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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งต่อเช่ือมกับ

ระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะด าเนินโครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงาน
ในชุมชนอาคารและโรงงาน ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) เพื่อเป็นการทดสอบการ
ใช้เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่หนึ่งๆ แบบ
กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ โดยระบบบริหารจัดการพลังงานจะสามารถบริหารการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว (Distributed Generation) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพลังงานยังสามารถ
ติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของอาคารหรือกลุ่มอาคาร และสามารถจ าลอง
รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดซึ่งมีผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ด้วย 

 

อย่างไรก็ดี ในระยะน าร่องนี้ กฟน. ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานจากเดิมที่ต้องร่วมกับ
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน เป็นการด าเนินการ
ภายในอาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น เนื่องจากติดปัญหาการเข้าร่วมโครงการน าร่อง
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตนครหลวง ท้ังนี้ กฟน. จึงขอเปลี่ยนช่ือโครงการตามแผนการ
ขับเคลื่อน MEA-01 เป็น “โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ท าการการ
ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01)” และด าเนินโครงการน าร่องเฉพาะ
ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารพาณิชย์ (Building Energy 
Management System: BEMS) ส าหรับการรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบ
กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติในอนาคต 

3.2 เพื่อพัฒนา Demand Response Gateway ที่รองรับ OpenADR 2.0b Protocol 
3.3 เพื่อทดสอบ Demand Response แบบ Auto (Direct Load Control) โดยการควบคุม

อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

4.1 ศึกษาบทความและผลงานวิจัย เพื่อน าระบบการบริหารจัดการพลังงานมาใช้งานภายใน
อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง 

4.2 ส ารวจ ออกแบบระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) ร่วมกับระบบตอบสนองด้าน
โหลด (DR) 

4.3 จัดหาและติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) ภายในอาคารที่ท าการการไฟฟ้า
นครหลวง 

4.4 พัฒนาระบบเช่ือมต่อระหว่างระบบจัดการพลังงานกับระบบตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่
รองรับ OpenADR 2.0b Protocol 

4.5 ทดสอบ Demand Response แบบ Auto (Direct Load Control) โดยการควบคุม
อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 5 เครื่อง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. แผนและระยะเวลา

ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 23 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 (พ.ย.60–ก.ย.62) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560-2561) 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ภายในพื้นที่อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 
 

 
 

อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บรูณะ ความสูง 9 ช้ัน 
 
 

7. งบประมาณ  งบประมาณรวม 5,243,000 บาท 
 

8. สรุปความคืบหน้าใน
การด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

ปัจจุบันเสร็จสิ้นโครงการ โดยที่ปรึกษา (สวทช.) ได้ท าการพัฒนาอุปกรณ์ Gateway ที่รองรับ
มาตรการ Demand Response ตามโปรโตคอล OpenADR 2.0b และท าการทดสอบ 
Demand Response โดยการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 5 เครื่อง 
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

 

9. ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

-  

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

 
 

Network diagram ของระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

อุปกรณ์สื่อสารแบบ IoT ที่เช่ือมตอ่กับอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ 

 
 

โมเดลควบคมุเครื่องปรบัอากาศเดมิก่อนการปรับปรุง 
 
 

 
 

อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นจะตดิตั้งไวด้้านในของกล่อง Air conditioner controller  
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ภาพการตดิตั้งอุปกรณ์ ณ อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ  
 

 
 

อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บรูณะ ความสูง 9 ช้ัน 
 

 
 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV) ชุดที่ 1 และ 2 รวมก าลังผลติตดิตั้ง 112.2 kW 
(โครงการ Smart District Phase I) 
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ตัวอย่างการทดสอบสั่งการ Demand Response ตามโปรโตคอล OpenADR 2.0b 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / 
กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 

 


