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รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการน าร่องระบบการบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหาร

จัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) (PEA-01-1) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตุผล 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 20/2559 (ครั้งที่ 32)        
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ.           
2560-2564 ในการด าเนินโครงการตามเสาหลักที่ 1 ด้านการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและ
ระบบบริหารจัดการพลังงานมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค 
(Peaking Power Plant) ลง เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองด้านโหลดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลด
และการจัด การพลังงานบนสมาร์ทกริด ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ นับเป็นภารกิจของการไฟฟ้า             
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่จะต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้การน า      
แนวทางการจัดการพลังงานฝั่งผู้ใช้งาน (Demand Side Management – DSM) และระบบ 
Demand Response (DR) เป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งระยะสั้น (เช่น ปัญหาด้านการจัดการโหลดไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และการลดการใช้พลังงาน) และระยะยาว (เช่น ปัญหาทีเ่กิดจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) ต่อไป 

 

ดังนั้น การด าเนินโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ จึงเป็นโครงการ
น าร่องเพื่อทดลองและทดสอบการท างานของระบบการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า 
(Demand Response) โดยการจ าลองสถานการณ์เสมือนจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ช่วงที่มีความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง (Peak hour) โดยทาง กฟภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความส าเร็จของ
โครงการจะสามารถน าไปสู่การขยายผลการด าเนินงานของ กฟภ. ในการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในเสาหลักที่ 1 ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อศึกษา ออกแบบ และทดสอบการจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารและการเชื่อมโยงทาง
สถาปัตยกรรมสารสนเทศของระบบ Demand Response ตามมาตรฐานที่เหมาะสม 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบจัดการฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Meter Data 
Management System, MDMS) 

3.2 เพื่อทดสอบการท างานของระบบ Demand Response ตามมาตรฐานที่เหมาะสมใน
รูปแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) กับกลุ่มโหลด Direct Load 
Control (DLC), Smart Home (HEMS), Smart Building (BEMS) และรูปแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Demand Response) กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ 
Automatic Meter Reading (AMR) 

3.3 เพื่อศึกษาทดสอบแบบจ าลอง และประเมินความเป็นไปได้ของการท างานของระบบ 
Automated Demand Response ตามมาตรฐานที่เหมาะสม กับ Demand Response 
Control Center (DRCC ของ EGAT) และ Load Aggregator Level 1 (LAMS#1) 
Level 2 (LAMS#2) รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า (End-devices) ตามสถาปัตยกรรมองค์รวม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.4 เพื่อศึกษาแนวทางการน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท างานของระบบ Demand Response 
3.5 เพื่อใช้โครงการน าร่องดังกล่าวเป็นต้นแบบส าหรับการขยายผลในการด าเนินการด้าน       

การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) 
ในภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  
 

4.1 ศึกษาข้อมูล ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. 
ในฐานะที่เป็น Load Aggregator ล าดับที่ 1 ในการด าเนินการ Demand Response กับ
กลุ่มโหลด Direct Load Control, Smart Home, Smart Building และผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ติดตั้งมิเตอร์ AMR  

4.2 ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 
- ติดตั้งระบบ Demand Response จ านวน 1 ระบบ 
- ติดตั้ง HEMS/BEMS/Direct Load Control จ านวน 1 ระบบ 

4.3 ทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Demand Response Control Center (DRCC ของ 
EGAT) และ Load Aggregator ล าดับที่ 1 (LAMS#1) ล าดับที่ 2 (LAMS#2) และผู้ใช้
ไฟฟ้า (End-devices) 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 18 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562–เมษายน 2564  
 

6. สถานที่ตั้ง/สถานที่
ด าเนินโครงการ  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณ 20 ล้านบาท 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

อยู่ระหว่างติดตั้งระบบตามสถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน OpenADR 2.0 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ ไม่สามารถเดินทาง
มาด าเนินการที่ประเทศไทยได้ ท าให้งานล่าช้ากว่าก าหนดการเดิมเล็กน้อย 

10. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 

 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผิดชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 


