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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการ (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนองด้าน

โหลดบนสมาร์ทกริด (EPPO-04) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตุผล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   
 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 

& ESS)   
 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. ด าเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  

 

โดย สนพ. จะต้องด าเนินการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดบนสมาร์ทกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และเป็นพื้นฐานการ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดกระบวนการด าเนินการตอบสนอง ด้านโหลดอย่างทันสมัย
และรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีและ
ลดการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค (Peaking Power Plant) ลงได้ โดยจะท าการศึกษาให้เกิดความ
ชัดเจน ในรูปแบบทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ของการตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัด
การพลังงาน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ทิศทางการพัฒนาการเชื่อมโยงของกระบวนการท างาน การก าหนดกลไกราคาและ
สิ่งจูงใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด าเนินการ รวมถึงการก าหนด
กฎระเบียบการท างานและการก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ช่วยรองรับการ
พัฒนาผู้รวบรวมโหลดอิสระ (Independent Load Aggregator) เข้ามาช่วยด าเนินการการ
ตอบสนองด้านโหลดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจของการบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

3.2 เพื่อศึกษาออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานตอบสนองด้านโหลดทั้งกระบวนการ         
ทางธุรกิจ (Business Process) และประเภทของข้อมูล (Information Flow) 

3.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Model) ส าหรับการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อ
จ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วมด าเนินการในแต่ละส่วนธุรกิจของ
การบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 

3.4 เพื่อศึกษาออกแบบ กลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง        
และการตอบสนองด้านโหลด 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการ
ด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4.2 วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบ
ธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการด าเนินการด้านการตอบสนองด้าน
โหลด (DR) ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย 

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมทั้งจัดท าร่าง
รูปแบบธุรกิจฯ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน โดยการพัฒนาและออกแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Model) ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด  

4.4 ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อจ่ายผลตอบแทน 
(Incentive) ที่เหมาะสม กลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้า
ส ารอง (Reserve Capacity Market) และการตอบสนองด้านโหลด 

4.5 จัดท ารูปแบบธุรกิจฯ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน พร้อมทั้งการประยุกต์ปรับเปลี่ยน          
ในรายละเอียดเพื่อที่จะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย  

4.6 จัดท าสรุปรูปแบบทางธุรกิจธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการด าเนินการ  
ด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 (6 ก.พ.61–5 ก.พ.62) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ.2560)  
 

6. สถานที่ตั้ง/สถานที่
ด าเนินโครงการ 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 15 ล้านบาท  

8. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

- จากการทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่า รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด       
ในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบคือ Traditional Utility Model (TU Model), 
Load Aggregator Model (LA Model), และ Customer-provisioned Model (CP 
Model) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 
(ESB) ของประเทศไทยในปัจจุบัน ความพร้อมด้านนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความพร้อมด้านตลาดและผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว 
จะพบว่า รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในระยะสั้น (1 -5 ปี) คือ รูปแบบ 
Hybrid TU and LA Model ซึ่งสามารถเริ่มด าเนินการได้ทันที โดยมี กฟผ. ท าหน้าที่เป็น
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารจัดการตอบสนองด้านโหลด (DRO) และมี กฟภ. กฟน. และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ 
ท าหน้าที่เป็นผู้รวมรวมโหลด (LA) โดยมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลักคือ ลูกค้ารายใหญ่และราย
ย่อยของทั้งสามการไฟฟ้า ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญในระยะสั้นก็คือ การผลักดันให้เกิดธุรกิจการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดอย่างน้อย 350 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

- ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งด าเนินการพัฒนานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความพร้อมด้านตลาดและผู้ใช้ไฟฟ้าไปพร้อมกัน 
ซึ่งหากการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเข้าสู่การด าเนินการในระยะยาว (ปีที่ 
6 เป็นต้นไป) รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะ
สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบ CP Model ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่จะให้ผลประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยรวมสูงสุดและสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านการตอบสนองด้านโหลดที่
คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่ปรากฏในแผน PDP2015 
ทั้งหมด 5 โรง รวมเป็นขนาดตลาดที่ 1,250 MW อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก  
https://thai-smartgrid.com/สื่อและสิ่งพิมพ์/เอกสาร/ หรือ QR Code 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค       
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

10. ตัวอย่างภาพถ่าย   
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผิดชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ กองนโยบายไฟฟ้า 

 


