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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (ส่วนของ DR) (PEA-01) 

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะด าเนินโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด
ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (PEA-01) ซึ่งการด าเนินงานอยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของ กฟภ. โดยมี
เป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto Demand Response) และอัตโนมัติ (Auto Demand Response) 
เป็นที่คาดการณ์ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) 
ท าให้ลดการสร้างโรงไฟฟ้า (Peaking Plant) ลงได้ ท าให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นและเพิ่มความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดวิกฤติการพลังงานได้  

 

ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ มีเป้าหมายการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดรวม 350 เมกะวัตต์ 
ภายในปี 2564 โดยเป้าหมายการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในส่วนของ กฟภ. ได้ก าหนดไว้ 
250 เมกะวัตต์ ซึ่งจะด าเนินงานภายใต้โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่เมือง
พัทยา จ.ชลบุรี (PEA-01) แต่อย่างไรก็ดี ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อย
เกินไป จึงส่งผลให้ กฟภ. อาจไม่สามารถด าเนินการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนั้น กฟภ. จึงได้ขยายพื้นที่ด าเนินการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโดยไม่จ ากัด
เฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และได้เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ PEA-01 เป็น “โครงการ
พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (ส่วนของ DR)” เพื่อให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อขยายผล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
3.2 เพื่อต่อยอดการด าเนินการโครงการสาธิตน าร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดต่างๆ ซึ่งได้รับ

การบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดฯ ให้มีการทดสอบมาตรการ
กลไกราคา สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) รูปแบบต่างๆ 
ด้วย เพื่อประโยชน์ในการวิจัยพัฒนา การเรียนรู้ ส าหรับการขยายผลต่อไปในวงกว้าง 

3.3 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งสามารถ
ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ 250 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการลดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดรวมในประเทศได้ 350 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2566 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ด าเนินการติดตั้งระบบส าหรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะส่วนของ DR (PEA-01) 
ประกอบด้วย 
- ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
- ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ได้แก่ ระบบ Demand Response จ านวน 2 ระบบ 

และ HEMS/BEMS/Direct Load Control จ านวน 1 ระบบ 
4.2 ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลด (DR) เพื่อเตรียมการจัดท าโครงการ

พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (ส่วนของ DR) (PEA-01) จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่
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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
- โครงการน าร่องระบบการบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบ

บริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) (PEA-01-1) 
- โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด  

(Load Aggregator) (PEA-01-2) 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2563-2565 
(ซึ่งมีการขยายกรอบการด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบไุว้ปี 2562-2564) 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ 
- โครงการ PEA-01 มีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 
- โครงการ PEA-01-1 มีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 18 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 
- โครงการ PEA-01-2 มีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 12 เดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
  

พื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

7. งบประมาณ  งบประมาณรวม 612 ล้านบาท (รวมส่วนเงินชดเชย/สนับสนุน 250 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น 
- งบประมาณของ กฟภ. 362 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- โครงการ PEA-01 งบประมาณ 332 ล้านบาท  ประกอบด้วย ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระบบ
บริหารจัดการพลังงาน ได้แก่ ระบบ Demand Response จ านวน 2 ระบบ และ 
HEMS/BEMS/Direct Load Control จ านวน 1 ระบบ และระบบจ าหน่ายอัตโนมัติ 

- โครงการ PEA-01-1 งบประมาณ 20 ล้านบาท 
- โครงการ PEA-01-2 งบประมาณ 10 ล้านบาท 

- งบประมาณส่วนเงินชดเชย/สนบัสนุน 250 ล้านบาท (ไม่ใช่งบประมาณของ กฟภ.) 
 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

8.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (ส่วนของ DR) (PEA-01) 
- อยู่ระหว่างขออนุมัติกรอบวงเงินตามแผนปฏบิัติการด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2561-2580  
 

8.2 โครงการน าร่องระบบการบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบ
บริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) (PEA-01-1) 
- อยู่ระหว่างตดิตั้งระบบตามสถาปตัยกรรมตามมาตรฐาน OpenADR 2.0 

 

8.3 โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด  
(Load Aggregator) (PEA-01-2) 
- ที่ปรึกษาไดด้ าเนินการครบถ้วนตามสัญญา และ กฟภ. ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 

22 มิถุนายน 2563 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
10. ตัวอย่างภาพถ่ายการ

ด าเนินโครงการ 
 

 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 


