
   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 1 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด (Load Aggregator) 

ของ กฟภ. (PEA-01-2) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตุผล 

การด าเนินงานตามเสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ด้านการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) เพื่อลดปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค (Peaking 
Power Plant) และเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองด้านโหลดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และท าให้
การน าแนวทางการจัดการพลังงานฝั่งผู้ใช้งาน (Demand Side Management – DSM) และ
ระบบ Demand Response (DR) เป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ของพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการด าเนินการเพื่อการตอบสนองด้านความต้องการ
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จ าเป็นที่จะต้องมีผู้ด าเนินการรวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด โดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาจต้องด าเนินธุรกิจดังกล่าวด้วย  

ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและ
จัดสรรโหลด (Load Aggregator) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต
ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดพลังงานและบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนนโยบาย Demand Response ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ของ กฟภ. 

3.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ของ กฟภ. 

3.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ของ กฟภ. 
3.4 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อการด าเนินการ Demand Response ของผู้ใช้ไฟฟ้า

แต่ละประเภท  
3.5 เพื่อก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ของ กฟภ. 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ศึกษาโครงสร้างตลาดพลังงานและบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ตลอดจนนโยบาย Demand Response ในตลาดต่างประเทศ ทั้งกรณี Manual 
Demand Response, Semi-Demand Response, และ Automated Demand 
Response กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท รวมถึงการด าเนินการด้านความต้องการไฟฟ้ากับ
กลุ่มลูกค้าประเภทที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ Load 
Aggregator ของ กฟภ. 

4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือความเสี่ยงต่างๆ 
เพื่อป้องกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจและการท า
การตลาดในการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ของ กฟภ. 

4.3 ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ การก าหนดรูปแบบธุรกิจ รวมถึง
แนวทางการท าการตลาด เพื่อการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator ส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัย ของ กฟภ. 
 



   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 2 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.4 ศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ การตอบสนองต่อการด าเนินการ

ด้าน Demand Response ของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และ
กลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัย 

4.5 ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด 
(Load Aggregator) ของ กฟภ. 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 12 เดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 
 

6. สถานที่ตั้ง/สถานที่
ด าเนินโครงการ  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณ 10 ล้านบาท 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

กฟภ. ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรร
โหลด (Load Aggregator) โดยที่ปรึกษาได้ด าเนินการครบถ้วนตามสัญญา และ กฟภ. ตรวจรับ
งานจ้างแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 

10. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 
 

- 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผิดชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) / 
กองพัฒนาธุรกิจองค์กร 

 
 
 


