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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ 

 

การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) (EGAT-01) 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและ  
สั่งการการตอบสนองทางด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) (EGAT-01) 
เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการสั่งการและติดตามการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ การบริหารและจัดการข้อมูลเป็นจ านวนมาก รวมถึงระบบต้องมี
ความมั่นคง ปลอดภัย เช่ือถือได้สูง ซึ่งศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) 
ต้องเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)             
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงการสั่งการตรงกับผู้ ใช้ไฟฟ้าตรงของ กฟผ.ดังนั้น            
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของศูนย์สั่งการหลักจะต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล               
ที่เพียงพอ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก มีส่วนประมวลผลที่รวดเรว็เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที และมีการจัดเก็บส ารองข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ 
นอกจากศูนย์ควบคุมและสั่งการหลักแล้ว มีความจ าเป็นจะต้องมีศูนย์ควบคุมและสั่งการส ารอง 
เพื่อให้ระบบยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป้าหมาย            
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดซึ่งน าไปสู่การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ         
350 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การตอบสนองทางด้านโหลด ( Demand 
Response: DR) ในภาพรวมของประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการของ DR ที่
จะประกาศขึ้นในอนาคต 

3.2 เพื่อให้ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) สามารถสั่งการลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าผ่านผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ได้ 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

กฟผ. มีแผนการด าเนินงานเพื่อไปสู่การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 
(DRCC)  สรุปได้ดังนี ้
4.1 ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 

(DRCC) เช่น ศึกษามาตรฐาน OpenADR 2.0 เป็นต้น 
4.2 ก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบบริหารจัดการการตอบสนอง 

ด้านโหลด (Demand Response Management System; DRMS) 
4.3 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านโหลด (DRMS) และเชื่อมโยงกับระบบบริหาร

จัดการผู้รวมรวมโหลด (Load Aggregator Management System; LAMS) ของผู้
รวบรวมโหลด (Load Aggregator; LA) 

4.4 ทดสอบและสาธิตกระบวนการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DR) ระหว่างศูนย์สั่งการ
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) 

4.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. แผนและระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
(ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ) 
 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ 
- ปี 2561 ด าเนินการศึกษารายละเอียดของศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้าน

โหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator; LA) ได้แก่ ศึกษา
โปรโตคอล OpenADR 2.0 ศึกษาโครงสร้างตลาดและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ 
(Business Model)  

- ปี 2562 ด าเนินการจัดเตรียมและออกแบบ DRCC โดยจัดตั้งคณะท างานร่วม 3 การ
ไฟฟ้า เช่ือมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
รวมถึงประสานความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนา 
DRCC 

- ปี 2563 ด าเนินการพัฒนาโครงการต้นแบบ 
 ก าหนดรูปแบบการใช้งาน DR ที่เหมาะสมในประเทศไทย 
 ก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งก าหนดคุณลักษณะของระบบ DRCC และ LA ส าหรับโครงการต้นแบบ 
(Pilot)  

 พัฒนาโครงการต้นแบบส าหรับส าหรับ DRCC และ LA 
- ปี 2564 ขยายผลจากโครงการต้นแบบเพื่อจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการ

ตอบสนองด้านโหลด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ส าหรับ DRCC และ LA  
 ทดสอบและสาธิตระบบสั่งการ DR และความเช่ือมโยงของระบบจาก DRCC 

ไปยัง LA และผู้ใช้ไฟฟ้าจริง  
 

   

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 35 ล้านบาท  

8. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

8.1 กฟผ. ได้จัดตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) 
ร่วม 3 การไฟฟ้า เช่ือมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) เพื่อบูรณาการการพัฒนากระบวนการตอบสนองด้านโหลด เพื่อท าหน้าที่ร่วมกัน
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ก าหนดรายละเอียด ได้แก่ รูปแบบของโปรแกรม DR (Use Case) มาตรฐาน โปรโตคอล 

รูปแบบ ชนิดของข้อมูลที่แลกเปลี่ยน และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศส าหรับ
การเช่ือมโยงข้อมูล เป็นต้น 

8.2 ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนา DRCC 
8.3 คัดเลือกสถานท่ีในการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบ 
8.4 ก าหนดคุณสมบัติของระบบ DRMS แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบได้ในช่วง

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จากนั้นจะเริ่มต้นเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ LAMS ของ กฟน. 
และ กฟภ. ซึ่งภายหลังจากนั้น จะมีการทดสอบและสาธิตกระบวนการสั่งการ DR ร่วมกัน
ของการไฟฟ้าทั้งสามตาม Use Case ที่ก าหนด 

 
ทั้งนี้ การด าเนินการโครงการพัฒนา DRCC ของ กฟผ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ DRMS ปัจจุบัน ได้ออกแบบและจัดท าระบบเว็บไซต์ของ 
DRCC แล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งาน ซึ่งความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาศูนย์
ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ในปี 2563 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

1. ภาพรวมการเชื่อมโยงของ DRCC และ LA 
ภาพรวมของการเช่ือมโยงระหว่าง DRCC และ LA แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 

1) การเช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลที่ท างานตามมาตรฐาน OpenADR โดยเป็นช่องทางที่
ระบบ DRMS (กฟผ.) และ LAMS (กฟน./ กฟภ.) สื่อสารกัน (Machine to Machine) 
ใช้ในการส่งสัญญาณเริ่มต้นการลดการใช้ไฟฟ้า และ การส่งรายงานผลหลังลดการใช้
ไฟฟ้า 

2) การเช่ือมโยงผ่านทาง Web Interface โดยเป็นช่องทางส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้ใน
การลงทะเบียน การสมัครเข้าร่วมมาตรการ การเรียกดูค่าตอบแทน โดยการท างานจะ
อาศัยการติดต่อผ่านทางหน้าเว็บและมีการพัฒนา Web Service ใช้ส าหรับเช่ือมโยง
กับ DRCC   
 

 
ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบระหว่าง DRCC และ LA  

 
2. การพัฒนาโครงการต้นแบบ DRCC ของ กฟผ. 

ปัจจุบัน กฟผ. ได้เริ่มพัฒนาระบบเว็บไซต์ DRCC ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบ และเตรียมการ
เช่ือมโยงเข้ากับระบบซอฟต์แวร์ DRMS ที่คาดว่าจะติดตั้งใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ 
ปี 2564 แนวคิดการออกแบบระบบเว็บไซต์ DRCC สรุปได้ดังนี้ 
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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
- ระบบ DRMS เช่ือมต่อกับระบบ LAMS เพื่อท าการส่งข้อมูลมาตรการ DR  ตาม

มาตรฐาน OpenADR ส าหรับการลดการใช้ไฟฟ้า และรับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาที่ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวจาก LAMS 

- ระบบ LAMS ประสานต่อไปยังลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไฟเพื่อด าเนินการลดการใช้
ไฟฟ้าตามมาตรการ รวมถึงท าการแจ้งผลการลดก าลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวกลับไปยัง DRMS เพื่อค านวณค่าตอบแทน  

- ระบบเว็บไซต์มีหน้าที่รับข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน DR ของการไฟฟ้าทั้งสาม
แห่งที่ไม่สามารถส่งผ่าน OpenADR ได้ 
 

โดยหน้าที่ของระบบเว็บไซต์ DRCC มีดังนี้ 
- เพื่อรับข้อมูลความสามารถในการลดการใช้ไฟฟ้าจาก LA เพื่อให้ DRMS พิจารณาใน

การเรียกใช้มาตรการ DR นั้นๆ 
- เพื่อส่งข้อมูลค่าตอบแทนในการเข้าร่วมมาตรการให้ LA โดยระบบ DRMS มีข้อมูล

ปริมาณพลังงานการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ โดยรับจาก LA ทาง OpenADR 
- เพื่อรับข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก LA ผ่านทางระบบลงทะเบียน ได้แก่ 

ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (Portfolio) ที่แบ่งแยกตามเขตการใช้ไฟฟ้า
หรือตามโรงไฟฟ้า 

 

 
 

ตัวอยา่งหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอรายการผู้รวบรวมโหลด 
 

 
 
 



   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 5 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอรายการกลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้า 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอการตรวจสอบค่าตอบแทน 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค         
ในการด าเนินงาน 
 

มีความลา่ช้าในกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software ของระบบ DRMS ไป
ประมาณ 6 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 
 

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / 
ฝ่ายควบคมุระบบก าลังไฟฟ้า 

 


