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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

(PEA-04) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ด าเนินการโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริดในพื้นที่เมือง
พัทยา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ กฟภ. ด าเนินการโครงการดังกล่าวในวงเงินลงทุน
รวมทั้งสิ้น 1,069 ล้านบาท โดยจะท าการศึกษา ออกแบบ การใช้งานของระบบต่างๆ ของ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และข้อดีข้อจ ากัด  เพื่อน าผลการประเมินจากแผนน าร่องไปวางแผน
ขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ต่อไป  

ซึ่งการน าร่องด้านสมาร์ทกริดดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจดหน่วย
มิเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการออกไปด าเนินการตัด-ต่อมิเตอร์ ลดการสูญเสียรายได้เนื่องจากการ
ละเมิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ช ารุด (Non-technical Loss) และช่วยลดต้นทุนเนื่องจากก าลังสูญเสีย
ในขดลวดของมิเตอร์จานหมุน และความคลาดเคลื่อนในการอ่านหน่วยมิเตอร์ (Technical Loss) 
ช่วยลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ของระบบท าให้สามารถชะลอการลงทุนในการ
เพิ่มก าลังการผลิตให้กับระบบไฟฟ้า รวมทั้งสามารถลดเวลาในการแก้ปัญหา และทราบเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับทันที เพิ่มโอกาสในการขายไฟฟ้า ลดความเสียหายจากไฟฟ้าดับที่มีต่อผู้ใช้ ไฟฟ้า ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ตลอดเวลา ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนและการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบการออกแบบ และการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในด้านต่างๆ ส าหรับรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่นๆ 
ต่อไป 

3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ความมั่งคงให้กับระบบจ าหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้ง ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ
ต่างๆ 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
- มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยทั่วพื้นที่เมืองพัทยาจ านวน 

116,308 ราย (ยกเว้น ผู้ใช้ที่ติดตั้ง มิเตอร์ Automatic Meter Reading: AMR) 
- ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ จ านวน 1 ระบบ 
- ติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation) จ านวน 3 สถาน ี
- ติดตั้งระบบเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration System) จ านวน 1 ระบบ 

4.2 ติดตั้งระบบ Back up ของงาน ณ ศูนย์ส ารองข้อมูล (Disaster Recovery Center ติดตั้ง
ระบบเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration) ซึ่งเป็นส่วนเช่ือมโยงระบบปัจจุบัน
ของ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค กับ ระบบ AMI และระบบ MWMS และระบบปัจจุบันของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบ SCADA ระบบ OMS ระบบ ERP และ 
ระบบ GIS 

 
 



   
 
 
 

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

 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 
 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ ดังนี ้
- กลุ่มงานท่ี 1 (ระบบ AMI, MWMS, IT Integration) 

 เริ่มต้นโครงการ เดือนกรกฎาคม 2561 
 ออกแบบระบบและติดตั้ง AMI Data Center ระหว่างปี 2561-2562 
 ออกแบบติดตั้งระบบ IT Infrastructure ช่วงปี 2562 
 ติดตั้งระบบ MWM และเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศ IT Integration อื่นๆ 

ของ กฟภ. แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2562 
 ติดตั้ง Smart meter ระหว่างปี 2562-2564*  

*โดยมีการขยายระยะเวลาด าเนินงานจากเดิมภายในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19   
 

- กลุ่มงานท่ี 2 (ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ) 
 เริ่มต้นโครงการ เดือนมีนาคม 2561 
 ออกแบบระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 ช่วงปี 2561 
 ผลิตและทดสอบระบบฯ ท่ีโรงงานผู้ผลิต ระหว่างปี 2561-2562 
 รื้อถอน ติดตั้ง และทดสอบระบบท่ีสถานีไฟฟ้าตามโครงการฯ ช่วงปี 2562 
 ทดสอบเสถียรภาพระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติและระบบ Non Operation 

Management System ช่วงปี 2562  
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ  
 

พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี
สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ พัทยาใต้ และบางละมุง 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 1,069 ล้านบาท 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

- งานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWMS, IT Integration) ติดตั้ง Smart Meter ไปแล้วจ านวน 
40,666 เครื่อง และจะติดตั้งครบจ านวน 116,308 เครื่องภายในเดือนมีนาคม 2564  

- งานกลุ่มที่ 2 (ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ ) ด าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบสถานีไฟฟ้า
อัตโนมัติตาม IEC61850 และระบบ Non Operation Data Management System แล้วเสร็จ 
 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- งานกลุ่มที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถสั่งช้ินส่วนอุปกรณ์ในการผลิตมิเตอร์ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
เนื่องจากช้ินส่วนอุปกรณ์ในการผลิตมิเตอร์ ต้องน าเข้าจากต่างประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ช้ินส่วนภาควัดพลังงานไฟฟ้า (Metrology board) มีโรงงานอยู่
ประเทศจีน และ ช้ินส่วนระบบสื่อสาร (Network Interface Card) มีโรงงานอยู่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การผลิตและติดตั้งมิเตอร์ล่าช้ากว่าแผน 

 

10. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 
 

 

 
 
- งานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWMS, IT Integration) 
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- งานกลุ่มที่ 2 (ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC61850 ที่สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ พัทยาใต้ 

และบางละมุง) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 


