบบใหม่นี้ 
โดยท าให้กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เป็นอุปสรรคในการจ ากัดการเชื่อมต่อของทรัพยากรไฟฟ้าที่จะได้จาก DER เหล่านี้ ทั้ง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการตอบสนองด้านโหลด และเพ่ือรักษาความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์สูง โดยต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อระบบที่เหมาะสม มีข้อก าหนด
คุณสมบัติ (Specification) ของระบบและอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมให้มีความสามารถเพียงพอ และมีการวางระบบรีเลย์
ป้องกันและการตั้งค่ารีเลย์ต่างๆที่จะมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนให้สามารถท างานประสานเข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าทั้งสามจะเป็นหน่วยงานส าคัญที่
จะต้องท าการศึกษา และปรับปรุงข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
(Energy) และพลังไฟฟ้า (Capacity) ซึ่งรวมถึงการตอบสนองด้านโหลดจาก Distributed Energy Resources ต่างๆ 
(Microgrid/Backup Generator/Energy Storage) เข้าระบบให้มากข้ึนได ้

 

5. พัฒนากฎระเบียบเพื่อรองรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง (Reserve Capacity Market) 

การพัฒนาการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดให้เป็นทรัพยากรทางด้าน Capacity ซึ่งมีศักยภาพทาง
เทคนิคที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้านั้น จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด
ให้มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาทางด้านของต้นทุนการ
ด าเนินงานการตอบสนองด้านโหลดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและ เท่าเทียมระหว่าง 
Capacity Resources ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้การตอบสนองด้านโหลดมีความสามารถทางเทคนิคและมีต้นทุน
ด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่า สามารถเสนอ Capacity ที่เป็นประโยชน์กับระบบไฟฟ้าได้  

ดังนั้นการศึกษาในรายละเอียดเพ่ือการออกแบบกฎระเบียบเพ่ือรองรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง (Reserve 
Capacity Market) จึงมีความจ าเป็น 

Capacity Resources ในระบบสมาร์ทกริดนั้นมีหลากหลายประเภททั้งที่เป็นแบบดั้งเดิม เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าแบบดีเซล หรือแบบที่เป็นสมัยใหม่ เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน และการตอบสนองด้านโหลด 
ที่ด าเนินการโดยการบริหารจัดการโหลดทั้งแบบที่เป็นโหลดขนาดใหญ่และที่เป็นแบบโหลดขนาดเล็กจ านวนมากรวมกัน 
(Aggregated DR) เป็นต้น Capacity Resources เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องของ ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ต้นทุนการก่อสร้าง ต้นทุนการด าเนินการ ระยะเวลาการคืนทุน ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกัน 
เช่น ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความยาวนานในการจ่ายก าลังไฟฟ้า ความถี่ที่สามารถเรียกใช้ก าลังไฟฟ้า ระดับ
ความพ่ึงพาได้ ประสิทธิภาพในการกักเก็บเข้าและปล่อยพลังงานกลับออกมา การรวมศูนย์หรือกระจายไปในพ้ืนที่ เป็นต้น 
ซึ่งแม้แต่การตอบสนองด้านโหลดในแต่ละประเภทเองนั้นก็มีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

เนื่องจากไม่มี Capacity Resources ใดที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างดีที่สุด
และถูกท่ีสุด ในทุกกรณีและทุกสถานการณ์ การออกแบบกฎระเบียบของตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง (Reserve Capacity 
Market) และการก าหนดข้อก าหนดด้านเทคนิค (Technical Specification) ของก าลังไฟฟ้าที่ต้องการในกรณีต่าง ๆ 
(ทั้งแบบฉุกเฉิน ระยะสั้น ระยะยาว) รวมทั้งการพัฒนาวิธีการพิจารณามาตรฐานความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
(Reliability Standards) ซึ่งในปัจจุบันเป็นแบบ N-1 ที่เปิดโอกาสให้ Capacity Resources แบบต่าง ๆ สามารถ
แข่งขันกันได้อย่างเหมาะสม เสรี เท่าเทียม และเป็นธรรม จึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการศึกษาและพัฒนาขึ้น 
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6. พัฒนากฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าในสถานีประจรุถยนต์ไฟฟ้า 

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในภาคการขนส่งเริ่มได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในระดับที่มีนัยส าคัญจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวอาศัยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บสะสมอยู่ใน
แบตเตอรี่มาเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนยานพาหนะดังกล่าว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับยานพาหนะใน
ปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ซึ่งใช้น้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หลักแล้วจะพบว่า ยานพาหนะไฟฟ้าจะไม่ปลดปล่อยมลพิษในรูปของไอเสียสู่สภาพแวดล้อมเลย นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตั้งต้นหรือพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) แล้วการใช้เชื้อเพลิงความร้อน
มาผลิตไฟฟ้าเพ่ือน ามาจ่ายให้กับยานพาหนะไฟฟ้าก็ยังมีความคุ้มค่าหรือมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานสูงกว่าการ
น าเชื้อเพลิงความร้อนมาใช้ในยานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยตรงมาก อย่างไรก็ดีการน ายานพาหนะ
ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานมากขึ้นจ าเป็นจะต้องมีระบบอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้งานซึ่งในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า 
ยานพาหนะไฟฟ้าจะกลายเป็นโหลดหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบไฟฟ้าท าให้มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิม
สูงขึ้น โดยหากยานพาหนะไฟฟ้าจ านวนมากต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าพร้อมกันจะท าให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ ขณะนั้น
สูงมาก ถ้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในบริเวณนั้นไม่มีความสามารถรองรับโหลดได้เพียงพอ อาจท าให้อุปกรณ์ในระบบ
จ าหน่าย เช่น สายป้อน หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ที่ติดตั้งบริเวณดังกล่าว รับภาระเกินพิกัด 
(Overloaded) จนเกิดความเสียหายหรือท างานผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบอัดประจุ
ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด (Intelligent Charging System) ขึ้นเพ่ือรองรับกับปัญหานี้ในอนาคต 

ในการท างานนั้นระบบอัดประจุไฟฟ้าที่ชาญฉลาดนั้นจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบไฟฟ้าหลักเพ่ือ
จัดล าดับการอัดประจุอย่างชาญฉลาดและบรรเทาปัญหาความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดกับระบบไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ 
ในบางกรณี ระบบอัดประจุไฟฟ้าที่ชาญฉลาดจะสามารถน าประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่มาจ่ายกลับเข้าสู่
ระบบไฟฟ้า (Vehicle to Grid; V2G) เพ่ือช่วยลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในบางเวลาได้ เพ่ิม
ความสามารถในการใช้พลังงงานหมุนเวียน รวมทั้งลดความแออัดของระบบสายจ าหน่ายได้อีกด้วย ดังแสดงหลักการใน
รูปด้านล่างนี้ซึ่งระบบระบบอัดประจุไฟฟ้าที่ชาญฉลาดจะท าการชาร์จในช่วงเวลา Off-Peak หรือค่าไฟฟ้าถูกและระบบ
ไฟฟ้ามี Capacity เหลือและกลับกันจะช่วยจ่ายพลังงานในส่วนที่ไม่จ าเป็นกลับในช่วงเวลา Peak หรือช่วงที่ไฟฟ้ามี
ราคาแพง 
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รูปที่ 4-8 รูปแนวคิดของการประจุแบบฉลาดในช่วงของ Peak/Off-Peak 18 

 

ในการบริหารระบบอัดประจุแบบฉลาดจ าเป็นที่จะต้องท างานประสานกับสมาร์ทมิเตอร์และระบบบริหารจัด
การพลังงาน (Energy Management System) ร่วมกับการใช้กลไกราคาค่าไฟฟ้า และการตอบสนองด้านโหลด เพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถพัฒนา V2G ร่วมกับการตอบสนองด้านโหลดในการท า 
Ancillary Service ขายเข้าสู่ตลาดไฟฟ้าได้อีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพัฒนากฎระเบียบขึ้นมารองรับ ทั้งใน
ด้านมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบ Charging Station การเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้า รวมทั้งกฎเกณฑ์ 
กลไกราคา และการใช้การตอบสนองด้านโหลดเพ่ือบริหารการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับระบบประจุไฟฟ้า และการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กลับเข้าระบบไฟฟ้า 
 

7. ศึกษาออกแบบกฎระเบียบด้านการผลิตพลังงานควบคุม 

ระบบที่สามารถสนับสนุนการตอบสนองด้านโหลดที่มีการด าเนินการบนระบบสมาร์ทกริดนั้นมีด้วยกัน
หลากหลายประเภท โดยอาจเป็นระบบที่มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ภายใน เช่น พลังงานหมุนเวียน หรือเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองเชื้อเพลิงดีเซล (Backup Diesel Generator) หรืออาจจะเป็นระบบที่ไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าอยู่ภายใน
โดยมีเพียงแต่แหล่งกักเก็บพลังงาน เช่น ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ หรือมีเพียงการควบคุมการใช้พลังงาน
ของโหลดเท่านั้น ซึ่งในประเภทหลังแม้จะไม่มีแหล่งผลิตพลังงานแต่การตอบสนองด้านโหลดก็จัดได้ว่าเป็น Capacity 
Resources ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้หลายรูปแบบ ทั้งในด้านการปรับลด
การใช้พลังงานเพ่ือให้เกิดผลเสมือนเป็นการเพ่ิมก าลังไฟฟ้าของระบบ หรือที่เรียกว่า “เนกะวัตต์ (Negawatt)” และ
การรับพลังงานเข้ามาใช้ให้มากขึ้นหรือน ามาเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่เมื่อมีการผลิตไฟฟ้าในระบบมากเกินกว่าความ
ต้องการ เช่น กรณีช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีปริมาณ
มาก และจ่ายพลังงานคืนออกไปในช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าในระบบมีปริมาณน้อย ซึ่งคุณสมบัติและความสามารถของ
ระบบที่ด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดนี้จึงมีลักษณะที่เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่ง คือ 

 มีความสามารถในการรับ/จ่ายพลังไฟฟ้า (Capacity) 

 มีความสามารถในการรับ/จ่ายพลังงานไฟฟ้า (Energy) ในกรณีติดตั้งแบตเตอรี่ 
                                           
18 The electric vehicle: plugging in to smarter energy management, February 2011 / White paper, Schneider Electric 
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ถึงแม้การตอบสนองด้านโหลดเองจะมิได้มีมีคุณสมบัติในการ “ผลิตพลังงาน” ก็ตาม แต่ด้วยความสามารถ
ควบคุมก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเข้าออกได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติและวาง
กฎระเบียบเฉพาะส าหรับระบบที่ด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดในฐานะแหล่งผลิตพลังงานควบคุมที่มีความ
แตกต่างจากแหล่งผลิตพลังงานแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในกรณีของระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถในการ
กักเก็บพลังงานและจ่ายคืนพลังงานได้จ านวนมากนั้น จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดว่า จะต้องจัดให้เป็น
โรงไฟฟ้าหรือไม่ จะถือว่าเป็นการผลิตพลังงานที่จะต้องมีการควบคุมหรือไม่อย่างไร และในกรณีระบบไมโครกริดขนาด
ใหญ่ หรือการท าการตอบสนองด้านโหลดของ Load Aggregator โดยเฉพาะแบบ แบบ Residential ที่มีการ
ด าเนินการเป็นบริเวณกว้างขวางจะมีการวางกฎเกณฑ์ในการนิยามค าจ ากัดความของการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งขอบเขตของ
โรงไฟฟ้าอย่างไร 

ในกรณีที่การด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดกระท าโดยระบบไมโครกริดหรือระบบที่มีการติดตั้งการผลิต
ไฟฟ้าอยู่ภายใน เช่น พลังงานหมุนเวียน หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเชื้อเพลิงดีเซล ฯลฯ  ระบบใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมี
ลักษณะผสมผสานระหว่างระบบแบบเดิมกับระบบที่มีการตอบสนองด้านโหลดแบบใหม่ ซึ่งก็จะต้องมีการศึกษา
พิจารณาปรับปรุงระเบียบในรายละเอียดเช่นกัน 

 

8. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้าน พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้นิยามว่า “อนุรักษ์พลังงาน” หมายถึงการผลิตและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตราต่าง ๆ ของ พรบ.  

การตอบสนองด้านโหลดสามารถที่จะเป็นทั้งการท าให้เกิดการใช้พลังงานที่ลดลง หรืออาจจะท าให้เกิดเฉพาะ
การเลื่อนการใช้พลังงานออกไปในช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาถูก หรืออาจจะท าให้เกิดการเลื่อนความต้ องการใช้พลังงาน
ออกไปใช้พลังงานในช่วงที่มีพลังงานหมุนเวียนปริมาณมาก โดยไม่จ าเป็นต้องเกิดการประหยัดพลังงานก็ได้ 

มาตรา 7(5) ของ พรบ.ได้มีการระบุให้ การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ของระบบ (Peak) เป็นหนึ่งในวิธีการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน จึงท าให้สามารถตีความได้ว่าการด าเนินการ
กลไกราคา สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด เข้าข่ายเป็นการอนุรักษ์พลังงานภายใต้  พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานฉบับปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดถือเป็นเรื่องใหม่ และอาจไม่มีผลชัดเจนในด้านการ
ลดการใช้พลังงาน (Energy Saving) โดยตรง ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดกฎระเบียบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ครอบคลุมถึงการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดด้วย 
เนื่องจากการตอบสนองด้านโหลดเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
ส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น ลดการสร้างโรงไฟฟ้า ลดการสร้างสายส่งและสายจ าหน่าย นอกจากนี้ยังเพ่ิมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในขณะที่สามารถลดการเดินโรงไฟฟ้า Peaking ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะ
เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะต้องท าการศึกษา พิจารณา และอาจท าการปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรทางด้านพลังงานมี
ความครอบคลุมถึงการด าเนินการทางด้านของฝั่งความต้องการการใช้ไฟฟ้าหรือการบริหารจัดการฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Demand Side Management: DSM) ในทั้ง 2 มิติคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency: EE) 
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และการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) ทั้งนี้เพ่ือให้กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานภายใต้  พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครอบคลุมถึงการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 

 

9. พัฒนากฎระเบียบกลไกการก ากับดูแลการด าเนินการสั่งการ การตอบสนองด้านโหลด 

ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
และการด าเนินการร่วมกันของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ..) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหลัก โดยได้มีการจัดตั้ง
กระบวนการด าเนินการเป็นครั้ง ๆ ไป  

เนื่องจากการตอบสนองด้านโหลดที่ด าเนินการในอดีตมีลักษณะเป็นแบบไม่เป็นอัตโนมัติ (Manual Demand 
Response) รวมถึงมีระยะเวลายาวนานหลายเดือนจากการแจ้งเหตุล่วงหน้าไปยังวันเวลาที่มีการด าเนินการจริง และใน
ปัจจุบันศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center: NCC) ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านผู้ใช้
ไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ได้ ดังนั้นศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติซึ่งในอนาคตที่อาจจะมีหน้าที่เป็นศูนย์
ควบคุมสั่งการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) ด้วยจะไม่สามารถรับรู้การ
ด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดได้ในลักษณะตามเวลาจริง (Real Time) ท าให้ไม่สามารถจะด าเนินการสั่งการ 
(Dispatch) การตอบสนองด้านโหลดหรือ Capacity Resource ต่าง ๆ ทางด้านผู้ใช้ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้จะไม่สามารถ
รับรู้ผลการด าเนินการที่ถูกส่งกลับ (Feedback) มาได้อย่างทันท่วงที  

ในบริบทที่ต้องการการตอบสนองของการตอบสนองด้านโหลดแบบไม่รวดเร็ว นั่นคือ สามารถแจ้งล่วงหน้า
ยาวนานนั้นก็สามารถท าได้ด้วยรูปแบบการสื่อสารสั่งการที่กล่าวมาในข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาระบบ
สมาร์ทกริดขึ้น และมีการพัฒนาการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดที่มีความสามารถในการสั่งการแบบกึ่งอัตโนมัติ
หรืออัตโนมัติได้ รวมทั้งมีการพัฒนาการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดที่เป็นแบบแจ้งล่วงหน้าระยะสั้นลง เช่น 
แจ้งล่วงหน้าหนึ่งวัน (Day Ahead) หรือ ล่วงหน้าเพียง 1 ชั่วโมงหรือสั้นกว่า กลไกในการก ากับดูแลและด าเนินการ 
สั่งการจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะต้องมีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายที่ต้องการน าการตอบสนองด้านโหลดไปใช้งานในฐานะ Capacity 
Resources ที่จะเสริมการบริหารจัดการการท างานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแบบต่าง ๆ 

นอกจากนี้ เมื่อมีการอนุญาตให้สามารถมีการจัดตั้งรูปแบบธุรกิจผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) อิสระซึ่ง
เป็นภาคเอกชนและต้องการขายการตอบสนองด้านโหลดให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักโดยตรง จะท า ให้การ
ด าเนินการก ากับดูแลและสั่งการมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและการด าเนินการที่ส าคัญใน
เรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบกลไกการก ากับดูแลการด าเนินการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด กล่าวคือ 

 ก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของ สกพ.. ในการก ากับดูแลการด าเนินการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด ซึ่ง
ครอบคลุมการดูแลทั้งในส่วนของ กฟผ. กฟน. กฟภ. และผู้รวบรวมโหลดอิสระ ให้เกิดความ เหมาะสม 
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

 พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) เพ่ือดูแลการด าเนินงานทางด้านฝั่งผู้ใช้
ไฟฟ้า ซึ่งจะท างานร่วมกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลังแห่งชาติ (NCC) ซ่ึงดูแลทางด้านฝัง่ของการผลติไฟฟ้า 
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 ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานประสานงานร่วมกันระหว่าง NCC, DRCC และศูนย์พยากรณ์ความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยหน่วยงานทั้งสามอาจจะเป็นอิสระต่อกัน หรือ
อาจจะก าหนดให้ DRCC และศูนย์พยากรณ์ฯอยู่ภายใต้สังกัดของ NCC ซึ่งก็จะต้องท าการพิจารณาศึกษาความ
เหมาะสมในรายละเอียดต่อไป 

 

10. พัฒนากฎระเบียบการให้ใบอนุญาตและก ากับดูแลผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) 

ในระบบสมาร์ทกริด ผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) จะมีบทบาทส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่
ในการรวบรวมโหลดซึ่งสามารถด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดได้ จากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก  
ซึ่งมีความสามารถในการปรับเลื่อนการใช้โหลดไฟฟ้าไม่สูงมากนัก เช่น 500 วัตต์ ให้รวมกันเกิดขึ้นเป็นการตอบสนอง
ด้านโหลดขนาดใหญ่ระดับเมกะวัตต์ ซึ่งจะมีคุณค่ากับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้  

นอกจากหน่วยงานด้านการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ซึ่งมีศักยภาพ
และความพร้อมในการท าหน้าที่ผู้รวบรวมโหลดแล้ว ธุรกิจเอกชนในหลากหลายสาขาก็มีศักยภาพและความสามารถใน
การพัฒนาธุรกิจทางด้านนี้ได้เช่นกัน เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว (เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ Small 
Power Producer: SPP) ธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ธุรกิจทางด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีสาขาจ านวนมาก (เช่น ร้านสะดวกซื้อ หรือ Hypermarket 
เป็นต้น) และธุรกิจจากสาขาอ่ืน ๆ 

การด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบที่ประกอบด้วยผู้รวบรวมโหลดอิสระมีข้อดีหลายประการ คือ 

 โครงสร้างการบริหารที่เป็นธุรกิจในลักษณะของเอกชน มีความคล่องตัวในขั้นตอนการบริหารงานและการ
ด าเนินการในรูปแบบการแข่งขันเชิงธุรกิจแบบเสรีได้ง่ายกว่า 

 ลดภาระการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้จ าหน่ายไฟฟ้าเดิมในปัจจุบัน 

 มีความสามารถในการให้บริการเสริมอ่ืน ๆ อย่างครบวงจร ซึ่ งสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้บริการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การหาศักยภาพการประหยัดพลังงาน รวมไป
ถึงการให้บริการด้านการเงินในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ตอบสนองด้านโหลด เช่น ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(Energy Management System: EMS) เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้เกิดตลาดการแข่งขันแบบเสรี และก่อให้เกิดการแข่งขันเชิงประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้า
และการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ง่ายต่อการใช้กลไกราคาและการบริการเสริมเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความสมัครใจในการเข้าร่วมการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดของลูกค้ารายย่อย ผู้รวบรวมโหลดจะมีความเข้าใจกระบวนการผลิตและ
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างดี 

 ความเสี่ยงในการด าเนินงานเพ่ือให้ได้เป้าหมายการตอบสนองด้านโหลดจะถูกกระจายออกไป เนื่องจากมีผู้ให้
บริการรวบรวมโหลดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน ท าให้เพิ่มโอกาสในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น 

 

เนื่องจากผู้รวบรวมโหลดเป็นรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในรูปแบบธุรกิจนี้ การพัฒนาและด าเนินรูปแบบธุรกิจใหม่จ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบ
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โครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจซึ่งจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค และต้องมีโครงสร้างการก ากับดูแลและการออกใบอนุญาตที่เหมาะสม  

การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลดนั้น นอกจากจะท าให้เกิดผู้ให้บริการรายใหม่ในระบบไฟฟ้าแล้วควร
จะต้องมีการพิจารณาในการอนุญาตให้ผู้มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าเดิมที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  
ได้มีส่วนร่วมในการท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมโหลด 

ในการออกกฎระเบียบเพ่ือก ากับดูแลนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รวบรวม
โหลดให้ชัดเจน รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่มีความเป็นธรรม และจะต้องมีการวางแผนโครงสร้างสิ่งจูงใจ (Incentive 
Structure) ในระยะยาว มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย (Cost/Benefit Analysis) ในการรับซื้อการตอบสนองด้านโหลด 
ซึ่งควรจะมีราคาถูกกว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการเดิน Peaking Plant หรือต้นทุนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องจากปริมาณ Capacity Resources จากการตอบสนองด้านโหลด ที่จะ
สามารถพัฒนาและส่งจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าได้นั้น จะมีปริมาณที่จ ากัดเช่นเดียวกันกับปริมาณการสร้างและขยายก าลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนจัดการการออกใบอนุญาตรวมทั้งการจัดสรรสิทธิในการผลิต การแข่งขันกัน
ในการประมูล เพ่ือให้เกิดการด าเนินการอย่างเป็นธรรมแก่ผู้สนใจในรูปแบบธุรกิจในบทบาทของการเป็นผู้รวบรวม
โหลด ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว และผู้ที่ด าเนินการธุรกิจจากสาขาอ่ืน ๆ ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค 

 

11. พัฒนากฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล/ความปลอดภัยของข้อมูล 

ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดภายใต้ระบบสมาร์ทกริดนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร
จัดการโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นรายใหญ่หรือเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีสาขาของกิจการมากและ
ด าเนินการท าการตอบสนองด้านโหลดด้วยตนเองนั้น ข้อมูลในการใช้งานของโหลดต่าง ๆ ย่อมไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องเปิดเผยและความปลอดภัยของข้อมูลก็จะยังอยู่ในความเสี่ยงที่ต่ า แต่ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด
ผ่านทางผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) นั้นไม่ว่าผู้ด าเนินการจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ผู้ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
และมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว (เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ Small Power Producer: SPP) ผู้ที่ท าธุรกิจบริหาร 
จัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ผู้ที่ด าเนินธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ผู้รวบรวมโหลดในลักษณะนี้จ าเป็นจะต้องทราบข้อมูลที่ส าคัญและมีความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า
หลายประการเพื่อจะได้สามารถท าให้การด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดส าเร็จลุล่วงได้ อาทิเช่น 

 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาจริง (Real-time) ทั้งที่รวบรวมจากสมาร์ทมิเตอร์ หรือในบาง
มาตรการอาจจะต้องลงลึกไปในระดับมิเตอร์ย่อย (Sub-Metering) และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังเพ่ือ
ท าการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Monitoring & Verification: M&V) ด้วย 

 ข้อมูลคุณสมบัติ หมายเลขรุ่น อายุการใช้งาน วิธีการควบคุม รวมทั้งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
เพ่ือหามาตรการในการด าเนินการ รวมทั้งเพ่ือออกแบบและท างานทางเทคนิคเพ่ือท าให้อุปกรณ์เหล่านั้น
สามารถตอบสนองต่อการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดได้ (Demand Response Event) 

 ข้อมูลสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือประเมินความพร้อมในการตอบสนองด้านโหลด รวมถึง
ความสามารถให้บริการทางเทคนิคของผู้ให้บริการ 
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 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบสมัยใหม่ตามแนวโน้ม Internet of Things 
(IoT) 

 ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อบัญชีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ฯลฯ เพื่อการติดต่อสื่อสารและการท าอินเตอร์เฟสกับ
ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือในการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบต่าง ๆ 

 

ข้อมูลดังกล่าวในหลายรายการถือเป็นข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จะ
สามารถทราบได้ว่าใครใช้เครื่องไฟฟ้ารุ่นอะไร อยู่ที่ไหน เวลาใด และอาจสามารถน าไปใช้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ และเนื่องจากการท าการตอบสนองด้านโหลดในระบบสมาร์ทกริดอาจจะด าเนินการผ่านผู้รวบรวมโหลดที่
มีผู้เข้าร่วมนับล้านราย ข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นข้อมูลของสาธารณะที่มีความส าคัญอย่างมาก หลายข้อมูลมีคุณค่า
ทางการตลาด บางข้อมูลเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย บางข้อมูลเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งการใช้ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้
จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและต้องถูกควบคุมไม่ให้เกิดการการลักลอบเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และแฮกเกอร์ ดังนั้นกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล/ความปลอดภัยของข้อมูล จึงมีความส าคัญอย่างมาก 
โดยจะต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ คือ 

 ความปลอดภัยของข้อมูล 

 ระดับของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ สกพ.. หรือผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูล 

 ระดับของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานด้านการไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) 

 ระดับของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานราชการ 

 ระดับของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รวบรวมโหลด 

 ระดับของสิทธิในการใช้และเผยแพร่ข้อมูลของผู้รวบรวมโหลด 

 ระดับของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ 3 (Third Party) 

 ระดับของสิทธิในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยภาครัฐและเอกชน 

 สิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใคร หรือหน่วยงานใด ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าถึง ใช้งาน 
และเปิดเผยข้อมูล 

 สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะกรณีผู้รวบรวมโหลดที่มีการด าเนินการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่ง
อาจมีการน าข้อมูลที่ส าคัญเหล่านี้ไปเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเอกชนในต่างประเทศได้ ซึ่งอาจท าให้การรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวนมากในประเทศอยู่ในความเสี่ยงที่สูงขึ้น และอาจ
กระทบกับความมั่นคงได้ 

 ความสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายสากล เพ่ือให้การด าเนินการไม่เกิดอุปสรรคกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น
กิจการหรือองค์กรข้ามชาติ และไม่ปิดกั้นพรมแดนในการท าการตอบสนองด้านโหลดในระหว่างประชาคม
อาเซียนด้วยกัน 

 

กฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล/ความปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีความชัดเจน ทันสมัย เป็นสากล และเป็น
ธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากหากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นกังวลและเห็นว่าการเข้าร่วมการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดจะ
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ท าให้เกิดความเสี่ยงกับความเป็นส่วนตัว หรือความลับทางธุรกิจ อาจจะท าให้เกิดแรงต้านหรือขาดการสนับสนุนที่
จ าเป็นในการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จได้ 

 

12. พัฒนากฎระเบียบการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V) 

การประเมินค่าก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) หรือพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ได้จากการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลด ซึ่งจ าเป็นในการซื้อขายและค านวณการจ่ายสิ่งจูงใจ (Incentive) นั้น มีความแตกต่างจากการวัดค่า
ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโดยทั่วไป  

ก าลังไฟฟ้าที่ได้จากการตอบสนองด้านโหลดจะเป็นค่าของก าลังไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับสภาวะปกติ 
(Baseline) โดยการใช้ไฟฟ้าในสภาวะปกตินั้นอาจมีความแตกต่างกันไปได้ตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น วัน 
เวลา ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยในวันที่ด าเนินการ ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทของธุรกิจ ระดับในการผลิตของผู้ใช้
ไฟฟ้า การ Gaming ของผู้เข้าร่วมการตอบสนองด้านโหลด ฯลฯ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า Baseline ของผู้ใช้
ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการการตอบสนองด้านโหลดแต่ละรายขึ้น โดยการค านวณ Baseline นั้นเป็นเรื่องส าคัญซึ่งจะต้อง
เป็นที่ยอมรับกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายการตอบสนองด้านโหลด โดยจะต้องท าตามมาตรฐานด้านการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผล (M&V) ที่มีความชัดเจน  

กฎระเบียบและมาตรฐานที่ตราขึ้นต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เช่น การด าเนินการที่
แนะน าโดย North American Energy Standards Board (NAESB) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC) ของสหรัฐอเมริกาให้จัดท ามาตรฐานด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V 
Standards) ขึ้น การออกกฎระเบียบให้มีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดให้เป็นไป
ตามมาตรฐานนั้น จะท าให้การซื้อขายการตอบสนองด้านโหลดระหว่างตลาดพลังไฟฟ้า ผู้รวบรวมโหลด  และผู้ใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยดูแลและปรับปรุง
กฎระเบียบทางด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดนี้ เนื่องจากการตรวจวัดและพิสูจน์
ผลของการตอบสนองด้านโหลด มีความซับซ้อนและยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การศึกษาเพ่ือปรับปรุง
กฎระเบียบจะต้องพิจารณาวิธีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด (Baseline M&V) 
ในรายละเอียด ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละประเภท รวมถึงจะต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย และต้องมีการป้องกันการ Gaming ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด นอกจากนี้ 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานพ้ืนฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผล และมีการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการใช้
มาตรฐานและกฎระเบียบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการศึกษาและปรับปรุงกฎเกณฑ์และมาตรฐานให้มีความ
แม่นย า เป็นธรรม สามารถหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อ/ผู้ขาย และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 

13. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Single Buyer Model และมีลักษณะโครงสร้างค่าไฟฟ้า
ที่เรียกเก็บในปัจจุบันดังแสดงในรูปด้านล่าง 
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รูปที่ 4-9 รูปแสดงลักษณะโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่เรยีกเก็บในปัจจุบัน 

 

การออกแบบสิ่งจูงใจ (Incentive Design) ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดนั้นจ าเป็นต้องพิจารณา
ถึงการลงทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากโครงสร้างต้นทุนกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถน ามาสู่
กรอบแนวคิดในการพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ที่เพ่ิมเติมจากการด าเนินการมาตรการการ
ตอบสนองด้านโหลด และค่าตอบแทนในการจูงใจให้เข้าร่วม ( Incentive or Compensate Cost) โดยควรมีการ
พิจารณาในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายคงที่ (Investment Cost หรือ Fixed Cost) 

 ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าด าเนินการ (Operation Cost) ของแต่ละหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

 ต้นทุนที่เป็นค่าตอบแทนในการจูงใจให้เข้าร่วมหรือค่าตอบแทนต่อผลกระทบทางสังคมหรือโอกาสที่สูญเสีย 
(Opportunities Loss) ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 

 

ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะท าให้เกิดผลประโยชน์ในรูปของ
การลดการสร้างโรงไฟฟ้าและสายส่งต่าง ๆ ลดการเดิน Peaking Plant ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องและค่าเชื้อเพลิงสูง 
รวมทั้งลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศในส่วนที่มีราคาสูง โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตอบสนองด้าน
โหลดจะถูกพิจารณาในรูปของค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) เมื่อพิจารณารวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ในเชิงค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วสามารถแสดงลักษณะโครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดดังแสดงในรูปด้านล่าง 
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รูปที่ 4-10 ลักษณะโครงสร้างต้นทุนการผลติไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด 

 

ส านักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะเป็นหน่วยงาน
ส าคัญที่จะต้องท าการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบด้านโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
การศึกษาในรายละเอียดเรื่องกลไกราคาการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Pricing) และผลกระทบต่อ
โครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบาย และแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือรองรับการพิจารณารวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในเชิงค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ต่าง ๆ จากการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด
เข้าไปในโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินการตอบสนองด้านโหลด รวมทั้งการซื้อขาย Capacity 
จาก Demand Response Resources สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดจากแหล่งพลังงานที่อยู่อย่าง
กระจายตัว (Distributed Energy Resources: DER) ต่าง ๆ (ซึ่งรวมถึงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ระบบกักเก็บ
พลังงาน ระบบไมโครกริด) ได้รับผลตอบแทนในการด าเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือสะท้อนต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและเกิดการแข่งขันกันของ Capacity Resources ต่าง ๆ 
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดเป็นภาระแก่ผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเกิดสภาวะการ Cross Subsidy ขึ้น 
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4.3 โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงาน ซึ่งต่อเช่ือมกับระบบ
สมาร์ทกริด (MEA-01) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน (Community Energy 
Management System: CEMS) ในอาคารพาณิชย์ (Building Energy Managemet 
System: BEMS) และในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Management System: 
FEMS) ส าหรับการรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติใน
อนาคต 

ผลลัพธ์ ผลการทดสอบจ าลองด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในอาคารพาณิชย์และโรงงาน
อุตสาหกรรมเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้บริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า เช่น จ านวน
ก าลังไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ผลกระทบต่อผู้ใช้งานภายในอาคาร
หรือโรงงาน เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -  

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 145 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงาน ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการใช้เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานเพ่ือรองรับการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่หนึ่ง ๆ 
แบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ โดยระบบบริหารจัดการพลังงานจะสามารถบริหารการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
(Distributed Generation) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพลังงานยังสามารถติดตาม ควบคุมและการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของอาคาร
หรือกลุ่มอาคาร และสามารถจ าลองรูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดซึ่งมีผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) 
เป็นส่วนหนึ่งได้อีกด้วย  

ภายใต้โครงการน าร่องนี้ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะร่วมกับอาคารและโรงานอุตสาหกรรมในการติดตั้ง
ระบบบริหารจัดการพลังงานซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารจัดการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลัก เพ่ือการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดประเภทกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 

 ระบบบริหารจัดการในอาคาร (Building Energy Managemennt System: BEMS) จ านวน 2 ระบบ ใน
อาคารพาณิชย์ 2 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือผู้ชนะโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ซึ่งได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการด าเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ 
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4.4 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) (EGAT-01) 

วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตอบสนองทางด้านโหลด (Demand Side) ใน
ภาพรวมของประเทศ  ตามที่ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National 
Control Center: NCC) ร้องขอ โดยด าเนินการผ่านผู้รวบรวมโหลด (Load 
Aggregator) ที่เป็นระบบจ าหน่ายในปัจจุบัน และสามารถรองรับผู้รวบรวมโหลดที่เป็น
เอกชนที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

ผลลัพธ์ ศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ได้รับการจัดตั้งขึ้น และ
เชื่อมต่อกับระบบ Server ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) รวมถึงการสั่งการตรงกับผู้ใช้ไฟฟ้าตรงของ กฟผ. 

การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดซึ่งน าไปสู่การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของ
ประเทศ 350 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 

งบประมาณ 100 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

กฟผ. ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองทางด้านโหลด (Demand Response Control Center: 
DRCC) เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ สั่งการ และติดตามการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ ซึ่งต้องมีการจัดเก็บ 
บริหารและจัดการข้อมูลจ านวนมาก และระบบต้องมีความม่ันคง ปลอดภัย เชื่อถือได้สูง ดังนั้น Server ของศูนย์สั่งการ
หลักจะต้องมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก มีส่วนประมวลผลที่
รวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที และมีการจัดเก็บส ารองข้อมูลเพ่ือการสอบทานในภายหลัง ทั้งนี้ 
นอกจากศูนย์ควบคุมและสั่งการหลักแล้ว จะต้องมีศูนย์ควบคุมและสั่งการส ารองเพ่ือให้ระบบยังสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ หากศูนย์สั่งการหลักไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐานสากลเรื่อง Business Continuous 
Management นอกจากนี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการตอบสนองทางด้านโหลดและบุคลากรที่จะพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับความต้องการของ กฟผ. ในภายหน้า
รายละเอียดงบประมาณดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ล าดับ รายละเอียดและค าอธิบาย 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

1. Server ส าหรับศูนย์ส่ังการหลัก (4 ชุด) 
ประกอบด้วย Data Base Server 2 ชุด เพื่อจัดเก็บข้อมูล และApplication Server 2 
ชุด เพ่ือการบริหารจัดการโหลดและประมวลผลข้อมูล  

10 

2. Server 2 ชุด ส าหรับศูนย์ส่ังการส ารอง 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและความน่าเชื่อถือได้ของระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน Business 
Continuous Management ประกอบด้วย DataBase Server 1 ชุด และ Application 
Server 1 ชุด  

5 

3. อุปกรณ์ส าหรับแสดงผลข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
(Hardware and Monitor Display and Accessories) 

10 

4. ซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูล  
(Software for Database) 

10 

5. ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการทางด้านโหลดระหว่าง DRCC กับ Load Aggregator 
(Software for DR Control Center and DR Load Aggregator) 

30 

6. ระบบปฎิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์และ Server  
(OS Software) 

5 

7. ซอฟแวร์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
(Application Software) 

5 

8. ค่าจัดหาสถานที่และก่อสร้างสถานีศูนย์ควบคุมและสั่งการ 15 

9. ค่าฝึกอบรมการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมส าหรับ DRCC 10 

10. ค่าสิ่งจูงใจส าหรับการตอบสนองด้านโหลด 30 

รวม 130 
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4.5 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (PEA-01) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือต่อยอดการด าเนินการโครงการสาธิตน าร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดต่างๆ ซึ่ง
ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดฯ ให้มีการ
ทดสอบมาตรการกลไกราคา สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Response) รูปแบบต่างๆ ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยพัฒนา การเรียนรู้ ส าหรับ
การขยายผลต่อไปในวงกว้าง 

ผลลัพธ์ โครงสร้างพ้ืนฐานของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ได้รับการจัดเตรียมและพร้อมใช้งาน 

การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในส่วนของ กฟภ. ซึ่งสามารถลดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดได้ 250 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการลดความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดรวมในประเทศได้ 350 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 497 ล้านบาท 
(ประกอบด้วยค่าฮาร์ดแวร์ 247 ล้านบาท และค่าสิ่งจูงใจส าหรับการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด 250 ล้านบาท) 
เป็นการต่อยอดจากงบประมาณเดิมที่ได้รับการจัดสรรแล้วในโครงการพัฒนาโครงข่าย 
สมาร์ทกริดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ านวน 1,069 ล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 

ค าอธิบาย  

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยู่ภายใต้แผนงานตอบสนองด้านโหลดและ
กลไกราคาเชิงพาณิชย์ (Demand Response) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐในการด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto Demand Response) และอัตโนมัติ 
(Auto Demand Response) เป็นที่คาดการณ์ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
Load) ท าให้ลดการสร้างโรงไฟฟ้า (Peaking Plant) ลงได้ ท าให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นและเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดวิกฤติการพลังงานได้ 

กฟภ. ได้วางแผนด าเนินการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาเชิงพาณิชย์ (Demand Response) ภายใต้
โครงการต่อยอดจากโครงการน าร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ที่สอดคล้องกับ
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีส่วนประกอบ 
ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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รายละเอียด จ านวน วงเงิน (ล้านบาท) 

1. DR Server/Software/Mobile Application 1 113 

2. DLC & EMS   

2.1 ติดตั้งระบบ Direct Load Control (DLC) 400 22 

2.2 ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (HEMS) 50 30 

2.3 ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารพาณิชย์ (BEMS) 10 82 

รวม 247 

 ทั้งนี้ DR Server หมายถึง Load Aggregator Management System Level 1 (LAMS#1) ซึ่งต้องมี
ความสามารถรองรับการด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถ
รองรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 โครงการต่อยอดจากโครงการน าร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (DLC, 
HEMS และ BEMS) 

 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ านวน 
116,308  เครือ่ง 

 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม ที่ติดตั้งมิเตอร์ AMR จ านวน 95,250 เครื่อง  
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4.6 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (MEA-02) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ผลลัพธ์ ระบบสื่อสารสั่งการการตอบสนองด้านโหลดของ กฟน. ได้รับการติดตั้งและใช้งาน
ร่วมกับศูนย์สั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 181 ล้านบาท 
(ประกอบด้วยค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 81 ล้านบาท และค่าสิ่งจูงใจส าหรับการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 100 ล้านบาท) 

ค าอธิบาย  

 ภายใต้โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล  จะมีการ
ด าเนินการติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนที่ของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 

ส่วนประกอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ค่าติดตั้ง DR Server ที่ศูนย์เขตของ กฟน. ศูนย์ละ 1 ระบบ 
ประกอบด้วย Load Aggregator Management System และซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น Cloud Server ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบระบบอื่น ๆ 

65 

2. การติดตั้ง Gateway และอุปกรณ์ DLC ส าหรับอาคารที่ไม่มีระบบ BEMS จ านวน 
10 อาคาร 
กลุ่มเป้าหมาย: อาคารราชการ อาคารส านักงานเขต กฟน.  
ซึ่งในเบื้องต้นได้ประเมินว่าแต่ละอาคารจะประกอบด้วย  
- Network Gateway 1 ชุด 
- อุปกรณ์ DLC  30 ชุด 
- อุปกรณ์ตรวจวัดการใช้งานและอุณหภูมิ 30 ชุด  
- การจัดท า OpenADR Client Software ส าหรับ Gateway 

6 
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ส่วนประกอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3. ค่าเชื่อมต่อกับระบบ MEA Smart Life Application 10 

รวม 81 
 

 ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จะมีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดโดยการสั่งการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือให้สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศได้ 350 เมกะวัตต์ ซึ่งในส่วนของ 
กฟน. ภายใต้โครงการนี้จะมีเป้าหมายการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์ 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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บทที่ 5 
เสาหลัก 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

วัตถุประสงค์ของเสาหลัก 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน คือ การจัดตั้งการจัดตั้ง
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถใช้งานสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ได้ การศึกษาพัฒนาแบบจ าลองไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ส าหรับระบบส่งและจ าหน่าย ระบบไมโครกริด 
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (BEMS/HEMS/FEMS) อีกทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าการพยากรณ์
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จากสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พยากรณ์ร่วมกับแบบจ าลองไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน โดยผลการพยากรณ์ต้องมีความถูกต้องแม่นย าใน
ระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ จากนั้นท าการส่งผลการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนไปให้กับผู้บริหาร
ระบบส่งและจ าหน่ายซึ่งได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟน. เพื่อน าไปใช้ในการบริหารระบบส่งและจ าหน่ายซึ่งมีการเชื่อมต่อ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระดับสูง ได้อย่างมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพสูง การสูญเสียภายในระบบต่ า และมี
ค่าใช้จ่ายต่ า 

รูปที่ 5-1 สรุปกิจกรรมหลักภายใต้เสาหลักที่ 2 ในภาพรวม โดยกระบวนการขับเคลื่อนส าหรับเสาหลักนี้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาระบบพยากรณ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ศึกษาโครงสร้างของศูนย์พยากรณ์
เพ่ือระบุแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว (รายละเอียดดังปรากฏใน 5.1) ควบคู่ไปกับการศึกษาประเด็นด้านการ
ท างานร่วมกันได้ (Interoperability) ของระบบสมาร์ทกริดซึ่งมีระบบพยากรณ์ฯ เป็นส่วนประกอบ (รายละเอียดดัง
ปรากฏใน 7.3) 

การศึกษาเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์เพ่ือระบุว่า
แบบจ าลองใดมีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยมากที่สุด (รายละเอียดดังปรากฏใน 5.2) 

การน าร่องเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการทดสอบแบบจ าลองท่ีได้รับการคัดเลือกใน
บางพ้ืนที่ โดยการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ กับไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (รายละเอียดดัง
ปรากฏใน 5.3) 

 โดยจากการด าเนินการน าร่องเทคโนโลยีของ กฟผ. จะท าให้มีระบบการพยากรณ์เกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีความพร้อมในการขยายผลความครอบคลุมของระบบพยากรณ์ดังกล่าวไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ 

  



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    

 

 หน้า 5-2  
    

 
รูปที่ 5-1 สรุปกิจกรรมหลักต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักท่ี 2 

รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อมหน่วยงานหลัก 
กรอบงบประมาณและกรอบเวลาการด าเนินการดังสรุปตารางที่ 5-1 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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ตารางที่ 5-1 สรุปกิจกรรมภายใต้เสาหลักท่ี 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อมหน่วยงานหลัก กรอบงบประมาณและกรอบเวลาการด าเนินการ 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม - เสาหลักที่ 2 หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ERC-03 
การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

สกพ. 10 10         

EGAT-02 
การศึกษาความเหมาะสมและการปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

กฟผ. 24   10 8 6   

EGAT-03 
การทดสอบน าร่องเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน 

กฟผ. 15     10 5   

รวม 49 10 10 18 11 0 
 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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5.1 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน (ERC-03) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางการที่ชัดเจนของการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

ผลลัพธ์ แผนการด าเนินการจัดตั้งระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมี
ความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างการด าเนินงานของระบบพยากรณ์ฯ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมชลประทาน 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสนก.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

งบประมาณ 10 ล้านบาท 

ค าอธิบาย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยโรงไฟฟ้าบางชนิดจะมีก าลังการผลิต
ที่แปรผันตามสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น ๆ เช่น ความเร็วลม ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ เป็ นต้น ซึ่งเรียกว่าพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) การที่มี VRE เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ามากขึ้น
ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในภาคการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการน าระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียนมาใช้งานในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้ทราบถึงแนวโน้มก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 ในการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจ กลุ่มงานการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar 
Power Forecast) ขึ้น โดยคณะท างานชุดดังกล่าวได้เห็นชอบและเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนขึ้น ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด พ.ศ. 2558 – 2579 ได้
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) เป็นผู้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ อย่างไร
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ก็ตามนั้น โครงสร้างของศูนย์พยากรณ์ฯ หน่วยงานและบุคลากรซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติการในศูนย์พยากรณ์ฯ ยังเป็น
ประเด็นที่จะต้องศึกษาและหารือกันต่อไปในอนาคต ซึ่งจะต้องเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้การศึกษารูปแบบทางธุรกิจ 

 โดยในการศึกษารูปแบบทางธุรกิจของศูนย์การพยากรณ์ฯ นั้น สามารถอ้างอิงรูปแบบทางธุรกิจที่มีใช้ใน
ต่างประเทศเชิงพาณิชย์เป็นจุดตั้งต้นได้ การศึกษาควรจะเน้นการท าให้ศูนย์หรือระบบพยากรณ์นั้นสามารถใช้งานได้ใน
เชิงพาณิชย์โดยที่มิต้องอาศัยงบประมาณจากทางภาครัฐในการด าเนินการในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ก็อาจจะศึกษาโครงสร้างของศูนย์การพยากรณ์ที่เหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์การพยากรณ์ฯ 

 ตัวอย่างของประเด็นที่ควรพิจารณาภายใต้กิจกรรมนี้ เช่น ศูนย์การพยากรณ์ควรเป็นการด าเนินงานของ
ภาครัฐและ/หรือเอกชน ประเภทของหน่วยงาน (กอง ทบวง กรม ส านักงาน องค์กรมหาชน ฯลฯ) อ านาจ หน้าที่/
บทบาท ภาระรับผิดชอบ ที่มาและจ านวนงบประมาณ บุคลากรที่จ าเป็น กรอบเวลาในการจัดตั้งด าเนินการ เป็นต้น 
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5.2 การศึกษาความเหมาะสมและการปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน (EGAT-02) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและคัดเลือกแบบจ าลองการพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ประเภทลม แสงอาทิตย์และแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และเพ่ือศึกษาและออกแบบแนวทางการน าผล
การพยากรณ์ฯ ไปใช้งาน เพ่ือให้การบริหารระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

ผลลัพธ์ ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองการพยากรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าแบบจ าลองใด
มีความเหมาะสมมากสุดส าหรับการใช้งานในประเทศไทย 

แนวทางการน าผลการพยากรณ์ไปใช้งานในการสั่งการควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง - 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 24 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การศึกษาและคัดเลือกแบบจ าลองการพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทลม แสงอาทิตย์
และแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ศึกษาโดยนักวิจัยหรือผู้ช านาญการเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล วางโครงสร้างข้อมูลแบบจ าลอง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อมูล ในการศึกษาแบบจ าลองฯ จ าเป็นต้อง
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบจ าลองฯและระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์สภาพ
อากาศจากต่างประเทศ หน่วยงานวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมสั่งการ รวมถึงการจัดซื้อข้อมูล
พยากรณ์อากาศจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงได้ มีการส่ง
ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาต่อในด้านการพยากรณ์ฯ ที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเข้าร่วมอบรมสัมมนาในงานต่างๆ  

ส าหรับรายละเอียดงบประมาณของโครงการนี้ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ รายละเอียดและค าอธิบาย 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

1. การจัดจ้างนักวิจัย/การจัดหาซอฟต์แวร์ 
จัดจ้างนักวิจัย เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การวาง
โครงสร้างของข้อมูล และแก้ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ รวมทั้งถ่ายทอดและอบรม
ให้แก่ ผู้ปฎิบัติงานต่อไป 

10 
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ล าดับ รายละเอียดและค าอธิบาย 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

2. ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบจ าลองและระบบส่ือสารข้อมูล
ส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ควบคุมสั่งการ 
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับ วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล และส่ง 
เพ่ือเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมสั่งการ 

3 

3. ข้อมูลพยากรณ์อากาศ 
การจัดซื้อข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศจากต่างประเทศ 

1 

4. การศึกษาวิจัย ในการน าการพยากรณ์ฯไปใช้ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งน าไปใช้ควบคุม
สั่งการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ศึกษา โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  
เพ่ือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ส าหรบัวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าข้อมูล 

 
5 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ส่งผู้ปฏิบัติงานศึกษาต่อด้านการพยากรณ์ฯ ต่างประเทศ รวมทั้ง
เข้าร่วมสัมมนาในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง) 

5 

รวม 24 
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5.3 การทดสอบแบบจ าลองการพยากรณ์ในพื้นที่น าร่องต่าง ๆ (EGAT-03) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าแบบจ าลองการพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและ
แสงอาทิตย์จากต่างประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกมาท าการทดสอบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจริงจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ ที่มีสัญญากับ กฟผ. 
ในพ้ืนที่จริง บริเวณภาคเหนือ และ/หรือ ภาคกลางและ/หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ/
หรือ ภาคใต้ เพ่ือท าการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะของแบบจ าลองการ
พยากรณ์ฯ และการบริหารจัดการระบบส่งให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ผลลัพธ์ ระบบพยากรณ์ได้รับการติดตั้งและทดสอบในพ้ืนที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง  

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 15 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การทดสอบแบบจ าลองการพยากรณ์ไฟฟ้าในพ้ืนที่น าร่องของ กฟผ. ทดสอบโดยนักวิจัยหรือผู้ช านาญการโดย
น าแบบจ าลองจากต่างประเทศที่ได้ท าการศึกษาคัดเลือกมาท าการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าประเภทลมและแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือหาความถูกต้อง ความแม่นย า และความมีประสิทธิภาพของ
แบบจ าลอง รวมทั้งปรับแก้ เพ่ือให้ระบบพยากรณ์มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของแบบจ าลองการพยากรณ์ฯ นั้น ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
แบบจ าลองและระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศจากต่างประเทศและศูนย์ควบคุม
สั่งการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่น าร่อง 

ล าดับ รายละเอียดและค าอธิบาย 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

1. ค่านักวิจัยและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบจ าลองและระบบสื่อสาร
ข้อมูลส าหรับเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศจากต่างประเทศและศูนย์
ควบคุมสั่งการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่น าร่อง 
เพ่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองที่ได้จากการศึกษาเทียบกับการผลิตไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการเชื่อมโยงมาที่ศูนย์ควบคุมสั่งการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่น าร่อง 

10 

2. ค่าข้อมูลพยากรณ์อากาศจากต่างประเทศ 
เพ่ือใช้ฐานข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อให้แบบจ าลองใช้ในการพยากรณ์ 
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 

5 

รวม 15 
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บทที่ 6 
เสาหลัก 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 

วัตถุประสงค์ของเสาหลัก 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน คือ การพัฒนาระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงานให้สามารถท างานร่วมกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
พร้อมน าไปใช้งานร่วมกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยระบบไมโครกริดจะท าหน้าที่เสมือนระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยส่วนผลิตไฟฟ้า ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า ส่วนระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนเชื่อมต่อกับภายนอก และส่วน
ควบคุม ซึ่งท าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความส าคัญสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่ากริด
ภายนอกจะเกิดไฟฟ้าดับก็ตาม โดยขณะที่กริดภายนอกมีปัญหาระบบไมโครกริดจะท าการแยกโดดออกมาจนกว่ากริด
ภายนอกจะกลับมาปกติไมโครกริดจะท าการกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารกันระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบไมโครกริด ซึ่งท าให้ระบบไมโครกริดสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนกริดภายนอกโดยท าการจ่ายและรับก าลังไฟฟ้าจริงหรือเสมือน (PQ) เพ่ือท าการ
สนับสนุนกริดภายนอกให้ท างานได้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพยิ่งขึ้น  

รูปที่ 6-1 สรุปกิจกรรมหลักภายใต้เสาหลักที่ 1 โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดภายใต้ 
เสาหลักที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้   

การพัฒนาน าร่อง ปัจจุบันได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดที่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (รายละเอียดดังปรากฏใน 2.3) และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่ อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส าหรับ
ในส่วนของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก็ได้มีการด าเนินโครงการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (รายละเอียด
ดังปรากฏใน 2.1) และการก าหนดนโยบาย SPP Hybrid 

การเตรียมการใช้งาน สนพ. ศึกษารูปแบบทางธุรกิจของระบบไมโครกริด โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (รายละเอียดดังปรากฏใน 6.1) ควบคู่กับการศึกษาประเด็นความสามารรถในการ
ท างานร่วมกันได้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (รายละเอียดดังปรากฏใน 7.3) 

การวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ปัจจุบัน สนพ. ได้ด าเนินโครงการศึกษาวิจัยระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับ 
สวทช. (รายละเอียดดังปรากฏใน 2.1) 

โครงการน าร่องสมาร์ทกริด ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ จะมีการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดขึ้นใน 3 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ไมโครกริดในพ้ืนที่ อ.เบตง จ.ยะลา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (รายละเอียดดังปรากฏใน 6.2) โครงการระบบ 
ไมโครกริดในพ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (รายละเอียดดังปรากฏใน 6.4) และโครงการน าร่องระบบไมโครกริดใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยโครงการไมโครกริดของ กฟภ. ณ อ.แม่สะเรียง (รายละเอียดดังปรากฏใน 6.3) ซึ่ง
ภายใต้แผนการขับเคลื่อนจะมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการไฟฟ้าในระบบ และโครงการน าร่องระบบสมาร์ทกริดของ กฟผ. ณ อ.เมือง (รายละเอียดดังปรากฏใน 2.3) 
นอกจากนี้ ปัจจุบัน ปตท. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สัมพันธ์กับระบบคมนาคมทางราง พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีระบบไมโครกริดเป็นส่วนประกอบใน 8 พ้ืนที่ 
ดังนั้น จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ณ ปี พ.ศ. 2564 จะเกิดระบบไมโครกริดขึ้นในประเทศไทยทั้งจากโครงการที่อยู่ภายใต้
แผนการขับเคลื่อนและอยู่นอกแผนการขับเคลื่อนประมาณ 3 – 5 โครงการ 
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รูปที่ 6-1 สรุปแผนการขับเคลื่อนในเสาหลักท่ี 3 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีแผนที่น าทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ 
เสาหลักที่ 3 โดยได้มีการแบ่งแผนดังกล่าวออกเป็น 3 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 6-1 

รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อม
หน่วยงานหลัก กรอบงบประมาณและกรอบเวลาการด าเนินการดังสรุปตารางที่ 6-1 
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ตารางที่ 6-1 สรุปกิจกรรมภายใต้เสาหลักท่ี 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อมหน่วยงานหลัก กรอบงบประมาณและกรอบเวลาการด าเนินการ 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม - เสาหลักที่ 3 หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

EPPO-05 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ใน
การร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน 

สนพ 15 15         

PEA-02 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(ระบบไมโครกริด) ที่ อ.เบตง จ.ยะลา 

กฟภ. 358   158 120 80   

PEA-03 
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

กฟภ. 163     50 63 50 

MEA-03 โครงการน าร่องระบบไมโครกริดของ กฟน. กฟน. 110     50 30 30 
รวม 646 15 158 220 173 80 

 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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6.1 การพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/
ภาคเอกชน (EPPO-05) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจนของระบบ
ไมโครกริดซึ่งมีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะแนวทางการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ผลลัพธ์ รูปแบบทางธุรกิจของระบบไมโครกริดซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัยและพัฒนา ท าโครงการน าร่อง และการประกอบธุรกิจ
ในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไมโครกริดต่อไปในอนาคต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ..)  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

งบประมาณ 15 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

เนื่องจากการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทยนั้นจะเป็นไปโดยการพัฒนาระบบไมโครกริดขึ้นที่ละ
พ้ืนที่ เป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีความทันสมัยขนาดเล็ก โดยระบบไมโคกริดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริดหลายชนิดมาท างานร่วมกันเสมือนประหนึ่งเป็นระบบเดียวกัน ในอนาคต เมื่อมีจ านวนระบบไมโครกริดมากขึ้น
และระบบไมโครกริดแต่ละระบบมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน หรือระหว่างระบบไมโครกริดกับศูนย์
ควบคุมส่วนกลางของหน่วยงานด้านการไฟฟ้า จะท าให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักมีความทันสมัยและชาญฉลาดตามไป
ด้วย ดังนั้น ระบบไมโครกริดจึงเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญท่ีจะต้องได้รับการด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งการด าเนินงาน
นั้นไม่ควรจะต้องเป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐ หรือหน่วยงานด้านการไฟฟ้าเท่านั้น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับหนึ่งในการพัฒนาระบบไมโครกริดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของระบบไมโครกริดภายใต้บริบทของระบบ
สมาร์ทกริดให้มีความชัดเจน โดยอาจจะอาศัยการศึกษาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ จะต้องมีการ
สรุปรูปแบบทางธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์จัดล าดับความเหมาะสมและ



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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ความเข้ากันได้ (Applicable) ของรูปแบบทางธุรกิจนั้น ๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียด โดยจ าเป็นต้องมีวิเคราะห์ผลดีผลเสียของรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อน ารูปแบบทางธุรกิจดังกล่าวมาใช้งาน มูลค่าการลงทุนและมูลค่าทางธุรกิจที่เป็นไปได้ในอนาคต 
แล้วจึงวิเคราะห์การประยุกต์ปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเพื่อที่จะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย 

  



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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6.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่ อ.เบตง  
จ.ยะลา (PEA-02) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าร่องการใช้งานระบบไมโครกริดเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านไฟฟ้า 

ผลลัพธ์ ระบบไมโครกริดในพ้ืนที่ อ. เบตง จ. ยะลา ได้รับการพัฒนา ท าให้ความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง - 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 358 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่ อ.เบตง จ.ยะลา อยู่ภายใต้
แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยจะประกอบด้วยติดตั้ง
ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ พร้อมทั้งระบบป้องกันต่างๆ ทั้งในระบบจ าหน่ ายและภายใน
สถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบสื่อสารต่างๆ วงเงินประมาณ 358 ล้านบาท ปีด าเนินการ พ.ศ. 2561 – 2563 รายละเอียด
ของโครงการดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

รายละเอียด จ านวน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ติดตั้งระบบไมโครกริด 1 ระบบ 22 

2. ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ 1 ระบบ 296 

3. ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1 ระบบ 7 

4. ติดตั้งสวิตซ์และอุปกรณ์ควบคุม ทดสอบระบบตัดจ่ายไฟอัตโนมัติ Fault 
Location Isolation and Service Restoration: FLISR  

1 ระบบ 3 

5. ติดตั้งระบบป้องกัน 1 ระบบ 1 

6. ติดตั้งระบบสื่อสาร 1 ระบบ 22 

7. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 1 ระบบ 7 

รวม 358 

 

  



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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6.3 การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (PEA-03) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบไมโครกริดในพ้ืนที่ 
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับ 
(Pumped Hydro Energy Storage) 

ผลลัพธ์ ระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับได้รับการก่อสร้างและติดตั้งจนแล้วเสร็จพร้อมใช้
งานร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบไมโครกริด ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 163 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับ (Pumped Hydro Energy Storage) อยู่ภายใต้แผนงานใน
ส่วนงานปรับปรุงระบบไมโครกริด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยจากการด าเนินการศึกษาเบื้องต้นของ กฟภ. พบว่ามี
อ่างเก็บน้ าซึ่งมีศักยภาพสามารถรองรับการปรับปรุงและติดตั้งระบบปั๊มพลังน้ าแบบสูบกลับ เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บ
พลังงานในพ้ืนที่ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารจัดการไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดเป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้น ในช่วง
แรก (กรอบระยะเวลาภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น) ประกอบด้วยด าเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ า
แบบสูบกลับ 1 แห่ง 

 

  



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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6.4 โครงการน าร่องระบบไมโครกริดของ กฟน. (MEA-03) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีระบบไมโครกริดในบริบทของเมืองและ/
หรือพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

ผลลัพธ์ ผลการศึกษาเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการน าระบบไมโครกริดมาใช้งานใน
พ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ระบบไมโครกริดได้รับการติดตั้งและทดสอบในพ้ืนที่ของ กฟน. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง - 

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 110 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

 โครงการน าร่องระบบไมโครกริดของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกอบด้วยส่วนงาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงาน
การศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีไมโครกริดมาใช้งาน ซึ่งจากการ
ประเมินเบื้องต้น กฟน. คาดว่าการด าเนินงานพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของ กฟน. น่าจะ
มีศักยภาพและเหมาะสมมากที่สุด 

ส าหรับส่วนงานที่สองของโครงการนี้คือการพัฒนาระบบไมโครกริดขึ้นในพ้ืนที่ที่ได้รับการก าหนดจากส่วนงาน
การศึกษาตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น โดยงบประมาณส าหรับส่วนงานนี้ได้รับการประเมินในเบื้องต้นไว้ 100 ล้านบาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. การศึกษาแนวทางการน าระบบไมโครกริดมาใช้งานในพ้ืนที่ของ กฟน. 10 
2. การด าเนินโครงการน าร่องระบบไมโครกริดในพ้ืนที่ กฟน. 100 

รวม 110 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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บทที่ 7 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

นอกเหนือไปจากกิจกรรมภายใต้เสาหลักทั้ง 3 แล้ว เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสะดวกราบรื่น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง
ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนฯ ด้วย  

 

 
รูปที่ 7-1 สรุปแผนการอ านวยการสนับสนุน 

แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ การบริหารการขับเคลื่อนฯ และ
การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ และการสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป รายละเอียดของแผนงานนี้ดังปรากฏใน ตารางที่ 7-1 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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ตารางที่ 7-1 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

การบริหารการขับเคลื่อนฯ และการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
EPPO-01 งบประมาณด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 

(เพ่ือบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดท าแผนการขับเคลื่อน 
ระยะปานกลาง) 

สนพ 30 6 6 6 6 6 

EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
(Cybersecurity) 

สนพ 18 12 6    

ERC-01 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT และการท างานร่วมกันได้ 
(Interoperability) 

สกพ. 10 10     

EPPO-03 การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

สนพ 5  5    

การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ 

EPPO-06 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

สนพ 250 50 50 50 50 50 

EPPO-07 
พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากร 
ในประเทศ 

สนพ 50 10 10 10 10 10 

การสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป 

EPPO-08 
กิจกรรมสื่อสาร ท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด าเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

สนพ 50 10 10 10 10 10 

รวม 413 98 87 76 76 76 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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7.1 การด าเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (EPPO-01) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็น
คณะท างานส่วนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ตลอดแผนการขับเคลื่อนฯ) 

งบประมาณ 30 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

เพ่ือให้การด าเนินการด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการคณะท างานขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล พิจารณาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเพ่ือบริหารจัดการ/ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดในภาพรวม รวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

โดยจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  ครั้งที่ 
1/2559 (ครั้งที่ 2) ได้เห็นชอบในหลักการที่จะปรับบทบาทของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวให้มีบทบาทและหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดต่อไป 

นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดในระยะสั้น ตามที่ปรากฏใน
แผนการขับเคลื่อนฉบับนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญเพ่ือการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ดังนั้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าร่างแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะปานกลางคู่ขนานต่อเนื่องกันไปด้วย เพ่ือให้เมื่อสิ้นสุด
กรอบเวลาของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น สามารถด าเนินกิจกรรมในระยะปานกลางต่อเนื่องได้ในทันที 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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7.2 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยดา้นไซเบอร์ (Cybersecurity) (EPPO-02) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 18 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

ในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือการป้องกันภัยคุกคามโครงข่าย (Cyber Security) ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาตามความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ในสหรัฐอเมริกาประเมินกันว่ามีความพยายามในการโจมตีทางไซเบอร์กว่า 30,000 ครั้งต่อ Utility ต่อเดือน 
ซึ่งในการนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทางรัฐบาลและทางอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกันในการวางมาตรการทางด้านความปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์รวมทั้งเครื่องมือและข้อแนะน าต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงความเข้ากันได้ของอุปกรณ์กับระบบต่างๆ (Interoperability) ใน
โครงข่ายสมาร์ทกริด เพ่ือสร้างมาตรฐานในการด าเนินการด้านความปลอดภัยที่แน่นหนา (Robust Security Practice) 
โดยมี NIST และ DOE ของสหรัฐเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ โดยได้มีการด าเนินการต่างๆ เช่น 

 การจัดท า Security Profile ส าหรับ OpenADR 2011 โดยมี Work Flow ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

 Framework for Improving Critical Infrastructure Cyber Security เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
ไซเบอร์ในกิจการประเภทนี้ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อค าสั่งของรัฐบาลสหรัฐ “Executive Order 13636” ซึ่งเป็น
การท างานต่อมาจากงานเดิมคือ NISTIR 7628 Guidelines for Smart Grid Cyber Security (NIST 2010) 

 DOE ได้ออก Second Version of the Electricity Subsector Cyber Security Capability Maturity 
Model (ES-C2M) ในปีค.ศ. 2014 เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าใช้ในการประเมิน Cyber Security Capabilities 
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการปฏิบัติการและการลงทุนเพ่ือปรับปรุงด้านความปลอดภัยต่างๆ 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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รูปที่ 7-2 รูปแสดง Security Profile Work Flow ของ OpenADR19 

 

นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านสมาร์ทกริดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึง  

 Secure Ethernet Data Communication Gateway ส าหรับสถานีไฟฟ้า 

 Cyber Security Gateway (Padlock) ซึ่งตรวจจับการแทรกแซงทางกายภาพหรือทางไซเบอร์ของอุปกรณ์ใน
ภาคสนาม 

 โปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Exchange Protocol (SIEGate) ซึ่งมีการป้องกันทางด้าน
ไซเบอร์แก่ข้อมูลที่ส่งบนโครงข่ายของ PMU ในระบบส่งไฟฟ้า 

` 

ในขณะที่ทางยุโรปตามแผนโร้ดแม็ปของ EEGI ที่ D7 ในด้านการมอนิเตอร์และควบคุมโครงข่ายแรงต่ านั้น จะ
มีการพัฒนาทางด้านของการป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมอยู่ด้วย โดยมีการท างานตามคณะท างาน
ด้านมาตรฐานต่างๆของ IEC และ ISO เช่น ISO-27001 Information Security Management ซึ่งมีการใช้งานใน
หลายวงการ 

 

ท านองเดียวกันประเทศไทยจะต้องมีการศึกษาและก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ( Data 
Security) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ส าหรับการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด ใน
โครงข่ายสมาร์ทกริดซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากเพราะการด าเนินการ DR เป็นการเกี่ยวข้องกับระบบ Cyber ที่

                                           
19 OpenADR Alliance 
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นอกเหนือไปจากระบบของการไฟฟ้าทั้ง 3 โดยจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลและท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในโครงข่าย
สมาร์ทกริดในส่วนที่เป็นโครงข่ายสาธารณะ เพ่ือท าการเชื่อมต่อกับ Aggregator และผู้ใช้ไฟฟ้า จึงเป็นโครงข่ายที่
กว้างขวางและมีความเสี่ยงต่อการคุกคามทางไซเบอร์ 

  



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
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7.3 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT และการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) (ERC-01) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเตรียมความพร้อมด้าน ICT เพ่ือรองรับการระบบสมาร์ทกริด 

ผลลัพธ์ ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารครอบคลุม 5 หัวข้อการศึกษาหลัก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
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ค าอธิบาย  

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 - 2579 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้พิจารณาจัดตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้าขึ้น 
เพ่ือจัดท าแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้  ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ระหว่างสามการไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในระยะแรกตามแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ 
กระทรวงพลังงานยังได้ให้ความส าคัญต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าทั้งสาม ได้มีการด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: 
DR) ซึ่งมีส่วนส าคัญในการรักษาสมดุลของก าลังไฟฟ้าในสภาวะขาดแคลนก าลังผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มี
การขาดแคลนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งของประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้คณะท างานศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้า เห็นว่าการด าเนินการพัฒนาด้านการตอบสนองด้านโหลดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในการแบ่งเบาภาระทางด้านการจัดหาพลังงาน และเป็นการ
ลดต้นทุนด้านพลังงานในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานของมาตรฐาน
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้า จึงได้พิจารณาก าหนดให้
การตอบสนองด้านโหลดเป็นหัวข้อการพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ในระยะแรก เพ่ือที่จะ 

▪ ศึกษาและก าหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการ
ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) ระหว่างสามการไฟฟ้าและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

▪ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การประยุกต์ใช้งานด้านการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) 
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▪ ศึกษาและเสนอแนะการก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลที่
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้ารวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในการประยุกต์ใช้งานด้านการ
ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) 

นอกจากกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ระยะแรกข้างต้น การศึกษาและก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและท างานร่วมกัน ( Interoperability) เพ่ือรองรับการ
ตอบสนองด้านโหลดยังจะต้องมีการด าเนินการกิจกรรมอ่ืนๆในรายละเอียดอีกหลายประการ เนื่องจากการตอบสนอง
ด้านโหลดมีความเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่การไฟฟ้าทั้งสาม ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้รวบรวมโหลด (Load 
Aggregator) ผู้ผลิตและจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารข้อมูลทั้งแบบมีสาย (Wired Line) และ
แบบไร้สาย (Wireless) นอกจากนี้ยังมีความเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีในหลายมิติ ได้แก่ การเชื่อมโยงทางด้านไฟฟ้าก าลัง 
(Power Grid Connection) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ระบบฐานข้อมูล (Database) การสื่อสารข้อมูล 
(Data Communication) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการควบคุมโหลด ระบบคอมพิวเตอร์และควบคุม ระบบ
โครงข่ายแบบ Server/Client ระบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ เป็นต้น 

โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญซึ่งเป็นหัวใจของการท างาน
ร่วมกันได้ของระบบไมโครกริดกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Interoperability) โดย AMI จะใช้สมาร์ทมิเตอร์ (Smart 
Meter) ในการวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ สามารถส่งสัญญาณติดต่อกับสมาร์ทมิเตอร์หลาย
ตัวที่อยู่ในระบบจ าหน่ายพร้อมๆ กันได้ และอาจจะมีความสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ Home 
Energy Management System (HEMS) รวมทั้ง Building/Factory Energy Management System (BEMS, 
FEMS)  เพ่ือช่วยควบคุมการใช้ไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้เกิดสภาวะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communications) ขึ้นและจะเป็นช่องทางให้สามารถ 
ส่งสัญญาณควบคุม (Control Signal) เช่น ราคาค่าไฟฟ้าตามเวลาจริง (Real Time Pricing) ไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าท าให้เกิด
การตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้า (Demand Response: DR) ได้ ซึ่ง AMI จะส่งผลประโยชน์แก่การไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า 
หลายประการ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประหยัดงบประมาณ
การลงทุน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าการ
ลงทุนในระบบ AMI เป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีมูลค่าการลงทุนที่สูง และต้องติดตั้งในพ้ืนที่
และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ระบบ AMI/Smart Meter จะต้องมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับระบบ MDMS (Meter Data Management System) และระบบ DR (Demand Response) ทั้งในด้านการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆและการรับส่งค าสั่งสัญญาณและการตอบรับทางด้าน DR ที่จะถูกส่งมาจากผู้ควบคุม
ระบบ เช่น DRCC ผ่านมาทางโปรโตคอลการสื่อสาร เช่น IEC61850-7-420, DNP3.0, OpenADR และต้องมี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยรูปแบบต่างๆเช่น Fiber Optic, Wireless 3G/4GLTE, RF Communication, PLC 
โดยสัญญาณที่ส่งมาจากภายนอกนั้น อาจจะส่งมาในรูปแบบของระบบออกอากาศ  (Broadcast Wireless) หรือ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet) ในแบบ Ethernet TCP/IP เป็นต้น  และ AMI/Smart Meter ยังจะต้องมี
ความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และระบบควบคุมภายในของผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านการเชื่อมต่อทั้ง
แบบผ่านสาย (Cable Link) หรือแบบไร้สาย (Wireless link) ด้วยมาตรฐาน ZigBee, Wi-Fi เป็นต้น 

ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ AMI ให้มีความสอดคล้องกับระบบ MDMS ฟังก์ชันการใช้งานของ DR ที่
จะมีการด าเนินการ รวมทั้งระบบ Home/Building/Factory Energy Management System (HEMS, BEMS, 
FEMS) และระบบควบคุมไมโครกริด จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ โดยเฉพาะส าหรับผู้ผลิตและน าเข้าอุปกรณ์ ผู้ออกแบบ
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และพัฒนาระบบ และผู้บริโภคที่จะมีอุปกรณ์ที่สามารถท างานเข้ากันได้ทั้งในด้าน Protocol ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

นอกจากนี้ ความสามารถในการท างานร่วมกันได้มิได้เป็นประเด็นเฉพาะส าหรับการตอบสนองด้านโหลดเพียง
เท่านั้น ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ของเทคโนโลยีสมาร์ทกริดอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาโดยละเอียด 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปฏิบัติการระบบ (System Operator) ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 

 

การวิจัยและพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ส าหรับระบบสมาร์ทกริด ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับการตอบสนองด้านโหลด (Information Model) 

การตอบสนองด้านโหลดเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าตั้งแต่ส่วนของศูนย์สั่งการกลางทางด้าน 
Demand (Demand Response Control Center: DRCC) ของผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบส่งและจ าหน่าย ตัวกลาง
แบบ Load Aggregator สมาร์ทมิเตอร์หรือส่วนต่อเชื่อมอ่ืนๆของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า จนไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะท า
การตอบสนอง รูปแบบข้อมูลที่มีการสื่อสารกันนั้นจึงประกอบไปด้วยข้อมูลในหลายมิติ เช่น ข้อมูลทางด้านระบบไฟฟ้า 
ข้อมูลทางด้านพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่จ าเป็นในการสื่อสาร
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฯลฯ ซึ่งในรูปแบบของการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดต่างๆก็จะมีโครงสร้าง
ของข้อมูลที่จะต้องแลกเปลี่ยนกัน (Information Model) ที่แตกต่างกันไป รูปแบบ Business Model ของการ
ตอบสนองด้านโหลดพ้ืนฐาน เช่น Direct Load Control ที่อาจจะมีการสั่งการโดยตรงจากศูนย์สั่งการไปยังโหลดของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงก็จะมี Information Model ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ในขณะที่รูปแบบ Business Model ที่มีการ
ประมูลก าลังไฟฟ้าโดย Load Aggregator ที่รวบรวม Demand Response จากผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวนมากและหลากชนิด 
ก็จะมี Information Model ที่สลับซับซ้อน ซึ่งกรณีของประเทศไทยจะต้องมีการศึกษาออกแบบ Information 
Model ที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าของประเทศและ Demand Response Program ที่จะมีการด าเนินงานจริงใน
ประเทศไทย 

 

2. พัฒนามาตรฐานการติดต่อโครงข่ายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Communication) 

การสื่อสารข้อมูลในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด นั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลแบบสอง
ทางเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายระหว่างการไฟฟ้า Load Aggregator และผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งการสื่อสารข้อมูลจะ
ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆคือ โปรโตคอลใน
การสื่อสารมาตรฐานสากลที่เหมาะสมร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางด้าน Telecommunication ทั้งในส่วนของ 
Backbone Communication และ Last-Mile Communication การสื่อสารต่างๆจะต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล 
ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆของประเทศไทย โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลของสมาร์ทกริดนั้นจะต้อง
ผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะเหมาะสมที่สุดส าหรับทุกพ้ืนที่ ดังเช่น ในพ้ืนที่
เมืองอาจสามารถใช้ Fiber Optic หรือเครือข่าย Wireless 3G/4G LTE 2100 MHz ที่มีความเหมาะสมแก่การส่ง
ข้อมูลเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น ต่างจากชนบทที่ไม่มี Fiber Optic เข้าถึงและมีผู้ใช้ไฟจ านวนน้อย
ต่อพ้ืนที่ ก็จะเหมาะสมกับการใช้เครือข่าย Wireless ที่มีย่านความถี่ที่ต่ ากว่า เช่น 900 MHz ซึ่งสามารถส่งการสื่อสาร
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ได้ไกลกว่าเป็นต้น นอกจากนี้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลยังมีทั้งส่วนของโครงข่ายภาครัฐระหว่างการไฟฟ้าทั้งสามซึ่ง
ต้องมีความปลอดภัยมั่นคงอย่างสูง และในส่วนของการสื่อสารระหว่างการไฟฟ้ากับเอกชน หรือระหว่างเอกชนด้วย
กันเองซึ่งอาจใช้โครงข่ายสื่อสารข้อมูลสาธารณะต่างๆทั้งแบบ Wired Line และ Wireless ที่ให้บริการโดย
ผู้ประกอบการธุรกิจการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตต่างๆ 

 

3. พัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Server/Client/Gateway) 

การด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการไฟฟ้าบนสมาร์ทกริดจะเป็นการด าเนินการแบบที่เป็น
อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องมีการสั่งการความต้องการ Demand Response จากศูนย์สั่งการไปยังเครือข่ายของ 
Aggregator ทั้งท่ีเป็นการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายและเอกชน และต่อไปยังโหลดปลายทางที่จะท าการตอบสนอง โดยจะต้อง
เป็นการสั่งการและตอบสนองในรูปแบบของ Server/Client ดังแสดงในรูปด้านล่างและเนื่องจากโหลดซึ่งอยู่ในส่วน
ของ Client นั้นจะมีการกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆเป็นจ านวนเป็นแสนหรือล้านตัวและมีรูปแบบการควบคุมโดยใช้
โปรโตคอลภายในต่างๆกัน การสื่อจึงต้องมีการส่งจากศูนย์กลาง มายังตัวอุปกรณ์ระหว่างกลางเพ่ือกระจายต่อโดยท า
หน้าที่เป็น Gateway ซึ่งอาจจะส่งต่อการสื่อสารไปด้วยโปรโตคอลเดิมหรืออาจมีการแปลงโปรโตคอลในกรณีที่ระบบ
ควบคุมของ Load Aggregator และ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการใช้โปรโตคอลภายในที่แตกต่างจากระบบของการไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 7-3 รูปแสดงการสื่อสารแบบ Server-Client ของ Automatic Demand Response20 

 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของทั้ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง
จ าเป็นต้องท าการคัดเลือก Platform ของระบบควบคุมและระบบการจัดการข้อมูลของ Smart Grid และลงทุนด้าน
เทคโนโลยีทางสารสนเทศ (ICT)  ระบบ Cyber Security การจัดเตรียมระบบ Server และจะต้องด าเนินการติดตั้ง
ระบบ ICT Integration ที่ศูนย์ควบคุมหลักที่ส่วนกลาง 1 ระบบ และที่ส่วนควบคุมย่อยตามเขตต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ การไฟฟ้าทั้งสามแห่งควรมีความร่วมมือในการเลือกใช้ Platform 

                                           
20 OpenADR Alliance 
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ที่เข้ากันได้ และต้องมีการก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Server/Client/Gateway) ที่สามารถรองรับการ
ท างานการตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบที่เป็นสากลและสามารถเข้ากันได้กับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆของ 
Aggregator และผู้ใช้ไฟฟ้า 

หน้าที่ในการท างานแบบ Server/Client ของการด าเนินการ Automatic Demand Response ที่เป็น
ตัวอย่างแสดงไว้ในมาตรฐาน OpenADR ระบุพอสังเขปเป็นดังแสดงในตารางที่ 7-2 

ตารางที่ 7-2 หน้าท่ีการท างานของ DRAS และ DRAS Client 

หน้าที่การท างานของ Demand Response 
Automation Server (DRAS) 

หน้าที่การท างานของ Demand Response 
Automation Server Client (DRAS Client) 

 Event Notifier มีหน้าที่รับสัญญาณเหตุการณ์ 
Demand Response มาจากการไฟฟ้าฯ 
จากนั้นจึงแจ้งเหตุการณ์ Demand Response 
นี้กระจายต่อไปยังผู้เข้าร่วมโปรแกรม Demand 
Response แบบอัตโนมัติ 

 Real-Time Pricing Notifier (RTP Notifier) 
แจ้งราคาค่าไฟฟ้าแบบ Real Time นี้ต่อไปยัง
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม Demand Response แบบ
อัตโนมัต ิ

 Bidding Proxy จัดการการประกวดราคา
ส าหรับโปรแกรม Demand Response แบบ 
Demand Bidding ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
สามารถส่งการประกวดราคาไปยังการไฟฟ้าได้ 

 Event Client มีหน้าที่รับสัญญาณเหตุการณ์ 
Demand Response มาจาก DRAS จากนั้นจึง
แปลงข้อมูลเหตุการณ์ Demand Response นี้
อย่างเหมาะสมและสื่อสารต่อไปยังระบบ
ควบคุม อัตโนมัติภายในโรงงาน/อาคาร/
บ้านเรือนของผู้ เข้าร่วมโปรแกรม Demand 
Response แบบอัตโนมัต ิ

 Feedback Client ส่งข้อมูลการตอบสนอง
ของโหลดโรงงาน/อาคาร /บ้ าน เรื อนต่ อ
เหตุการณ์ Demand Response กลับไปยัง 
DRAS 

 

4. พัฒนามาตรฐานระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล (Software & Database) 

ในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดที่ต้องมีการสั่งการและตอบสนองในรูปแบบของ Server/Client นั้น
ระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องท างานอย่างเหมาะสมร่วมกับฮาร์ดแวร์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ การไฟฟ้าทั้งสามแห่งควรมีการศึกษาและมีความร่วมมือในการเลือกใช้ 
Platform ของระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลที่เข้ากันได้ และต้องมีการก าหนดมาตรฐานซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่าย 
(Server/Client) ที่สามารถรองรับการท างานการตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบที่เป็นสากลและสามารถเข้ากันได้กับ
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆของ Aggregator และผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งแบบที่เป็น Desktop และ Mobile โดยสามารถ
รองรับการท างานกับ OS ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันต่างๆ เช่น IOS, Android, Windows, Linux และรองรับการ
ท างานแบบ Web Client ผ่านการสื่อสารในรูปแบบ Ethernet TCP/IP 

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตในต่างประเทศหลายรายที่มีระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ท างานร่วมกันกับระบบ
ฐานข้อมูลแบบ SQL โดยอาจเป็นระบบที่รองรับเฉพาะโปรโตคอลมาตรฐานของตัวเอง หรือระบบที่รองรับ
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มาตรฐานสากลของสมาร์ทกริดอย่าง IEC 61850 หรือมาตรฐานเปิดแบบ OpenADR ซึ่งต้องมีการศึกษาพิจารณา
เลือกใช้ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย มีความยืดหยุ่น และอาจพิจารณาการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองในประเทศ
ในบางโมดูลโดยให้รองรับมาตรฐานเปิดที่มีความเป็นสากล เช่น OpenADR และส าหรับในส่วนของระบบฐานข้อมูลก็
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาความแตกต่างแยกย่อยกันของแต่ละค่าย เช่น Oracle, SAP, Microsoft โดยต้องค านึงถึง
ความเข้ากันได้ (Interoperability) และมาตรฐาน (Standardization) สากลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ANSI, ISO/IEC 
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7.4 การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน (EPPO-03) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความชัดเจนในด้านการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ใน
บริบทของการพัฒนาโครงการด้านสมาร์ทกริด 

ผลลัพธ์ แนวทางการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความชัดเจน และเอ้ือต่อการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในบริบทของการพัฒนาด้าน 
สมาร์ทกริด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

งบประมาณ 5 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะใน
บางเทคโนโลยี เช่น ระบบไมโครกริด เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันแม้จะมี  พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ในด้านสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินการด้านสมาร์ทกริดยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น ท าให้ในปัจจุบันยังไม่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในระดับโครงการใหญ่ด้านสมาร์ทกริด  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการร่วมทุน ภาครัฐ/เอกชน ภายใต้ 
พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส าหรับโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริดต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
ความชัดเจนให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
ดังกล่าว คือ แนวทางการปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เพ่ือให้เอ้ือต่อการร่วมทุนด้านสมาร์ทกริด 

โดยประเด็นที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษา ได้แก่ คุณสมบัติของหน่วยงานภาคเอกชนที่จะเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดได้ ขั้นตอนในการยื่นข้อเสนอร่วมทุน ขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือก กระบวนการ
พิจารณาและตรวจทานโดยหน่วยงานต่าง ๆ เกณฑ์ในการคัดเลือกและน้ าหนักการให้คะแนนในประเด็นต่าง ๆ การ
จัดสรรผลตอบแทนจากโครงการที่มีความเป็นธรรมต่อประเทศในภาพรวม 
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7.5 วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ (EPPO-06) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพ่ึงพาตนเองในด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดได้ในระดับที่เหมาะสม 

ผลลัพธ์ ผลการศึกษาวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือการขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ในประเทศ 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้วิจัย ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/ศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี สวทช. (TMC)/ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 

งบประมาณ 250 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

 ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงการน าร่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid มีความจ าเป็นต้องมี
การใช้งาน อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบมอนิ เตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ เทคนิค และ
เครื่องมือของ Smart Grid ซึ่งจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ระหว่างท าการวิจัยและพัฒนารวมถึง
การน าร่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคในการด าเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงการ 
น าร่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid จนส่งผลให้ การวิจัย พัฒนา และ น าร่องล่าช้า และไม่เกิดการขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นอุปสรรคในการผลักดันให้เกิด Smart Grid ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย หนึ่งในการ
แก้ปัญหาเหล่านี้คือการผลิตอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบมอนิเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ 
เทคนิค และเครื่องมือของ Smart Grid ภายในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการผลิตอุปกรณ์และระบบเหล่านี้จ าเป็นต้องมี
องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และระบบเหล่านี้เป็นอย่างดีด้วย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องวิจัยแล ะ
พัฒนา อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบมอนิเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ เทคนิค และเครื่องมือ 
ส าหรับ Smart Grid เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงการ
น าร่องโครงการและการด าเนินโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid ได้อย่างราบรื่นและเป็นรากฐานส าคัญที่
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบมอนิเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ 
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เทคนิค และเครื่องมือของ Smart Grid ในประเทศ จนสามารถสร้างงานให้กับประชาชนในประเทศและช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศได้ในอนาคต 

นอกเหนือจากงบประมาณในการด าเนินการการตอบสนองด้านโหลดส าหรับโครงการน าร่องระบบสมาร์ดกริดของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แล้ว ยังมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาใน
หน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ซึ่งกลไกส าคัญหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจประเทศมีความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน คือการมีฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science and Innovation based) 
และการพัฒนาด้านบุคลากรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือเป็นฐานใน
การสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เช่น การศึกษาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และ
ระบบการตอบสนองด้านโหลดในระดับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยระดับประเทศต่าง ๆ เพ่ือเป็นต้นแบบที่
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่สร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดการพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริดและการ
ด าเนินการการตอบสนองด้านโหลด ในด้าน Hardware/Software/Application และ Communication Infrastructure 
ในระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เพ่ือเป็นการลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยด้วย เพ่ือให้ท าการผลิตนิสิตนักศึกษาบุคลากร
ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดย IMD และ WEF พบว่า ในปี 2552 ประเทศ
ไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Gross Expenditures on R&D: GERD) ต่อ GDP ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.24 
ของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและจีน 
ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

 
รูปที่ 7-4 สัดส่วนค่าใช้จ่ายลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนาเทียบกับ GDP ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก21 

                                           
21 อ้างอิงข้อมูล: http://www.sec.or.th/TH/MarketDevelopment/Documents/SECPro_101.pdf 
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ทั้งนี้ อุปสรรคในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอก็เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ของประเทศ โดยเฉพาะกับการพัฒนา
เทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของเอกชน โดยธุรกิจนวัตกรรมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่ง
สถาบันการเงินในหลายๆ แห่งไม่กล้าให้สินเชื่อ เนื่องจากพิจารณาว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมประเมินผล
ความส าเร็จได้ยากที่จะประสบความส าเร็จหรือจะได้รับการตอบรับจากตลาด ท าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังเป็น
ข้อจ ากัดค่อนข้างมาก 

ดังนั้น ภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ด้าน Science and Innovation-based Technology ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น งบประมาณวิจัยและพัฒนา
ส าหรับ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศต่างๆ /ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)/ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น โดยเฉพาะการศึกษาวิจัย
ด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
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7.6 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ (EPPO-07) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานในประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถเพียงพอ
ในการด าเนินการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด 

ผลลัพธ์ บุคลากรและหน่วยงานของรัฐมีความสามารถเพียงพอในการด าเนินการขยายผล 
ด้านสมาร์ทกริดต่อไปในช่วงระยปานกลางและระยะยาว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 

งบประมาณ 50 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

 ในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริดหรือเกิดการด าเนินธุรกิจด้านสมาร์ทกริดในเชิงพาณิชย์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จ าเป็นที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 
ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่สามารถก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการด าเนินการได้ ปัจจุบันเทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดยังเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม ่บุคลากรที่เก่ียวข้องยังมีองค์ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในระดับที่จ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรเพ่ือรองรับและเป็นกลจักรส าคัญในการพัฒนาระบบ
สมาร์ทกริดขึ้นในประเทศไทย โดยในกระบวนการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
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ประเมินความต้องการและความจ าเป็นด้านบุคลากรด้านสมาร์ทกริด (Need Assessment) ของหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินความต้องการและความจ าเป็น (Need Assessment) ด้านบุคลากรสมาร์ทกริดของ
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นก่อนในล าดับแรก โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทกริดนั้นมิได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะ
บุคลากรด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย เป็นต้น 

การประเมินความต้องการและความจ าเป็น (Need Assessment) เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือท าให้ทราบ
สภาพที่แท้จริง ณ ขณะนั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้พิจารณาประกอบ
การศึกษาปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานนั้น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและต้องการการแก้ไข นอกจากนี้ เป็นการวิเคราะห์
ความต้องการทั่วไปและความต้องการเฉพาะด้านบุคลากรของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ ภายใต้แผนและนโยบาย
ด้านพลังงานและด้านสมาร์ทกริดที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องมีการประเมินความต้องการบุคลากรที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการภายใต้แผนและนโยบายดังกล่าว เช่น หากต้องด าเนินโครงการน าร่องในหัวข้อต่าง ๆ ตามแผนจ าเป็นที่
จะต้องมีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญจ านวนเท่าไหร่ เป็นต้น 

โดยผลจากการศึกษาสามารถน ามาใช้ในการประเมินศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากรในปัจจุบันของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณาประกอบในการก าหนดเป้าหมาย วัตถปุระสงค์ หรือทิศทางการ
พัฒนาด้านบุคลากรต่อไป 
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พัฒนาความสามารถของบุคลากรผ่านการท างานและการอมรมในลักษณะ On-the-Job Training ในโครงการน าร่องต่าง ๆ  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเชิงระบบด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ 
กระบวนการฝึกอบรมผ่านการท างานจริง (On-the-job Training) เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญและ 
ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยกระบวนการดังกล่าวช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ( Knowhow 
Transfer) หรือจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคลากรระดับปฏิบัติงาน และสามารถท าการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานด้วยสภาพแวดล้อมจริง และสามารถท าการอบรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการท างานใน
โครงการน าร่อง 

โดยบุคลากรที่จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมผ่านการท างานจริง จะมิได้หมายความถึงบุคลากรภายในหน่วยงานซึ่ง
เป็นเจ้าของโครงการน าร่องนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการน าร่องอยู่แล้ว แต่จะหมายถึงบุคลากรจาก
ภายนอกหน่วยงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เช่น โครงการน าร่องของ กฟผ. อาจจะเปิดโอกาสให้
บุคลากรจากหน่วยงานด้านการไฟฟ้าอ่ืน ๆ (กฟภ. หรือ กฟน.) ได้เข้าไปร่วมด าเนินการ ในเชิงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ชั่วคราว ดังนั้นการที่จะด าเนินการฝึกอบรมในดังกล่าวได้นั้น จะต้องอาศัยความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
น าร่องนั้น ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเสียก่อน 

คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ 
ฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีบทบาทเหมาะสมที่สุดในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการหารือเพ่ือให้
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการน าร่อง ให้สามารถเกิดการฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติงานจริงดังกล่าว โดย
คณะท างานขับเคลื่อนฯ เป็นผู้วางแผนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ควรจะได้รับจาก
การฝึกอบรม การพิจารณาความเหมาะสมของการฝึกอบรม รวมถึงการก ากับดูแลให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปอย่าง
เป็นธรรมต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาในการให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งจะมาร่วม
ด าเนินการพัฒนาติดตั้งเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เป็นผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และ
ด าเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการนั้น ๆ ด้วย 
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พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริด 

การฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติงานจริงในโครงการน าร่องเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรถาวรในประเทศเพ่ือการสร้างบุคลากรด้านสมาร์ทกริดขึ้นโดยเฉพาะ เนื่องจาก 
โครงการน าร่องจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านสมาร์ทกริดเพียงบางด้านเท่านั้น ภายใต้
ขอบเขตของโครงการน าร่องดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหลักสูตรเฉพาะด้านสมาร์ทกริดเป็น
การถาวรขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อและประเด็นด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
พะเยาได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ทกริดขึ้นเป็นแห่งแรก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ก็ควรจะพัฒนาหลักสูตรในลักษณะเดียวกันข้ึนมาด้วย โดยอาจจะอาศัยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นต้นแบบ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในปริมาณที่มากขึ้น และเป็นการกระจายแหล่งการฝึกอบรมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทยด้วย 

โดยหลักสูตรด้านสมาร์ทกริดที่เหมาะสมจะอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกขึ้นไป โดยอาศัยบุคลากร
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาหัวข้อพ้ืนฐาน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วย
เหตุที่อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ด้านสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร
หรือรวมเอาหัวข้อด้านสมาร์ทกริดเข้าไปในหลักสูตรปัจจุบันที่มีอยู่แล้วในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาช่างฝีมือท่ีจ าเป็นในการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดเป็นส่วนประกอบ 

นอกจากนี้ การฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริดมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านั้น การฝึกอบรมใน  
กรอบระยะเวลาที่สั้นในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงอาจจะด าเนินการผ่านภาคเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดสามารถประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น NEDO 
(ประเทศญี่ปุ่น) GIZ (ประเทศเยอรมนี) USAID (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมใน
การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรค์ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ 
อย่างไรก็ตาม คณะท างานขับเคลื่อนฯ จะต้องเป็นผู้ก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศโดยยึดผลประโยชน์
ของประเทศไทยเป็นหลัก โดยควรเป็นผู้ก าหนดหัวข้อเฉพาะด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดที่ต้องการความร่วมมือ ก าหนด
แนวทางการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นความหลากหลายของเทคโนโลยีและแหล่งที่มาของ
เทคโนโลยี โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริดเป็นหลัก ต้องไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีบาง
ประเภทที่มาจากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ  
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สนับสนุนการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาต่อยอด และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมาร์ทกริดในประเทศไทย 

ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด จะอาศัยแต่เพียงหลักสูตรฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริดในประเทศอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ โดย
อาจจะขาดแง่มุมที่ส าคัญไปบางประการ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดยังมีการน ามาใช้งานในประเทศไทย
ในระดับที่จ ากัด ท าให้ยังไม่สามารถเห็นภาพและประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในปริมาณมากเชิงพาณิชย์ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินงานได้ 

ดังนั้น การส่งบุคลากรไปศึกษาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะในประเทศที่
มีการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทกริดบางประเภทในเชิงพาณชิย์แล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศจีน เป็นต้น โดยควรจะเน้นให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้าก าลังเป็นผู้ไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศเพ่ือรับการถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดมา เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
ก าลังจะมีความเข้าใจบริบทต่าง ๆ ท าให้สามารถรับองค์ความรู้และการถ่ายถอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้มากกว่า
และรวดเร็วกว่าบุคคลทั่วไป  

นอกจากนี้ จะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะต้องให้
ความร่วมมือ รวมถึงมีส่วนร่วมและบทบาทในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคลากรในประเทศ
ต่อไป เช่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นต่อในประเทศ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ออกไปในวงกว้าง  
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ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

การฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะต้องได้รับการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ครอบคลุมภาคส่วนหลักต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยการ
ด าเนินการฝึกอบรมนี้จะเป็นไปตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศ (กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2) 
โดยอาศัยหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้านสมาร์ทกริดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมา (กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3) และสามารถอาศัย
ความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากรที่ผ่านการศึกษาต่อและฝึกอบรมจากทั้งในโครงการน าร่อง (กิจกรรมย่อย
ที่ 6.1.2) และบุคลากรที่ผ่านการศึกษาต่อจากต่างประเทศ (กิจกรรมย่อยท่ี 6.1.5) 

 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับการการด าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง คือ ท าให้ความสามารถในการขับเคลื่อน
ธุรกิจด้านสมาร์ทกริดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ธุรกิจด้านสมาร์ทกริดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
จ้างงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทย รวมถึงท าให้ภาคอุตสาหกรรมสมาร์ทกริดมีบทบาทที่ชัดเจน
มากขึ้นในภาคเศรษฐกิจ  
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ก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดภายในประเทศ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยต้องอาศัยการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องยกระดับและเสริมสร้างความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในด้านสมาร์ทกริด ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดการพึ่งพาน าเข้าชิ้นส่วน อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดจากต่างประเทศ
ในระยะยาว รวมถึงช่วยลดต้นทุนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดในประเทศให้ต่ าลง ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้
มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได ้

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดยังคงต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยจะต้องเน้นการพัฒนาในลักษณะการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่สร้างคุณค่า (Value Creation) จากงานวิจัยหรือต้นแบบเทคโนโลยี 
(Prototype) ที่ได้รับการพัฒนามาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  

นอกจากนี้ ยังต้องมีการสร้างการประสานความร่วมมือกัน (Synergy) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย โดยหาก
อ้างอิงจากข้อมูลของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 จะพบว่า 
ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในประเทศ ทั้งสิ้นเพียงประมาณ 40 ชิ้น 
เท่านั้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
จากภาครัฐในเชิงนโยบายและการสนับสนุนจากหน่วยงานสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตในประเทศเพ่ือให้เกิดการปรับตัวทั้งในเชิงองค์ความรู้ (Knowhow) และเชิงผลิตภาพ 
(Productivity) อาทิ การให้บริการด้านการค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอุตสาหกรรม และการ
สนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนและมาตรการภาษี เป็นต้น  
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7.7 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EPPO-08) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดสามารถถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งมีความน่าสนใจและสามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย 

ผลลัพธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
มากขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 

งบประมาณ 50 ล้านบาท 

ค าอธิบาย  

เนื่องจากระบบสมาร์ทกริดเป็นหัวข้อใหม่ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบสมาร์ทกริดดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการด าเนินการด้าน
สมาร์ทกริดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดด้านต่าง ๆ มาใช้งาน 

โดยในกระบวนการสื่อสารท าความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเกิดจากการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่
รัดกุม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การผลิตสื่อและด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ตามแผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
สมาร์ทกริด เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปรายการทีวี แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
สื่อการตลาดแบบออนไลน์ (เช่น Line Application หรือ Facebook) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ประเด็นที่ส าคัญคือจะต้องเปิดให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในสองทิศทาง กล่าวคือ 
จะต้องเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปด้วย 

 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    

 

 หน้า ภาคผนวก-I  
 

ภาคผนวก ก: 
กรอบงบประมาณแยกตามหน่วยงาน 

 รายละเอียดกรอบงบประมาณส าหรับการด าเนินงานภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 แยกตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังสรุปในตารางที่ ก-1 

ตารางที่ ก-1 สรุปกรอบงบประมาณแยกตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน       
EPPO-01 งบประมาณด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 

(เพ่ือบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดท าแผนการขับเคลื่อนระยะปานกลาง) 
30 6 6 6 6 6 

EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) 18 12 6    
EPPO-03 การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
5  5    

EPPO-04 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 
เพ่ือการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด 

15 15         

EPPO-05 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน 

15 15         

EPPO-06 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 250 50 50 50 50 50 
EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ 50 10 10 10 10 10 

EPPO-08 
กิจกรรมสื่อสาร ท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการด าเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

50 10 10 10 10 10 

 รวมทั้งหมด 433 118 87 76 76 76 



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
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อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน       
ERC-01 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT และการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) 10 10     

ERC-02 
การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองดานโหลด 
และการจัดการพลังงานบนสมารทกริด 

6 6         

ERC-03 
การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

10 10         

 รวมทั้งหมด 26 26 0 0 0 0 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       
EGAT-01 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) 130   50 30 35 15 

EGAT-02 
การศึกษาความเหมาะสมและการปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 

24   10 8 6   

EGAT-03 การทดสอบน าร่องเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 15     10 5   
 รวมทั้งหมด 169 0 60 48 46 15 
 การไฟฟ้านครหลวง       

MEA-01 
โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในชุมชน อาคารและโรงงาน 
ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด 

145 85 60       

MEA-02 
โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคา 
ในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล 

181       131 50 

MEA-03 โครงการน าร่องระบบไมโครกริดของ กฟน. 110     50 30 30 
 รวมทั้งหมด 436 85 60 50 161 80 
 
 
 

       



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน    

 

 หน้า ภาคผนวก-III  
 

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กรอบเวลา 
2560 2561 2562 2563 2564 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
PEA-01 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 497     147 225 125 

PEA-02 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) 
ที่ อ.เบตง จ.ยะลา 

358   158 120 80   

PEA-03 
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

163     50 63 50 

 รวมทั้งหมด 1018 0 158 317 368 175 
 

 


