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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล  

(MEA-02) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะด าเนินโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด
และกลไกราคาในพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล (MEA-02) เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จะมีการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดโดยการสั่งการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เพื่อให้สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศได้ 350 เมกะวัตต์ ซึ่งในส่วนของ กฟน. 
ภายใต้โครงการนี้จะมีเป้าหมายการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 100 เมกะวัตต์  

 

โดยโครงการดังกล่าวนี้ กฟน. ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างจัดท าระบบ Smart Metro 
Grid และยังมีอีกจ านวน 5 ระบบย่อย ดังนี้  

- โครงการ Smart Meter (AMR/AMI/MDMS) 
- โครงการ Load Aggregator Management System (LAMS) 
- โครงการ Outage Management System 
- โครงการระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจ าหน่าย (Transformer Load 

Monitoring: TLM) 
- โครงการ Information and Communication Technology (ICT) Integration 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้งานร่วมกับศูนย์สั่งการการตอบสนองด้าน
โหลด (DRCC)  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ ซึ่งเป้าหมายใน
โครงการนี้สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้จ านวน 100 เมกะวัตต์ 

3.2 เพื่อท าหน้าที่เป็น Load Aggregator ของ กฟน. เพื่อรองรับนโยบายและการด าเนินการ
ด้าน DR ในระยะยาว 

3.3 เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Demand Response 
3.4 เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุ้มค่า 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

กฟน. ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการจ้างจัดท าระบบ Smart Metro Grid ซึ่งประกอบด้วย               
5 ระบบย่อย ดังนี้ 
4.1 ระบบ Load Aggregator Management System (LAMS) เพื่อเป็นโครงการน าร่องการ

ตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพ้ืนท่ี กทม. และปริมณฑล (MEA-02) 
4.2 ระบบ Smart Meter (AMR/AMI/MDMS) กฟน. มีเป้าหมายในการติดตั้งมิเตอร์ให้

ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 4 และ 5 ประมาณ 20,000 ราย โดยมีก าหนดแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2565  

4.3 ระบบ Outage Management System เพื่อสามารถตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า
ขัดข้องได้ชัดเจน ท าให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.4 ระบบเฝ้าตรวจภาระของหม้อแปลงจ าหน่าย (Transformer Load Monitoring: TLM) 
4.5 ระบบ Information and Communication Technology (ICT) Integration 

 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 30 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 (ธ.ค.62–พ.ค.65)  
(ซึ่งมีกรอบระยะเวลาด าเนินการเร็วกว่าแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ.2563-2564) 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ  
โดยมรีะยะเวลารวม 900 วัน (ภายหลังจากลงนามสญัญา 13 ธันวาคม 2562) 

 

 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

พื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

7. งบประมาณ  งบประมาณรวม 80 ล้านบาท (โครงการ MEA-02 อยู่ในโครงการ Smart Metro Grid)  
 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

กฟน. ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
ออกแบบระบบ Software คาดว่าจะได้รับระบบ Demand Response (LAMS) ภายในปี 2564 
 

ทั้งนี ้กระบวนงานของระบบ Load Aggregator Management System (LAMS) ประกอบด้วย 
- การสมัคร/ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 
- การแจ้งเตือนการเข้าร่วมโครงการ 
- การด าเนินการ DR 4 มาตรการ (CPP, IR, EDRP, CPP, DLC ) 
- การส่งรายงานผลการด าเนินการให้ DRCC 
- การคิดค่าชดเชย/ค่าปรับ กฟน. และ กฟผ. 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 
 

 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / 
กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 

 
 

 


