
   

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน 
การดำเนนิงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย               

ในระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2563 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใตโ้ครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ก 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญ 
 

   หน้า 
    

บทที่ 1 บทน า   
 1.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 1-1 
 1.2 ทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transformation) 1-3 
 1.3 สมาร์ทกริดคืออะไร 1-9 
 1.4 เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับสมาร์ทกริด 1-12 
  1.4.1  ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 1-12 
  1.4.2  การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 1-17 
  1.4.3  ระบบไมโครกริด (Microgrid) หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 1-24 
  1.4.4  ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) 1-29 
  1.4.5  

 
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลม 
และแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast) 

1-34 

  1.4.6 การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)  1-38 
  1.4.7 โปรซูเมอร์ (Prosumer) 1-41 
 1.5 เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริด  1-41 
  1.5.1 เทคโนโลยี 5G  1-41 
  1.5.2 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 1-43 
  1.5.3 เทคโนโลยีการบูรณาการข้อมูล (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 1-45 
  1.5.4 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 1-46 
บทที่ 2 แผนงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย  
 2.1 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 2-1 
 2.2 แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น  

      (พ.ศ. 2560–2564) 
2-4 

  2.2.1  วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนฯ 2-4 
  2.2.2  ภาพรวมของแผนการขบัเคลื่อนฯ 2-5 
  2.2.3  ประโยชน์ของแผนการขับเคลื่อนฯ 2-8 
  2.2.4  องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนฯ 

 
2-9 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ข 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 

 2.3 โครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเดิม เปลี่ยนแผนผัง) 2-10 
  2.3.1  คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 2-11 
  2.3.2  คณะท างานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 2-12 
  2.3.3  คณะท างานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน 2-14 
บทที่ 3 การด าเนินงานดา้นสมาร์ทกริดในประเทศไทย  
 3.1 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3-1 
  3.1.1 เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน  

(Demand Response & Energy Management System: EMS) 
3-2 

  3.1.2 เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (ระบบพยากรณ์ฯ) 3-49 
  3.1.3 เสาหลักท่ี 3 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 3-66 
  3.1.4 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 3-94 
 3.2 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานอ่ืนในคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน  3-121 
  3.2.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  3-121 
  3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 3-122 
  3.2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3-123 
  3.2.4 การไฟฟ้านครหลวง 3-126 
  3.2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3-130 
  3.2.6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3-133 
  3.2.7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  3-134 
  3.2.8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-138 
 3.3 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  3-139 
  3.3.1 สถาบันการศึกษา  3-139 
  3.3.2 หน่วยงานด้านโทรคมนาคม 3-147 
  3.3.3 หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับด้านสมาร์ทกริด 3-158 
  3.3.4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 

 
 
 

3-180 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ค 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

บทที่ 4 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  
 4.1 เกี่ยวกับสมาร์ทกริด 4-2 
 4.2 คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 4-3 
 4.3 การด าเนินงานในประเทศ 4-3 
 4.4 ข่าวสารและกิจกรรม 4-5 
 4.5 สื่อและสิ่งตีพิมพ์ 4-6 
 4.6 ฐานข้อมูล 4-8 
 4.7 คอร์สอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด 4-8 

  



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ง 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
  
ตารางท่ี  
3.1 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 1 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3-5 
3.2 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-04 3-7 
3.3 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-01 3-10 
3.4 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-01 3-16 
3.5 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-02 3-22 
3.6 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01 3-25 
3.7 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01-1 3-28 
3.8 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01-2 3-31 
3.9 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-04 3-33 
3.10 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-05 3-38 
3.11 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-02 3-41 
3.12 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ CPP 3-44 
3.13 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 2 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3-51 
3.14 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-02 และ EGAT-03 3-53 
3.15 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-03 3-60 
3.16 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3-68 
3.17 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-05 3-70 
3.18 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-04 3-73 
3.19 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-05 3-76 
3.20 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-03 3-80 
3.21 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-02 3-83 
3.22 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-03-1 3-85 
3.23 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-03-2 3-88 
3.24 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-06 3-90 
3.25 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการวิจัยไมโครกริดขุนแปะ 3-92 
3.26 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการบริหารและขับเคลื่อน 3-96 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ จ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญตาราง 
 

 

 หน้า 
 

ตารางท่ี 
3.27 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการพัฒนาขีดความสามารถ 3-96 
3.28 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 3-96 
3.29 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-01 3-98 
3.30 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-02 3-101 
3.31 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-03 3-105 
3.32 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-01 3-108 
3.33 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-06 3-111 
3.34 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-07 3-114 
3.35 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-08 3-117 
3.36 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ สนพ. 3-121 
3.37 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ส านักงาน กกพ. 3-122 
3.38 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟผ. 3-123 
3.39 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟน. 3-126 
3.40 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. 3-130 
3.41 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ พพ. 3-133 
3.42 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ DEPA 3-134 
3.43 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ส.อ.ท. 3-138 
3.44 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ จุฬาฯ 3-140 
3.45 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มธ. 3-141 
3.46 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มช. 3-142 
3.47 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มน. 3-143 
3.48 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มพ. 3-144 
3.49 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ NIDA 3-145 
3.50 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มจธ. 3-146 
3.51 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ AIS 3-147 
3.52 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ TRUE 3-151 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ฉ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญตาราง 
 

 

 หน้า 
 

ตารางท่ี 
3.53 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ DTAC 3-153 
3.54 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ CAT 3-154 
3.55 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ TOT 3-156 
3.56 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ สวทช. 3-159 
3.57 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กนอ. 3-160 
3.58 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของจังหวัดขอนแก่น 3-161 
3.59 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของคณะกรรมาธิการพลังงาน 3-162 
3.60 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ บีโอไอ 3-163 
3.61 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ AMATA 3-163 
3.62 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ปตท. 3-164 
3.63 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ EA 3-167 
3.64 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ BCPG 3-169 
3.65 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ GUNKUL 3-170 
3.66 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ Gulf 3-172 
3.67 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ SPCG 3-172 
3.68 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ SCG 3-173 
3.69 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของแสนสิริ 3-174 
3.70 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ BGRIMM 3-175 
3.71 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ ากัด 3-176 
3.72 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 3-177 
3.73 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส 3-178 
3.74 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ เดลต้า อิเลคโทรนิคส์  

(ประเทศไทย) 
3-178 

3.75 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ BMW 3-180 
3.76 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ Mercedes-Benz 3-182 
3.77 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ ากัด 
3-182 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ช 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
   

ตารางท่ี 
3.78 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ Mitsubishi 3-183 
3.79 ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าของ Audi 3-185 
3.80 ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD 3-186 
3.81 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ KIA 3-187 
3.82 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
3-188 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ซ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญรูป 
 

 หน้า 
  
รูปที่  
1.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านจากยุคไทยแลนด์ 1.0 – ไทยแลนด์ 4.0 1-1 
1.2 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 1-3 
1.3 วิวัฒนาการของระบบพลังงานไทย 1-4 
1.4 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาพลังงานยุคใหม่ 4 D 1 E 1-4 
1.5 สมาร์ทกริดสู่การจัดการพลังงานในอนาคต 1-9 
1.6 ความแตกต่างของระบบโครงข่ายไฟฟ้าปัจจุบันและระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 1-10 
1.7 การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดเพ่ือรองรับทิศทางด้านพลังงานในอนาคต 1-11 
1.8 กรอบแนวการพัฒนาด้านสมาร์ทกริด ภายใต้แผนและนโยบายระดับประเทศ 1-12 
1.9 ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (HEMS) และอาคาร (BEMS) 1-14 
1.10 ระบบบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (FEMS) 1-15 
1.11 ประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (HEMS) 1-16 
1.12 ประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS) 1-17 
1.13 ตัวอย่างของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 1-18 
1.14 ระบบสั่งการส าหรับการตอบสนองด้านโหลดแบบต่าง ๆ 1-19 
1.15 ระบบสั่งการด้วยคน (Manual Demand Response System) 1-20 
1.16 ระบบสั่งการแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response System) 1-21 
1.17 รูปแบบการตอบสนองด้านโหลด 1-21 
1.18 ประโยชน์ของการตอบสนองด้านโหลด 1-23 
1.19 ส่วนประกอบระบบสมาร์ทไมโครกริด 1-25 
1.20 ประโยชน์ของระบบไมโครกริด 1-28 
1.21 ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 1-29 
1.22 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าแบบสูบกลับล าตะคอง กฟผ. จ.นครราชสีมา 1-30 
1.23 ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและการจัดการเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในอนาคต 1-32 
1.24 ตัวอย่างการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 
1-34 

1.25 แนวความคิดการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ 1-35 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ฌ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญรูป 
 

  หน้า 
 

รูปที่ 
1.26 ประโยชน์ของการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 1-37 
1.27 ความสัมพันธ์ของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม 1-38 
1.28 การประยุกต์ใช้งานการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า 1-39 
1.29 การเปรียบเทียบระหว่าง Consumer และ Prosumer 1-40 
1.30 ระบบสมาร์ทกริดที่มีความต้องการในการเชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบไร้สาย 1-43 
2.1 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 2-1 
2.2 การจัดหมวดหมู่การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 2-2 
2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 2-3 
2.4 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 2579 2-4 
2.5 กรอบระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 
2-4 

2.6 ภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 2-5 
2.7 หัวข้อภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 2-6 
2.8 ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในประเทศไทย 2-8 
2.9 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 2-9 
2.10 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 2-11 
2.11 องค์ประกอบคณะท างานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 2-13 
2.12 องค์ประกอบคณะท างานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน 2-14 
3.1 แผนภาพการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 3-2 
3.2 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 1 3-3 
3.3 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 1 3-5 
3.4 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 1 ของ 5 หน่วยงานหลัก 3-6 
3.5 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 2 3-50 
3.6 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 2 3-51 
3.7 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 2 ของ 2 หน่วยงานหลัก 3-52 
3.8 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 3 3-66 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ ญ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

สารบัญรูป 
 

  หน้า 
 

รูปที่ 
3.9 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 3 3-68 
3.10 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของ 5 หน่วยงานหลัก 3-69 
3.11 แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 3-94 
3.12 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 3-95 
3.13 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้แผนอ านวยการสนับสนุน ของ 2 หน่วยงานหลัก 3-97 
4.1 หน้าเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com 4-1 
4.2 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อเกี่ยวกับสมาร์ทกริด 4-2 
4.3 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อคณะกรรมการ/คณะท างาน 4-3 
4.4 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อการด าเนินงานในประเทศ โครงการตามแผนขับเคลื่อนฯ 4-4 
4.5 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อการด าเนินงานในประเทศ หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ/

คณะท างาน 
4-4 

4.6 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อข่าวสารและกิจกรรม 4-5 
4.7 เว็บไซต์หัวข้อสื่อและสิ่งตีพิมพ์ : เอกสาร 4-6 
4.8 เว็บไซต์หัวขอ้สื่อและสิ่งตีพิมพ์ : วีดีโอ 4-7 
4.9 เว็บไซต์หัวข้อสื่อและสิ่งตีพิมพ์ : อินโฟกราฟิก 4-7 
4.10 เว็บไซต์หัวข้อฐานข้อมูล : แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 4-8 
4.11 เว็บไซต์หัวข้อฐานข้อมูล : เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้อง 4-8 
4.12 หน้าแรกคอร์สอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด 4-9 
4.13 ตัวอย่างคอร์สอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด 4-9 
4.14 หน้าเพจ Facebook : Thai-Smartgrid 4-10 
4.15 ตัวอย่างการอัปเดตข่าวสารลงหน้าเพจ Facebook : Thai-Smartgrid 4-11 

 



 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 

 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 1-1 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

 

การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ตามไปด้วย            
ไม่ว่าจะเป็นในบริบทด้านการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านนวัตกรรม หรือแม้กระทั่งในแง่ของ
วัฒนธรรมทางสังคมต่าง ๆ กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง มีจุดหมายที่มีนัยส าคัญเป็นของ
ตนเอง หากย้อนกลับไปในยุคไทยแลนด์ 1.0 เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยยังมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ            
ไปที่ภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเป็นหลัก นโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้เกิดการท ากสิกรรม ปศุสัตว์ 
ประมง และการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยกลไกทางเศรษฐกิจที่ไม่ซับซ้อน ก่อเกิดการใช้ทรัพยากรมูลฐาน 
ที่มีอยู่ในประเทศอย่างเป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ในการด ารงชีพอย่างพอเพียง เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 
ไทยแลนด์ 2.0 ภาครัฐเริ่มมุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมเบามากขึ้น โดยอาศัยแรงงานคนเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องดื่ม โรงงานประกอบชิ้นส่วน
ต่าง ๆ เป็นต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไปมากพอสมควร  

 
 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านจากยุคไทยแลนด์ 1.0 – ไทยแลนด์ 4.0 
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ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ประเทศของเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคไทยแลนด์ 3.0 ยุคที่เรียกได้ว่าเป็น
ช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญของประเทศไทยครั้งหนึ่งก็ว่าได้ กล่าวคือ ภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไปที่อุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตรถยนต์ การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เคยด าเนินการไว้แต่เดิม ผ่านทาง
เครื่องจักรกล เพ่ือเน้นการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดโลกให้มากขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตและการ
ลงทุน ด้วยการน าเข้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และเครื่องจักรกลที่ทันสมัยจากต่างประเทศ จึงท าให้ในช่วงแรก 
ของยุคนั้น ประเทศไทยมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่มี
รายได้ระดับปานกลาง แต่ก็ยังไม่สามารถก้าวผ่านการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปได้ด้วยการด าเนินการ
ในรูปแบบเดิม ซึ่งไม่สอดรับกับทิศทางการเติบโตของตลาดโลก ด้วยบริบทของปัญหา เหล่านี้เองเราจึงมี    
ความจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศให้ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้อย่างรวดเร็ว 
กล่าวคือ ภายใต้นโยบายดังกล่าว จะเกิดการเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นส าคัญ เพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างราบรื่น จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยกลไกทางเทคโนโลยีบางอย่างเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงและเติมเต็มช่องว่างระหว่างยุคได้อย่างรวดเร็ว  

ในปัจจุบันเราเชื่อมโยงกับผู้คน สังคม และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศได้อย่างสะดวก ง่ายดายและ
รวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เช่น การส่งผ่านข้อความ เสียง
สนทนาพร้อมใบหน้า หรือติดตามข่าวสารผ่านทางการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นด้าน Social Network ต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขอบเขต 
เราไม่ต้องเสียเวลาไปท าธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารอีกต่อไป 
เนื่องจากสามารถสั่งด าเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นด้าน Internet Banking ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เราไม่
ต้องเดินทางไป สั่งอาหาร รอคิวร้านค้าหรือออกไปยืนรอรถแท็กซี่ เพราะเราสามารถด าเนินการผ่าน         
แอปพลิเคชันด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ ได้อย่างไร้ข้อจ ากัด บริบทของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในภาค
ประชาชนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นได้ว่ากลไกที่ถูกวางบทบาทไว้เติมเต็มช่องว่างระหว่างยุคเพ่ือก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างกันและกันนั่นก็คือ ระบบดิจิทัล นั่นเอง 

ระบบดิจิทัล (Digital system) ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการใช้ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา นอกจากตัวอย่างจากภาคประชาชนที่หยิบยกข้ึนมาให้เห็นภาพในข้างต้น
แล้ว ก็ยังสามารถเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการต่าง ๆ ในระดับมหภาคทั้งใน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่เดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริการ 
และการใช้งานที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับความต้องการจากทางฝั่ง
ผู้บริโภคท่ีจะขยายตัวสูงขึ้นอย่างมาก 
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รูปที่ 1.2 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคพลังงานเป็นภาคส่วนหนึ่ง ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พลังงานไฟฟ้าจ านวนมากถูกผลิตขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ก่อนจะ
ถูกกระจายส่งจ่ายไปยังศูนย์กลางของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในแต่ละปี        
ความต้องการไฟฟ้าก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ส าหรับภาคพลังงานในฐานะหน่วยงานหลัก ย่อมมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล ตลอดจนวางแผน 
เพ่ือจัดหาพลังงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการเติบโตของความต้องการดังกล่าว แน่นอนว่าในส่วนนี้เอง 
เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนผ่านและยกระดับมาตรฐานด้าน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมและประเทศแห่งดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 
 
1.2 ทิศทำงกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน (Energy Transformation)   

 

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
แข่งขันทางการค้า ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ยุคดิจิทัล ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั้งสิ้น ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานอาจพลิกโฉมรูปแบบพลังงานไปอย่างสิ้นเชิง (Energy Disruption) โดยการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงาน (Energy Transformation) นี้ จะเป็นการพัฒนาด้านพลังงานที่มุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพลังงาน โดยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ที่มีประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้บริโภคพลังงาน (Consumer) มาเป็นผู้ผลิตได้ในเวลาเดียวกัน (Prosumer) ท าให้ผู้บริโภค
เหล่านี้มีบทบาทในการก าหนดรูปแบบธุรกิจพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาศัยเทคโนโลยีสมองกล 
(Artificial Intelligence : AI) ระบบโครงข่ายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบกระจายศูนย์ 
(Distributed System) และการพ่ึงพาตัวเองด้านพลังงานในชุมชน (Localization) มาเป็นองค์ประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
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รูปที่ 1.3 วิวัฒนาการของระบบพลังงานไทย  
 
ส าหรับประเทศไทยนั้น วิวัฒนาการของระบบพลังงานไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคที่

มุ่งเน้นความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นยุคที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้พลังงานฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลัก และการจัดหาความต้องการใช้
พลังงานของประเทศนั้นจะท าโดยรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ต่อมาเป็นยุคที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
แข่งขัน ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย ก าหนดเป้าหมายการ
ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการจัดหาพลังงานของประเทศ 
และยุคที่สาม ยุคที่มุ่งเน้นความรวดเร็วและความคุ้มค่า โดยได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการใช้พลังงาน เพ่ิมบทบาทของผู้บริโภคในระบบพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจด้วยการ
ส่งเสริมธุรกิจใหม่ เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System), การผลิตไฟฟ้าใช้เองและซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างกัน (Prosumer & Peer-to-Peer), การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น โดยปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาพลังงานยุคใหม ่มีอยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน ประกอบด้วย 4 D และ 1 E สรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1.4 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาพลังงานยุคใหม ่4 D 1 E  
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1) แรงขับเคลื่อนสู่กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization)  
เป็นการควบรวมกันระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
บริหารจัดการพลังงานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรง
ขับเคลื่อนสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาท ิ

- การเปลี่ยนภาคพลังงานสู่ดิจิทัล (Digitizing Energy) เช่น การรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
จากมิเตอร์อัจฉริยะ (Metering Data) อุปกรณ์เซนเซอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Sensor & IOT device) การพัฒนา Smart city, Smart community,  Smart home  

- การพัฒนาข้อมูลเพื่อพัฒนากิจการพลังงาน (BIG Data Analytic & Machine Learning) 
เช่น ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า (Grid Operation) เกิดธุรกิจและการให้บริการตรวจวัดพลังงาน 
(Smart Metering & Business Intelligence service) การบริหารจัดการสินทรัพย์และ
บุคลากร (Asset and workforce management) 

 

2) แรงขับเคลื่อนสู่กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)  
ปัจจุบันโลกก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า โดยมีเป้าหมายเพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ อาท ิ

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Employ Energy Efficiency) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการลดการใช้พลังงานและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด 

- การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ า (Decarbonize Power Supply) 
- การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในทุกภาคการใช้พลังงาน (Economy Wide 

Electrification)  
- การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงไร้คาร์บอน (Zero Carbon Fuel) ส าหรับกรณีที่ยังไม่

สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีบางประเภทเป็นไฟฟ้าได้ 
- การใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน (Carbon Capture and Storage) ซึ่งยังมีความจ าเป็น

ต่อการลดการปล่อย CO2 เมื่อพลังงานจากฟอสซิลยังคงมีความต้องการใช้อยู่ 
 

3) แรงขับเคลื่อนสู่กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสีเขียว (Electrification)  
ผลักดันให้ไฟฟ้าหรือแหล่งที่มาของไฟฟ้ามีพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลด
ผลกระทบทางด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การใช้
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว มีดังนี ้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Electrification) โดยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลง และสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ในระยะยาวต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมจะถูกลง การเพ่ิม
การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นแนวโน้มส าคัญในอนาคต 
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- การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยการใช้พลังงานในภาคขนส่งเป็นภาคที่
มีการใช้พลังงานอย่างมาก ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมควบคู่ไปกับการลดต้นทุนของผู้บริโภค และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- การใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนอ่ืน (Power-to-X) เมื่อต้นทุนพลังงานหมุนเวียนลดต่ าลง และมี
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น การน าพลังงานไฟฟ้าไปใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อาจต้องใช้เทคโนโลยี Power-to-X เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้
สามารถใช้งานพลังงานสีเขียวได้เต็มที่  

 
4) แรงขับเคลื่อนสู่กำรผลิตพลังงำนแบบกระจำยตัว (Decentralization)  

ความแพร่หลายของระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจะเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 
และช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง ตลอดจนความยืนหยุ่นของระบบไฟฟ้า  ซึ่งการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว อาท ิ

- เทคโนโลยีแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER Technology) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้า
กระจายศูนย์ (Distributed Generation) ระบบจัดการการใช้ไฟฟ้า (Load Management) 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เป็นต้น       

- การพัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา DER (Business Model 
Development) ในระบบไฟฟ้ามากขึ้นจะท าให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการไฟฟ้า
จากปัจจุบันไปสู่รูปแบบใหม่ในอนาคต 

 
5) แรงขับเคลื่อนสู่กำรผ่อนปรนกฎเกณฑ์กฎระเบียบ (De-Regulation)  

นโยบายของภาครัฐในการเปิดเสรีภาคพลังงานจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนสู่การผ่อนปรนกฎเกณฑ์กฎระเบียบ อาทิ  

- การปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Model)  เช่น 
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) การผลิตไฟฟ้าใช้เองและซื้อขาย
ระหว่างกัน (P2P Trading/Prosumer) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ระบบไมโครกริด (Microgrid) เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Block Chain) เป็นต้น  

- ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน น าเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มาใช้เพ่ือให้สามารถเปิด
ให้มีการแข่งขันต้นทุนทางพลังงานในลักษณะแยกส่วน (Multiple Market-based) 
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ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าในปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนได้เข้ามา
เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อภาคพลังงานเป็นอย่างมากส่งผลให้ในภาพรวมบริบทของพลังงานหมุนเวียนได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่ของบทบาท ทิศทางของการเติบโต ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนในมิติของต้นทุนราคา ซึ่งบริบทดังกล่าวนี้ย่อมสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
ภาคการผลิตไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นประเด็นหลักส าคัญที่ภาครัฐและผู้ดูแลระบบไฟฟ้าทั่วโลกให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยแนวโน้มการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนจะยังคงมีสัญญาณของการเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

- ข้อตกลง/ข้อผูกพันด้ำนสิ่งแวดล้อม จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties : COP)     
ครั้งที่ 21 นั้น พบว่า รายละเอียดส าคัญของการประชุมนี้จะเป็นการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศสมาชิกจากทั่วโลก  และการเจรจาเพ่ือ
บรรลุข้อตกลงเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโลกร้อน โดยมีเป้าหมายเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส จากระดับความร้อนก่อนยุค
อุตสาหกรรม 
 

- แนวโน้มกำรลดลงของต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่
ในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับพลังงานประเภทฟอสซิลได้อย่างแพร่หลายแล้ว ท าให้เป็นปัจจัยที่มี
บทบาทส าคัญต่อการเติบโตของการใช้งานพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยส าคัญ และยังคงเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการเติบโตด้านการใช้งานพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง 

 

- แนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมำร์ทกริดและเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ๆ การมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (Power System Flexibility) เพ่ือรองรับกับ
การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนนั้น เป็นบริบทหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแลระบบไฟฟ้าทั่วโลกให้
ความส าคัญ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าในมิติดังกล่าวนั้น  คือการมุ่งเน้นไปที่การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้รับมือกับความไม่แน่นอน และความผันแปรในระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาระบบไฟฟ้า
ทั่วโลกก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) โดยผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งทางด้านการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านความต้องการทางไฟฟ้า  การใช้งาน
ระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีในฝั่ง Behind-the-meter 
ออกมาใช้งานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ได้มากท่ีสุดด้วยเช่นเดียวกัน  
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จากแรงขับเคลื่อนทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จึงท าให้หลายประเทศมีการด าเนินนโยบายตามแนวโน้ม      
ของโลก ซึ่งท าให้ภาพรวมของระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป โดยหลายประเทศได้มีการลดการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่ลดลง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนให้การสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนี้เพ่ิมมากขึ้นในทุกประเทศ ซึ่งส่งผล
ให้ระบบไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากข้ึน และต้องการแหล่งพลังงานที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงการปรับปรุง
ระบบผลิตไฟฟ้าและสายส่งให้ทันสมัย ตลอดจนการพยากรณ์และคาดการณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนนั้น เป็นเทคโนโลยีที่ความส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
สัดส่วนสูงขึ้นในอนาคต  

ดังนั้น จากประเด็นของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transformation) ดังที่กล่าวไปข้างต้น  
สามารถสรุปได้ว่า กระแสหลักของการเปลี่ยนผ่านจะเน้นไปในเรื่องของการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ถ่านหิน หรือ ก๊าซธรรมชาติ เนื่องด้วยความจ าเป็นทั้งทางด้าน
ปริมาณ และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกท้ังกลไกการเปลี่ยนผ่านยังมุ่งเน้นไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาบูรณาการให้เกิดการบริหารจัดการและการใช้พลังงานเหล่านั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
ภายใต้กรอบดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตจะมีความซับซ้อนทั้งทางด้านกลไกและการ
ด าเนินการกว่าเดิมมาก นั่นยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ภาคพลังงานจะต้องอาศัยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุม ก ากับ และดูแลระบบ เพ่ือให้เกิดการสอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีองค์ประกอบ
ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการส่งไฟฟ้า ด้านการจ าหน่ายไฟฟ้า และด้านผู้บริโภค ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ ตลอดจนเกิดการแก้ปัญหาด้านความ
ซับซ้อนบนระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบใหม่ตามกรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือสมาร์ทกริด ที่จะเปรียบเสมือนเครื่องมือชิ้นส าคัญชิ้นใหม่ของภาค
พลังงานที่จะใช้ในการรับมือกับความต้องการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคสังคมแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบใน
อนาคตอันใกล้นั่นเอง 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 1-9 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

 
 

รูปที่ 1.5 สมาร์ทกริดสู่การจัดการพลังงานในอนาคต 
 

1.3 สมำร์ทกริดคืออะไร 
 

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ยังไม่มีการก าหนดนิยามอย่างชัดเจน
แม้กระทั่งในระดับสากล แต่ละภูมิภาคประเทศ หรือแม้กระทั่งแต่ละหน่วยงานยังคงใช้ค าจ ากัดความใน
ขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้  สมาร์ทกริดมิได้หมายถึงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลากหลายประเภทซึ่งเข้ามาท างานร่วมกันในระบบไฟฟ้า โดยครอบคลุม
เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการส่งไฟฟ้า ด้านการจ าหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงด้านผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ 
บริบทของระบบสมาร์ทกริดยังครอบคลุมไป ถึงภาคการขนส่งด้วย เช่น เพ่ือให้สามารถรองรับการน ายานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เข้ามาใช้งาน เป็นต้น ส าหรับในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ให้นิยามของ
ระบบสมาร์ทกริดไว้กว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

“ระบบที่ไฟฟ้ำสำมำรถตอบสนองต่อกำรท ำงำนได้อย่ำงชำญฉลำดมำกขึ้นหรือมีควำมสำมำรถ 
มำกขึ้น โดยใช้ทรัพยำกรที่น้อยลง (Doing More with Less) มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีควำม
ปลอดภัย มีควำมยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถท ำให้เกิดขึ้นได้โดยกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีระบบสื่อสำรสำรสนเทศ (ICT) ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีทำงด้ำนกำร
ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อท ำให้ระบบไฟฟ้ำก ำลังสำมำรถรับรู้ข้อมูลสถำนะต่ำง ๆ ในระบบมำกขึ้น เพื่อใช้ใน
กำรตัดสินใจอย่ำงอัตโนมัติ ทั้งนี้ กระบวนกำรเหล่ำนี้จะต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งระบบไฟฟ้ำครอบคลุมระบบผลิต 
ระบบส่ง ระบบจ ำหน่ำย และระบบผู้ใช้ไฟฟ้ำ” 
(ที่มา: แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579) 
 

ทั้งนี้ ความแตกต่างของระบบโครงข่ายไฟฟ้าปัจจุบันและระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด สรุปได้ดังนี้  
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รูปที่ 1.6 ความแตกต่างของระบบโครงข่ายไฟฟ้าปัจจุบันและระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
 

ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์การใช้งานหลัก คือ การส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพลังงานไฟฟ้าจะมีทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เพียง
ทิศทางเดียว โดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าที่จ ากัด รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบไฟฟ้า
ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระดับน้อยมาก และมีการท างานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์แบบอัตโนมัติอย่างจ ากัด  

 

ระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดในอนำคต จะสามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัด ประมวลผล ระบบ
อัตโนมัติและสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งควบคุมทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลสารสนเทศให้สามารถ
ไหลได้สองทิศทาง และยังสามารถรองรับแหล่งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ านวนมากที่กระจายอยู่ทั่วไป 
รวมถึงการรองรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ จากทิศทางของโลกในอนาคตมีแรงขับเคลื่อน (Diving Force) ที่จะมุ่งไปสู่การลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม (Efficiency) อีกทั้งทิศ
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ ทั่วโลก (Global Trend) จะมีแนวโน้มกระจายตัว 
(Decentralized) ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีหรือตลาดของแหล่งพลังงานแบบ
กระจายตัว (DER Technology and DER Market) อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) การ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองและซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Prosumer & Peer to Peer) การใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS) การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานต่าง ๆ (IoT & 
EMS) เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมต่อของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER) ดังกล่าว จะส่งผลกระทบและปัญหา
ต่อระบบไฟฟ้า ทั้งในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ด้านความคับคั่งของระบบไฟฟ้า และด้านความผันผวน
ของตลาดซื้อขายไฟฟ้า โดยแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสามารถท าได้โดยการเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับ
ระบบไฟฟ้า (More Flexible Power System) และการมีแหล่งพลังงานที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility 
Resource) รวมถึงอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ร่วมด้วย อาทิ มิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) เทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยี
สื่อสารที่ทันสมัย เช่น 5G เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของระบบไฟฟ้า
รวมถึงสนับสนุนให้เกิดแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว ที่สอดคล้องกับทิศทางด้านพลังงานในอนาคตได้  
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รูปที่ 1.7 การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดเพ่ือรองรับทิศทางด้านพลังงานในอนาคต  
 

อย่างไรก็ดี ภายใต้แผนและนโยบายระดับประเทศ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดกรอบแนวการพัฒนาด้านสมาร์ทกริด เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตและตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รองรับการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น
และเทคโนโลยีด้านพลังงานอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER) ของ
ทางผู้ใช้ไฟฟ้า การสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมด้านสมาร์ทกริด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันใน
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยพิจารณามาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนให้การพัฒนางานด้านสมาร์ทกริดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 1.8 กรอบแนวการพัฒนาด้านสมาร์ทกริด ภายใต้แผนและนโยบายระดับประเทศ 
 

1.4 เทคโนโลยีพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริด  
 

เนื่องจากเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด มีมากมายหลากหลายในรายงานฉบับนี้จึงคัดน าเสนอเฉพาะ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานด้านสมาร์ทกริดเฉพาะเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะมีบทบาทต่อประเทศไทยในระยะเวลา  
อันใกล้ ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) การตอบสนอง 
ด้านโหลด (Demand Response: DR) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage System: ESS) การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Forecast)      การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration) รวมถึงโปรซูเมอร์ (Prosumer) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.4.1 ระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management System: EMS) 

 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) หมายถึง ระบบอัตโนมัติ 
ที่น าเข้ามาใช้ในการควบคุมให้การผลิต การส่งพลังงาน รวมถึงให้การใช้พลังงาน เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด 
ความหมายของระบบบริหารจัดการพลังงานค่อนข้างกว้าง โดยมิได้หมายถึงเฉพาะเพียงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมถึงพลังงานในรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น พลังงานความร้อน เป็นต้น ในบริบทของระบบสมาร์ทกริด 
ระบบบริหารจัดการพลังงานจะหมายความถึงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งอ้างอิงระบบบริหาร 
จัดการพลังงานตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด พ.ศ. 2558–2579 ซึ่งเน้นระบบ
บริหารจัดการพลังงานด้านผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการบริหารจัดการพลังงานในด้านของผู้ใช้ไฟฟ้าจะกล่าวถึง
ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารและระบบบริหารจัด
การพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
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ระบบบริหารจัดการพลังงานควบคุมการท างาน ประสานกันระหว่างอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) 
สมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Actuator หรือ Controller)  
บนโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology: IT) รวมถึงยังสามารถควบคุม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนในระบบไฟฟ้ามากขึ้น เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
ระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น โดยจะรับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป เช่น ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้นได้ ระบบที่มีขีดความสามารถในระดับที่สูงขึ้น 
จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพอากาศ ราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ด้านการไฟฟ้า เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จะถูกน ามารวมศูนย์ในส่วนกลางเพ่ือการแสดงผลอย่างเป็นระบบต่อผู้ใช้
ไฟฟ้าท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความเข้าใจพฤติกรรมการใช้พลังงานของตนเองมากขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้สามารถระบุ
แนวทางหรือศักยภาพที่เป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานให้เหมาะสมมากข้ึน  

นอกจากนี้ ระบบจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาในการประมวลและวิเคราะห์ผลเพ่ือหาแนวทางการบริหาร
จัดการพลังงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) โดยการวิเคราะห์หาจุดที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ บริหารจัดการ  พลังงานให้
เกิดผลการประหยัดในเชิงการเงินมากที่สุด หรือจุดที่เหมาะสมที่สุดในเชิงพลังงาน กล่าวคือ บริหารจัด
การพลังงานให้เกิดผลประหยัดของหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ในบางกรณีอาจจะรวมถึงการงดใช้พลังงาน
หรือการลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ท าให้ความสามารถในการท างานหรือ
ผลิตภาพ (Productivity) ลดลง รวมถึงต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพใด ๆ กับผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ใน
พ้ืนที่นั้น ๆ โดยระบบบริหารจัดการพลังงานยังสามารถท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
โดยตรงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้น ๆ โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต เช่น สามารถก าหนดการ
เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 
ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือนและอาคาร  

ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (Home Energy Management System: HEMS) และ
ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) เป็นการเชื่อมโยง
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ซึ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์เข้าด้วยกันภายใต้ระบบ
ควบคุมส่วนกลาง โดยทั่วไปแล้ว HEMS กับ BEMS มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเชิงของวัตถุประสงค์การใช้งาน
และหลักการท างาน อย่างไรก็ตาม BEMS จะมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากในอาคารพาณิชย์มีจ านวนจุดที่
จะต้องควบคุมและจุดตรวจวัดมากกว่าหากเทียบกับ HEMS รูปที่ 1.9 แสดงถึง BEMS และ HEMS ตามล าดับ 
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รูปที่ 1.9 ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (HEMS) และอาคาร (BEMS) 
 

โดยทั่วไปอาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนมากไปกับระบบปรับอากาศ BEMS 
จึงมักจะประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ การควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบท าความร้อนและระบาย
อากาศ (Heating, Ventilation, and Air Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร การ
รวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ การควบคุมการท างานของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในอาคาร เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในอนาคตอาจจ าเป็นต้องมีการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าไว้ในอาคาร เพ่ือรองรับการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ภายในอาคาร ดังนั้น BEMS บางระบบจึงต้องสามารถควบคุมการ
ท างานของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วย  

อาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือส านักงานใหญ่ เป็นต้น มีศักยภาพในการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด BEMS เป็นระบบที่สามารถน ามาใช้เพ่ือรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบ
อัตโนมัติได้ 

 
ระบบบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS)  
เป็นระบบจัดการพลังงานในอนาคตที่ใช้ควบคุมการผลิต การซื้อ การส่ง การจ าหน่าย และการใช้พลังงานที่ใช้
ในกระบวนการผลิตของโรงงาน หากเปรียบเทียบกับ HEMS หรือ BEMS แล้ว FEMS ถือเป็นระบบที่มี 
ความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะกระบวนการ
ผลิตของโรงงานนั้น ๆ ในขณะที่ BEMS หรือ HEMS จะจ ากัดอยู่แค่การควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
บางชนิดเท่านั้น เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบท าความร้อน หรือระบบแสงสว่าง เป็นต้น แต่ FEMS จ าเป็น 
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ต้องเข้าไปท างานร่วมกับระบบควบคุมของโรงงานที่มีอยู่แล้ว รวมถึงอาจจะต้องมีขีดความสามารถในการ
จัดการตารางการเดินเครื่องจักรรวมถึงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น การออกแบบ FEMS 
จึงมีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากต้องมีการศึกษาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของโรงงานโดย
ละเอียดซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตของโรงงาน อย่างไรก็ตาม FEMS มีประโยชน์เป็น
อย่างมาก ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถเพ่ิมความสามารถหรือสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Systems) ได้  

โดยทั่วไปแล้ว FEMS อาจจะท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เช่น ระบบ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management) 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management) เป็นต้น FEMS จะต้องมีความสามารถ 
ในการท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ได้ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เป็น
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในที่สุด  
 

 
 

รูปที่ 1.10 ระบบบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (FEMS) 
 

ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการพลังงาน 
แต่เดิมผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะในภาคบ้านเรือน ทราบเพียงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตนเองย้อนหลังใน

ภาพรวมจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเท่านั้น การน าระบบบริหารจัดการพลังงานเข้ามาใช้สามารถท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่
ว่าจะเป็นในภาคบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมทราบลักษณะรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ใน
แต่ละช่วงเวลาโดยละเอียด ผ่านทางระบบแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น รวมถึงทราบ
พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น ทราบว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใด มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไปกับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เป็นต้น การรับรู้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ของตนเองในรายละเอียดมากขึ้นสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า 
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ระบบบริหารจัดการพลังงานช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการควบคุมสั่งการ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.11 ตัวอย่างของประโยชน์ที่ได้ เมื่อน า HEMS มาติดตั้งในบ้านเรือน 
แต่เดิม ในกรณีไม่มีการติดตั้ง HEMS ผู้ใช้ไฟฟ้าจ าเป็นต้องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ด้วยตนเอง 
เช่น การไปเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟส่องสว่างในแต่ละจุดโดยตรง สั่งการเพ่ิมลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
ผ่านทางรีโมตหรือสวิตช์ควบคุมโดยตรงในแต่ละห้อง เป็นต้น  

เมื่อมี HEMS มาติดตั้งในบ้าน ผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จากที่ใดในบ้านก็ได้ โดยที่ไม่ต้องไปควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นในแต่ละ 
บริเวณโดยตรง มีความสะดวกในการควบคุมที่มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองโดยลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง อันจะมีส่วนช่วยในการประหยัดไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า
ลงได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะทราบถึงสถานการณ์ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตลอดเวลา จึงทราบได้หากลืมเปิดอุปกรณ์บางอย่างทิ้งไว้โดยมิได้ตั้งใจ เป็นต้น อุปกรณ์อัตโนมัติบางชนิด
สามารถท างานร่วมกับ HEMS ได้ เช่น เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเพ่ือเป็นส่วนในการควบคุมปิดไฟ 
ส่องสว่างในบริเวณบ้านที่ไม่มีคนอยู่ เป็นต้น จึงสามารถลดภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
บางชนิดลงได้ 

 

 
 

รปูที่ 1.11 ประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน (HEMS) 
 

ระบบการบริหารจัดการพลังงาน สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างการประสานงานเพ่ือด าเนินการตอบสนองด้านโหลดระหว่างหน่วยงานด้านการ
ไฟฟ้าและอาคารพาณิชย์ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.12 การตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบที่ไม่เป็นอัตโนมัติ 
(Manual Demand Response) สามารถด าเนินการได้ทันทีโดยมิต้องอาศัยการสื่อสารโดยตรง ระหว่าง
อุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ แต่จะอาศัยการสื่อสารโดยตรงระหว่างบุคคลเป็นหลักแทน ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานด้านการไฟฟ้าจะติดต่อผู้ดูแลอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ โดยตรงผ่านระบบการสื่อสารทั่วไป เช่น อีเมล์ 
โทรศัพท์ เป็นต้น เพ่ือแจ้งให้ผู้ดูแลอาคารลดการใช้ไฟฟ้าลงในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ดูแลอาคารจะต้อง
วิเคราะห์และวางแผนว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารลงได้อย่างไรในช่วงเวลานั้น  ก่อนจะสั่งการต่อให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องในอาคาร ด าเนินการงดหรือลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าลง  
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เนื่องจากมีปัจจัยด้านคนเข้ามาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก การสั่งการตอบสนองด้านโหลดในลักษณะนี้
ต้องอาศัยความสามารถด้านการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับส่งสาร 
เมื่อมีการน า BEMS มาประยุกต์ใช้จะท าให้สามารถด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
automated Demand Response) หรืออัตโนมัติ (Full-automated Demand Response) ได้ ตัวอย่างเช่น 
เมื่อมีการน าระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน หน่วยงานด้านการไฟฟ้าจะสั่งการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดผ่านทางระบบดังกล่าว ซึ่งหลังจากนั้นกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นไปอย่าง
อัตโนมัติ ระบบจะส่งสัญญาณเรียกให้ตอบสนองด้านโหลดไปยัง BEMS ของอาคาร จากนั้น BEMS จะประเมิน
ความสามารถในปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของอาคารว่าสามารถท า ได้มากน้อยเพียงใดแล้วจึงสั่งการ
โดยตรงไปยังระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ลดหรือหยุดการท างานภายใต้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้วจึงสื่อสาร
กลับไปยังระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลดส่วนกลาง เพ่ือแจ้งว่าอาคารนี้สามารถช่วยลดโหลดได้เท่าไหร่ 
กล่าวคือ BEMS สามารถลดความเก่ียวข้องของบุคคลในกระบวนสื่อสารสั่งการที่จ าเป็นเพ่ือการตอบสนองด้าน
โหลดไปได้อย่างมาก ส่งผลให้ระยะเวลาการตอบสนองลดลง หน่วยงานด้านการไฟฟ้าสามารถเรียกขอการ
ตอบสนองด้านโหลดในเวลาที่กระชั้นขึ้นได้หากมีความจ าเป็น 

 

 
 

รปูที่ 1.12 ประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS) 
 

1.4.2 กำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) 
 

การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้
ไฟฟ้าไปจากปกติของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ทางด้านอุปสงค์ (Demand) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความ
จ าเป็นที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า หรือเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ หรือต่อผลตอบแทน (Incentive) ที่ออกแบบมาเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนหรือลดการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาที่ราคาค่าไฟฟ้าสูง หรือในขณะที่ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาวะผิดปกติ ซึ่งการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด (DR) เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ า สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับการใช้
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งานในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ส าคัญในการเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 
และมีบทบาทส าคัญต่อทั้งการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (Power development planning) 
และการบริหารจัดการในการเดินระบบไฟฟ้าในระยะสั้น (System operation)  

ทั้งนี้ ตัวอย่างของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด แสดงได้ดังรูปที่ 1.13 โดยเส้นทึบสีแดงใน
แผนภูมิทั้ง 2 แสดงถึงกรณีปกติที่มิได้มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด ส่วนเส้นทึบสีน้ าเงินในแผนภูมิทั้ง 
2 แสดงถึงกรณีที่มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด รูปที่ 1.13(ก) เป็นแผนภูมิที่แสดงความต้องการไฟฟ้า
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน ส่วนรูปที่ 1.13(ข) เป็นแผนภูมิแสดงการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันซึ่งน ามาสู่ค่าความต้องการไฟฟ้าที่แสดงในรูปที่ 1.13(ก) รูปแบบความต้องการไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค ซึ่ งส าหรับตัวอย่างที่แสดงใน
รูปที่ 1.13 คือ การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจากกรณีปกติ  

นอกจากนี้ รูปที่ 1.13 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อมีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดค่าความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดในวันนั้นจะลดลง โดยในรูปที่ 1.13(ก) จะเห็นได้ว่าค่าสูงสุดของเส้นประสีน้ าเงินจะต่ ากว่า
เส้นประสีแดง นั่นคือ ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในกรณีที่มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดต่ ากว่า 
ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในกรณีที่ไม่ได้มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 

 

  
(ก) (ข) 

 

รปูที่ 1.13 ตัวอย่างของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 
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กลุ่มเป้าหมายของการตอบสนองด้านโหลด 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ (DR Resource) ในช่วงระยะแรกจะเป็นกลุ่มกิจการ/อาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial; C&I) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการตอบสนองด้าน
โหลดที่ค่อนข้างสูง มีต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ าและสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ
โดยรวมที่มีน้อยกว่ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งมีศักยภาพโดยรวมมาก แต่มีศักยภาพต่อรายที่น้อย
และกระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีต้นทุนการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูงและเข้าถึงได้ยากอีกด้วย ซึ่ง
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดส าหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนั้นจะเกิดขึ้นได้ในระยะถัดไป เมื่อเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ 
 

รูปแบบการตอบสนองด้านโหลด  
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลด ได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่แบบไม่อัตโนมัติ (Manual) ซึ่งสามารถ

ด าเนินการได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมารองรับ ซึ่งก็คือ การด าเนินการตอบสนองด้าน
โหลดที่ผ่านมาในประเทศไทย ทั้งการใช้มาตรการทางด้านราคา (Price-Based DR) หรือมาตรการจูงใจ 
(Incentive-Based DR) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า แล้วจึงบริหารจัดการการตอบสนอง
ด้านโหลดโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยตรงเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ระบบสมาร์ทกริดสามารถ
เอ้ือให้การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดเป็นไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือ ท าให้เกิดการประสานงานโดยตรง
ระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ (Machine to Machine) และลดความเกี่ยวข้องของบุคคลในกระบวนการ
ทั้งหมด รวมถึงท าให้การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดมีความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น สามารถทดแทนการสั่ง
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ ซึ่งจะมุ่งไปสู่การตอบสนองด้านโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) จนไปถึงแบบ
อัตโนมัติโดยสมบูรณ์ (Fully-Auto DR) ต่อไป ทั้งนี้ รูปแบบการสั่งการส าหรับการตอบสนองด้านโหลดจาก
ผู้ดูแลระบบ/ผู้จ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า 3 รูปแบบดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 1.14 ระบบสั่งการส าหรับการตอบสนองด้านโหลดแบบต่าง ๆ  
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1. ระบบสั่งกำรด้วยคน (Manual Demand Response System) 
ใช้การสั่งการด้วยคนในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสั่งการของผู้ดูแลระบบมายังผู้จ าหน่ายไฟฟ้าจนถึง

ผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ จดหมาย โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อผู้ใช้
ไฟฟ้าได้รับค าสั่งหรือการร้องขอแล้ว จะพิจารณาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมตอบสนองด้านโหลดโดยในระดับใด 
และเลือกใช้อุปกรณ์ หรือวิธีการด าเนินการใด จากนั้นจึงสั่งการไปยังผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ ให้ปิด
หรือปรับการควบคุมการท างานเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดสวิตช์ไฟแสงสว่าง หรือปรับอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้น 

 
 

รูปที่ 1.15 ระบบสั่งการด้วยคน (Manual Demand Response System) 
 

2. ระบบส่ังกำรแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automated Demand Response System) 
ใช้การสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติจากผู้ดูแลระบบผ่านผู้จ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะ

เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินการ ทั้งนี้ ในการด าเนินการผู้ดูแลระบบจะอาศัยเทคโนโลยีระบบ
บริหารจัดการพลังงานหรือการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ส่งค าสั่งหรือแจ้งการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดไปยัง
หน้ามิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับค าสั่งหรือการร้องขอแล้ว จะพิจารณาตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม
ตอบสนองด้านโหลดในระดับใด และเลือกใช้อุปกรณ์หรือวิธีการด าเนินการใดเช่นเดียวกับในกรณีของระบบสั่ง
การด้วยคน (Manual Demand Response System)  
 

3. ระบบส่ังกำรแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response System) 
ใช้การสั่งการแบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอน โดยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะติดตามสถานะของ

โครงข่ายระบบไฟฟ้า สถานะการผลิตไฟฟ้า และสถานะการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเมื่อระบบ
ประเมินแล้วเห็นความเสี่ยงที่ระดับความเชื่อมั่นของระบบไฟฟ้าต่ าลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือประเมินเห็นความ
จ าเป็นในการบริหารจัดการโหลดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ระบบก็จะออกค าสั่งร้องขอการตอบสนองด้าน
โหลดผ่านระบบสื่อสารมายังคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และส่งค าสั่งต่อไปยังระบบควบคุมของผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือปิดหรือ
ปรับการท างานของกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ให้สิทธิหรือ
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อนุญาตไว้แก่ผู้ดูแลระบบ ในหลายกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าจะติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะเพ่ือส่งข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
สถานะการใช้ไฟฟ้ากลับไปยังระบบส่วนกลางเพ่ือติดตามผลด้วย ระบบสั่งการแบบอัตโนมัตินี้จะใช้ระบบ
อัตโนมัติในการตัดสินใจด าเนินการตามเกณฑ์ที่ผู้ดูแลระบบส่วนต่าง ๆ ได้ตั้งค่าไว้ ในการท างานผู้ดูแลจะ
ท างานเพียงตรวจสอบติดตามการท างานของระบบอัตโนมัติเท่านั้น โดยระบบสามารถอนุญาตให้เปลี่ยนเป็น
การควบคมุด้วยคน (Manual Override) ในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ระบบมีปัญหาในการท างาน 
 

 
 

รูปที่ 1.16 ระบบสั่งการแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response System) 
 
นอกจากนี้ รูปแบบของการตอบสนองด้านโหลดนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะแค่การ

ประหยัดพลังงานเท่านั้น การตอบสนองด้านโหลดบางประเภทอาจจะน าไปสู่การใช้ไฟฟ้าในภาพรวม  ใน
ปริมาณที่เท่าเดิมหรือแม้กระทั่งเป็นการเพ่ิมการใช้ไฟฟ้าขึ้นในบางช่วงเวลา  โดยรูปแบบการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

 

 
 

รูปที่ 1.17 รูปแบบการตอบสนองด้านโหลด  
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1. กำรตอบสนองด้ำนโหลดแบบตัดลดควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด (Peak Clipping)  
คือ การลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโดยการลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ความ
ต้องการไฟฟ้าของประเทศมีค่าสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ
ประเทศเกิดขึ้นในช่วงเวลา 14.00–15.00 น. หน่วยงานด้านการไฟฟ้าจะสั่งการให้ผู้ใช้ไฟฟ้างด
หรือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นลง 

 

2. กำรตอบสนองด้ำนโหลดแบบเพิ่มควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่มีควำมต้องกำรใช้
ไฟฟ้ำต่ ำ (Valley Filling)  
คือ การเพ่ิมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมในช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่า
ความต้องการไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตอบสนองด้านโหลด ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นการลดการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งในกรณีของ Valley Filling นั้น
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้น การด าเนินการในรูปแบบนี้จะถูกใช้ในช่วงเวลาที่มี
การผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่าความต้องการไฟฟ้า หรือมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินขึ้นมา
นั่นเอง ในอนาคตเป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาต่อเชื่อมกับ
ระบบไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งก าลังการผลิตไฟฟ้าของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินขึ้นมาในบางช่วงเวลา  

ทั้งนี้ การตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบ Valley Filling จึงมีประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในกรณีดังกล่าว โดยหน่วยงานด้านการไฟฟ้าจะขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วน
เพ่ิมการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน หรือในกรณีท่ีดีที่สุดอาจจะร้องขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีระบบกักเก็บพลังงานชาร์จไฟฟ้าส่วนเกิน  เข้าระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือรักษาให้ค่าความ
ต้องการไฟฟ้าเท่ากับก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุม ได้โดยตรงในช่วงเวลานั้น และ
สามารถรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าได้โดยไม่จ าเป็นต้องปลดโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ออกจากระบบแต่อย่างใด 

 

3. กำรตอบสนองด้ำนโหลดแบบกำรปรับเลื่อนกำรใช้ไฟฟ้ำ (Load Shifting)  
คือ การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในบางช่วงเวลา โดยการปรับเลื่อนการใช้งานโหลดทาง
ไฟฟ้าจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้เป็นการลดการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
กล่าวคือ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเดิม เพียงแต่มิได้ใช้ในช่วงเวลาปกติ ซึ่งรูปแบบ
นี้จะคล้ายกับการน า Peak Clipping และ Valley Filling มาใช้ผสมผสานกัน 

 

ทั้งนี้ จากรูปแบบการตอบสนองด้านโหลดดังกล่าว สามารถสังเกตได้ว่าโหลดแต่ละประเภท มีความ
เหมาะสมในการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่เหมือนกัน เช่น ไฟส่องสว่าง โทรทัศน์ จะไม่สามารถเลื่อน
เวลาการใช้งานได้ จึงเหมาะสมกับการตอบสนองในแบบ Peak Clipping เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โหลดบาง
ประเภทสามารถเลื่อนเวลาใช้งานได้ เช่น เครื่องซักผ้า เตารีด ระบบท าน้ าร้อนที่มีถังเก็บน้ าร้อนด้วย เป็นต้น 
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โดยโหลดในลักษณะนี้สามารถตอบสนองในรูปแบบ Load Shifting ได้ อย่างไรก็ตาม จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
และความยินยอมของผู้ใช้ไฟฟ้าในการด าเนินการปรับเปลี่ยนด้วย 
 
ประโยชน์ของการตอบสนองด้านโหลด 

การตอบสนองด้านโหลด มีประโยชน์หลากหลายด้วยกัน แต่ประโยชน์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน     
มากที่สุดก็คือ การลดหรือชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
(Peaking Plant) ดังแสดงในรูปที่ 1.18 เส้นสีแดงทึบ คือ การใช้ไฟฟ้าตามปกติของประเทศ ซึ่งน าไปสู่ค่า
ก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดดังแสดงด้วยเส้นสีแดงประ ในกรณีที่มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดค่าความ
ต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากกรณีปกติ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของ ผู้บริโภค ดังสามารถแสดงได้ด้วยเส้นสีฟ้าทึบ ซึ่งจะน าไปสู่ค่าก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จ าเป็นดังแสดง
ด้วยเส้นสีฟ้าประ  

 

 
 

รปูที่ 1.18 ประโยชน์ของการตอบสนองด้านโหลด  
 
การที่จะตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง  ๆ ได้ หน่วยงานด้านการไฟฟ้าจะต้อง

วางแผน การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อค่าความต้องการไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการ 
สามารถจ าแนกได้เป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าตามความต้องการฐาน (Baseload Power 
Plant) และโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peaking Plant) โดย Baseload 
Power Plant   เป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา ด้วยก าลังการผลิตที่ค่อนข้างคงที่ (แสดงรูปที่ 
1.18 เป็นแถบสีเทาเข้ม) โรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงมักจะใช้เชื้อเพลิงราคาถูกเป็นล าดับแรก เช่น โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนถ่านหิน (เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง) เป็นต้น ส าหรับก าลังการผลิตส่วนที่เหลือ จะมาจาก Peaking 
Plant ซึ่งมีลักษณะของการเดินเครื่องเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ โรงไฟฟ้ากังหัน
ก๊าซ ซึ่งใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เขื่อน และโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ เป็นต้น  
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โดยทั่วไปแล้วต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของ Peaking Plant จะมีราคาสูงกว่า Baseload Power Plant 
เนื่องจาก Peaking Plant มีการท างานเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในแต่ละปีเท่านั้น (ต่ ากว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี เทียบ
กับมากกว่า 7,200 ชั่วโมงต่อปี ในกรณีของ Baseload Power Plant) ซึ่งต้นทุนที่สูงของ Peaking Plant   
ก็จะแปรเปลี่ยนมาเป็นค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในที่สุด ดังนั้น การลดหรือชะลอการสร้าง Peaking Plant จึงเป็น
แนวทางหนึ่งซึ่งสามารถมีส่วนช่วยรักษาระดับค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงจนเกินไปได้ รูปที่ 1.18 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าปริมาณ Peaking Plant ในกรณีที่มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด โดยหากเปรียบเทียบใน 2 กรณี จะเห็นได้ว่าปริมาณของ 
Baseload Power Plant ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ประโยชน์ของการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด
จะเป็นไปในส่วนของ Peaking Plant เท่านั้น 
 
1.4.3 ระบบไมโครกริด (Microgrid) หรือระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 

 

ระบบไมโครกริด (Microgrid) คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า (Low Voltage) หรือแรงดัน
ระดับกลาง (Medium Voltage) ที่มีขนาดเล็ก โดยประกอบด้วย กลุ่มของภาระทางไฟฟ้า (Load) ชนิดต่าง ๆ 
ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources: DERs) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และระบบควบคุม
อัตโนมัติ โดยส่วนประกอบทั้งหมดท างานร่วมกันผ่านระบบบริหารจัดการพลังงานหรือระบบควบคุมไมโครก
ริด (Microgrid Controller) โดยทั่วไปแล้วระบบไมโครกริดจะเชื่อมต่ออยู่กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main 
Grid) และสามารถแยกตัวเป็นอิสระ (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ในสภาวะที่จ าเป็น โดย
หลักการส าคัญของระบบไมโครกริด คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานให้พอดีกับความ
ต้องการใช้พลังงานภายในโครงข่ายไมโครกริด และใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเพ่ือเสริมความม่ันคงเท่านั้น 

 

โดยทั่วไปมีการใช้งานระบบไมโครกริดกับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย เช่น สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย กลุ่มอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ชุมชนที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 
ฐานทัพทางการทหาร ศูนย์ข้อมูล เทศบาล และชุมชน ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการวิจัยพัฒนา การ
มีไฟฟ้าใช้ หรือต้องการความมั่นคงทางด้านพลังงาน เป็นหลัก แต่ปัจจุบัน ราคาของเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง
ราคาของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายตัว และระบบกักเก็บพลังงานมีราคาถูกลงมาก ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสนใจระบบไมโครกริด ที่มีราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับ
ราคาค่าไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ (Grid Parity) 
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รูปที่ 1.19 ส่วนประกอบระบบสมาร์ทไมโครกริด 
 

ทั้งนี้ ระบบไมโครกริดประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วน ได้แก่ 
 

1) ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  
ระบบผลิตไฟฟ้าท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นภายในระบบไมโครกริดเอง เพ่ือจ่ายให้กับโหลดไฟฟ้าภายใน

ระบบไมโครกริด โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระบบผลิตพลังงานที่มีขนาดเล็กและกระจายตัวอยู่ทั่วไป (Distributed 
Generation: DG) ส าหรับระบบสมาร์ทไมโครกริดสมัยใหม่จะเน้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนเป็นหลัก เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าชีวมวล 
หรือก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก เป็นต้น โดยจะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  
เป็นระบบเสริมเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงพอ
เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล เป็นต้น ทั้งนี้ โดยนิยามแล้วระบบไมโครกริดไม่จ าเป็นจะต้องมี
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนประกอบก็ได้ 
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2) ระบบควบคุมไมโครกริด  
ระบบควบคุมไมโครกริด (Microgrid Controller) คือระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 

Management System) ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าภายใน
ระบบ นอกจากนี้ ในระบบไมโครกริดที่มีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบ ระบบควบคุมไมโครกริด 
จะท าหน้าที่ควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟจากระบบกักเก็บพลังงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย  

หน้าที่หลักของระบบควบคุมไมโครกริด คือ การรวบรวมข้อมูลจากส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ 
ไมโครกริด จากนั้นจึงประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimum Point) ใน
การท างานของระบบไมโครกริดนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ได้ถูกก าหนดและตั้งค่าไว้ จากนั้น
จึงสั่งการและควบคุมการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบเพ่ือให้มีการท างานประสานกันได้
เสมือนว่าเป็นระบบเดียว โดยหน้าที่หลักของระบบควบคุมไมโครกริด คือ การบริหารจัดการให้เกิดสมดุล
ระหว่างการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยจะเน้นให้มีการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นภายในระบบให้ได้มากที่สุด และท าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง
ระบบไมโครกริดกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักในการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกินหรือส่วนขาด  

ระบบควบคุมไมโครกริดจะท างานในลักษณะอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้
ถูกก าหนดไว้ก่อนหน้า รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลหาแนวทางในการควบคุมระบบให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมมากที่สุด ทั้งในเชิงเทคนิคและความปลอดภัย รวมไปถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
นอกจากนี้ ระบบควบคุมไมโครกริดที่ทันสมัยจะสามารถท างานร่วมกับระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียน และใช้ผลของการพยากรณ์ดังกล่าวในการบริหารจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าภายใน
ระบบไมโครกริด 

 
3) ส่วนต่อเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก  

ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุมสั่งการ 
การเชื่อมต่อ หรือการตัดการเชื่อมต่อระหว่างระบบไมโครกริดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก  โดยทั่วไปแล้ว 
ส่วนเชื่อมต่อฯ จะรับค าสั่งมาจากระบบควบคุมไมโครกริดโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินส่วนเชื่อมต่อฯ 
จะสามารถตัดการเชื่อมต่อได้ด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติตามข้อก าหนดการควบคุมที่ถูกตั้งไว้ก่อนหน้า 

 
4) โหลดไฟฟ้า 

โหลดไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในระบบไมโครกริด ซึ่งอาจจ าแนกได้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในภาค
บ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอาคารพาณิชย์ ส่วนราชการ ฯลฯ โหลดไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกจัดล าดับ
ความส าคัญ (Priority) จากมากไปหาน้อย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการการตัดสินใจของระบบควบคุม 
ไมโครกริด ในกรณีที่ระบบไมโครกริดจ าเป็นต้องแยกตัวอิสระออกมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักและ  
แหล่งผลิตไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดไฟฟ้าทั้งหมดภายในระบบไมโครกริดได้ 
โหลดไฟฟ้าซึ่งถูกจัดให้มีล าดับความส าคัญต่ าจะถูกตัดการจ่ายไฟฟ้าก่อน หลังจากนั้น โหลดซึ่งมีความส าคัญ
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มากขึ้นในล าดับถัด ๆ ไปก็จะถูกตัดออกจากระบบตามล าดับ ทั้งนี้ โหลดที่มีล าดับที่มีความส าคัญมากที่สุดจะ
ได้รับการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ เช่น โรงพยาบาล ท่าอากาศยาน ฐานทัพที่ตั้งทางการทหาร เป็นต้น 

ระบบไมโครกริดแต่ละระบบจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในระบบ นอกจากนี้ ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า รูปแบบการใช้ไฟฟ้า ประเภทและจ านวนของแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มี
ในระบบก็มีผลให้ระบบไมโครกริดมีลักษณะและความสามารถในการท างานในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
ระบบไมโครกริดที่มีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก และมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบ 
เมื่อจ าเป็นต้องแยกตัวอิสระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักจะยังสามารถคงการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดส่วนมาก
ได้ในระบบ ในทางตรงกันข้ามระบบไมโครกริดที่มีระบบผลิตไฟฟ้าจ ากัดและไม่มีระบบกักเก็บพลังงานเป็น
ส่วนประกอบจะต้องอาศัยการพ่ึงพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเป็นอย่างมาก  ดังนั้น เมื่อระบบไมโครกริด 
ดังกล่าวจ าเป็นต้องแยกตัวอิสระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักจะสามารถคงการจ่ายไฟฟ้าให้กับบางโหลดที่มี
ความส าคัญสูงเท่านั้น เป็นต้น  

ทั้งนี้ เนื่องจากระบบไมโครกริดประกอบไปด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป
ในระบบ ดังนั้น ระบบจ าหน่ายในระบบไมโครกริด จึงต้องถูกออกแบบให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ใน 2 ทิศทาง    
ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการไหลของไฟฟ้าในทิศทางเดียวเท่านั้น คือ  
จากโรงไฟฟ้าไปสู่โหลดไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบไมโครกริดในภาพรวมอาจท าหน้าที่เป็น
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือโหลดไฟฟ้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการท างานของระบบไมโครกริดและการควบคุมระบบใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

 
ประโยชน์ของระบบไมโครกริด  

ประโยชน์ที่เด่นชัดของการน าระบบไมโครกริดมาใช้งาน คือ จะสามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือได้ 
(Reliability) ทางไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดนั้น ๆ โดยเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
หลักเช่น ฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้า ต้นไม้ล้มพาดเสาไฟฟ้า ฯลฯ ระบบไมโครกริดจะรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ระบบควบคุมไมโครกริดจะสั่งการอย่างอัตโนมัติให้ระบบไมโครกริดท าการแยกตัว
อิสระออกมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก และเนื่องจากระบบไมโครกริดมีระบบผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเอง 
บางระบบอาจจะมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบด้วย หลังจากท่ีระบบไมโครกริดแยกตัวอิสระออกมา
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก จึงยังสามารถบริหารจัดการให้แหล่งผลิตไฟฟ้าหรือระบบกักเก็บพลังงานภายใน
จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่มีความส าคัญสูงภายในระบบไมโครกริด เช่น สถานพยาบาล สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ       
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ปริมาณและจ านวนโหลดที่ยังคงได้รับการจ่ายไฟในขณะที่ระบบไมโครกริดแยกตัวอิสระ
ออกมานั้น จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของระบบไมโครกริดนั้น ๆ เช่น มีแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในระบบ 
มากน้อยเพียงใด เป็นต้น ในขณะเดียวกันระบบควบคุมไมโครกริดยังสามารถด าเนินการตอบสนองด้านโหลด
ภายในระบบไมโครกริดอย่างอัตโนมัติควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ลดหรือเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
บางส่วนในช่วงเวลาดังกล่าวและรักษาความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในระบบไมโครกริดให้อยู่ในระดับที่ระบบผลิต  
ไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด หรือระบบกักเก็บพลังงานยังสามารถจ่ายไฟฟ้ารองรับได้อย่างเพียงพอ  
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หากเปรียบเทียบระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมกับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่ประกอบด้วย ระบบสมาร์ท 
ไมโครกริดจ านวนหนึ่ง เมื่อเกิดความขัดข้องขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก หากเป็นระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจะ
ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่นั้นได้ จนกว่าจะสามารถแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้นได้เสียก่อน 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการน าระบบไมโครกริดมาใช้ ระบบไมโครกริดจะแยกตัวอิสระออกมาจากโครงข่าย
ไฟฟ้าหลัก จากนั้นจึงใช้ระบบผลิตไฟฟ้าหรือระบบกักเก็บพลังงานที่มีอยู่ท าการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่มี
ความส าคัญสูงในระบบไมโครกริดนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระบบไมโครกริดจะได้รับความน่าเชื่อถือทาง
ไฟฟ้าสูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบไมโครกริด 

ประโยชน์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการน าระบบไมโครกริดมาใช้งาน คือ การลดการสูญเสียไฟฟ้า 
ในระบบส่งและระบบจ าหน่าย แต่เดิมไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นมาโดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่
ห่างจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาก ดังนั้น ไฟฟ้าจะต้องถูกส่งผ่านระบบส่งและระบบจ าหน่ายเป็นระยะทางไกลท าให้มีการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้า (Loss) ส่วนหนึ่งไป ซึ่งในกรณีของระบบไมโครกริดจะมีระบบผลิตไฟฟ้าอยู่ภายในระบบ 
นั่นคือ ระบบผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจึงท าให้ระยะทางของการส่งไฟฟ้าลดน้อยลงมากซึ่งส่งผลให้
ความสูญเสียในการส่งไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ การใช้งานระบบไมโครกริดที่มากขึ้นจะลดการพ่ึงพา 
และใช้งานระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าลงท าให้สามารถชะลอการสร้างหรือขยายระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายใหม่ได้ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น
ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ การที่โหลดไฟฟ้าอยู่ใกล้กับระบบผลิตไฟฟ้าท าให้มีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานทางหนึ่งนั่นคือ มีความเป็นไปได้ในการน าความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาจ่ายให้กับ
โหลดความร้อนในบริเวณใกล้เคียงได้ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เป็นต้น 
นอกจากนี้ระบบสมาร์ทไมโครกริดยังมีส่วนในการสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
ในระบบอีกด้วย 

      
 

รูปที่ 1.20 ประโยชน์ของระบบไมโครกริด 
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1.4.4 ระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) 
 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ในบริบทของสมาร์ทกริด หมายถึง ระบบ
หรืออุปกรณ์ซึ่งสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานในรูปแบบอ่ืน เพ่ือกักเก็บไว้ใช้งานในเวลาอ่ืน   
เมื่อจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานจะแปลงพลังงานที่กักเก็บไว้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
อีกครั้งและจ่ายคืนสู่ระบบต่อไป โดยการแปลงรูปพลังงานไปมาจะเกิดการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปขึ้นอยู่กับ
กระบวนการที่ใช้ ดังนั้น ระบบกักเก็บพลังงานที่ดีจะต้องมีความสูญเสียในกระบวนการแปลงรูปพลังงานให้
น้อยที่สุด  

รูปที่ 1.21 แสดงตัวอย่างประเภทของระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย โดยสามารถ
แบ่งตามรูปแบบของพลังงานที่กักเก็บ เช่น กักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงาน
เคมี เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงานมีตั้งแต่ขนาดเล็กระดับเพียงไม่กี่วัตต์ เช่น แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ่านไฟฉาย ไปจนถึงขนาดใหญ่ระดับหลายเมกะวัตต์ เช่น แบตเตอรี่สนับสนุนระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ระดับความไวในการจ่ายไฟฟ้าของระบบกักเก็บพลังงานกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลักก็มี
หลากหลายเช่นกัน โดยบางระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วในระดับมิลลิวินาที (ms) ในขณะที่บางเทคโนโลยี  
มีการตอบสนองที่ช้าต้องใช้เวลานานในการจ่ายไฟฟ้ากลับเข้าระบบ ทั้งนี้ ระบบกักเก็บพลังงานแต่ละประเภท     
มีบทบาทและวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  

 

    
 

รูปที่ 1.21 ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 
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ตัวอย่างของระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานศักย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับ 
(Pumped Hydropower Plant) ถือเป็นประเภทที่มีการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน
มากแล้ว และยังเป็นประเภทของระบบกักเก็บพลังงานที่มีความจุรวมมากท่ีสุดในโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การใช้งานโรงไฟฟ้าประเภทนี้แล้ว นั่นคือ โรงไฟฟ้าล าตะคอง ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเวลาที่มี
การผลิตไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการไฟฟ้า ระบบดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าส่วนเกินในการสูบน้ าจากอ่างเก็บน้ า 
ล าตะคอง (อ่างล่าง) ขึ้นไปเก็บไว้ชั่วคราวที่อ่างเก็บน้ าที่ก่อสร้างใหม่บนภูเขา (อ่างบน) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 
5 กิโลเมตร เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปล่อยน้ าจากอ่างบนกลับสู่อ่างล่างผ่านกังหันน้ าเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าจ่ายกลับคืนให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

    
 

รูปที่ 1.22 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าแบบสูบกลับล าตะคอง กฟผ. จ.นครราชสีมา  
 

ระบบกักเก็บพลังงานที่ส าคัญอีกประเภท คือ ระบบที่กักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานเคมี หรือ
แบตเตอรี่ โดยมีทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary Battery) หรือติดตั้งในยานพาหนะไฟฟ้า (Mobile Battery) 
ซ่ึงแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มีการพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในการสนับสนุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟ้า  

นอกจากนี้ ยังมีระบบกักเก็บพลังงานประเภทอ่ืน ๆ อีกมากซึ่งยังอาจมิได้มีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายมากนัก หรือมิได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในบริบทของสมาร์ทกริด เช่น ล้อตุนก าลัง (Flywheel)  
ซึ่งกักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานจลน์ หรือถังเก็บความร้อนหรือความเย็น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 
ในบริบทของการใช้พลังงานความร้อนเป็นหลัก มิได้เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโดยตรง เป็นต้น 

ระบบกักเก็บพลังงานแบบต่าง ๆ มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป คุณสมบัติส าคัญที่ต้องพิจารณา 
ในการเปรียบเทียบ เช่น พิกัดก าลัง ระยะเวลาในการจ่ายพลังงาน ประสิทธิภาพในการชาร์จ และจ่ายไฟฟ้า 
อายุการใช้งาน ราคาต่อความจุไฟฟ้า (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ราคาต่อก าลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์) เป็นต้น 
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ประโยชน์ของระบบกักเก็บพลังงาน  
ระบบกักเก็บพลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานในช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือไปตอบสนองความ

ต้องการพลังงานในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้ โดยท างานร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ที่สามารถช่วยให้การจัดการพลังงานที่ดี
ขึ้นทั้งในส่วนของอุปสงค์ (Energy supply) และอุปทาน (Demand) พลังงาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อ
ความท้าทายของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อาทิ  

 

1) การบริโภคไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การ
เข้าถึงบริการไฟฟ้ามากขึ้น และแนวโน้มในปัจจุบันมุ่งการพัฒนาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก  

2) การเติบโตของพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องมีการพัฒนากริดให้สามารถมีความเชื่อถือได้และมีความมั่นคง  

3) การขยายตัวของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีลักษณะที่เป็นการไหลของไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทาง ระหว่าง 
supply และ demand  

4) การเคลื่อนย้ายพลังงานไฟฟ้าแบบอิสระ หมายถึง การใช้งานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นท าให้เกิดโหลด
เพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่และท าให้เกิดความแออัดในระบบส่ง/สายจ าหน่าย   

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพ่ิมขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลมในสัดส่วนสูงอย่างต่อเนื่องในระบบไฟฟ้าก าลัง ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจาก
การปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และมีความผันแปร (Variability) 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
สามารถคาดการณ์อย่างแน่นอนได้ ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวสร้างความท้าทายให้กับภาครัฐและผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องอาศัยกระบวนการจัดการแบบพิเศษเพ่ือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟ้าก าลังในอนาคต การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า (Grid 
Flexibility) เพ่ือรองรับกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนนั้น จึงเป็นบริบทหนึ่งที่ภาครัฐและผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าคือการมุ่งเน้นไปที่การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้รับมือกับความไม่แน่นอน และความผันแปรในระบบไฟฟ้าเนื่องจาก
สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งบริบทดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าของทุกประเทศ
ทั่วโลกก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสมาร์ทกริด (Smartgrid) ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้าน 
การพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านความต้องการทางไฟฟ้า การใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้า (Behind-the-meter) ออกมาใช้งานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจึงมีบทบาทส าคัญต่อยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะถัดไป
อย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนหรือแหล่งพลังงานที่มี
ความผันผวนสูงแล้ว ยังเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน ซึ่ง
ระบบกักเก็บพลังงานสามารถช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น (Flexibility/Resilient) สามารถตอบสนอง
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ต่อความต้องการและการผลิตไฟฟ้าที่มีความผันผวนได้อย่างทันท่วงที มีความมั่นคง (Energy security) และ
รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า (Network stability) การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสายส่งและสาย
จ าหน่าย (Efficiency) การบริหารจัดการไฟฟ้าและต้นทุนค่าไฟฟ้า (Cost-Effectiveness) และส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Variable Renewable Energy, VRE) ซึ่งก าลังการผลิตมีความผันผวน 
(Intermittence producers) ให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้า น าไปสู่การมีโครงข่ายไฟฟ้าที่มี
ความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับการพิจารณาและให้ความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งสอดรับ
กับราคาของระบบกักเก็บพลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความจุและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งระบบกักเก็บพลังงานเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในระบบไมโครกริด (Micro grid) โปรซูเมอร์ 
(Prosumer) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicles, EV) ซึ่งจะมีความต้องการใช้งานมากขึ้นในอนาคต
อย่างแน่นอน 

 

 
 

รูปที่ 1.23 ความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและการจัดการเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในอนาคต  

 
โอกาสและการประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน 

การประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ระบบกักเก็บ
พลังงานระดับผู้ดูแลระบบไฟฟ้า (Utility Scale) (Front of the meter, FTM) และระบบกับเก็บพลังงาน
ระดับผู้ใช้ไฟฟ้า End-user Scale (Behind the meter, BTM)  

 

1) Utility Scale เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายของระบบส่งและจ่าย
ก าลังไฟฟ้า และมีความจุการกักเก็บอยู่ในช่วงหลายเมกะวัตต์ชั่วโมงจนถึงหลายร้อยเมกะวัตต์
ชั่วโมง ฟังก์ชันการท างานของระบบกักเก็บพลังงานด้านหน้ามิเตอร์ถูกก าหนดโดยผู้ให้บริการ
ระบบ (Utility sector) เช่น เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Service) หรือลด
ปัญหาความหนาแน่นของภาระทางไฟฟ้าบนเครือข่ายไฟฟ้า 
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2) End-user Scale เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกันด้านหลังมิเตอร์การไฟฟ้าของลูกค้า
ภาคครัวเรือน (Residential) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial, 
C&I) เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นหลักโดยลดการใช้พลังงานในช่วงที่มีความต้องการสูงและเพ่ิม
การบริโภคพลังงานด้วยตนเอง (self-consumption) จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (solar rooftop) โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ถูกเรียกเก็บค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand charge)  

 
นอกจากนี้ การใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงานที่น ามาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับผู้ที่

เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากการใช้พลังงาน
ทดแทนมากขึ้น อาจน าไปสู่ความเท่าเทียมในการใช้ไฟฟ้าและการเข้าถึงระบบกักเก็บพลังงาน การมีผู้เล่นใน
ตลาดการขายไฟฟ้า การเกิดบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่าย
ไฟฟ้าได้ เช่น ไมโครกริด (Microgrid) โปรซูเมอร์ (Prosumer) การตอบสนองด้านโหลด (DR) ยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การสร้างซอฟต์แวร์ในการจัดการพลังงาน (EMS) และการบริการด้านการให้
ค าปรึกษาต่าง ๆ เมื่อพิจารณาการน าไปใช้งานของแต่ละผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานระบบกักเก็บ
พลังงานที่หลากหลายหน้าที่ด้วยกัน  เนื่องมาจากเป็นการหาประโยชน์สูงสุดจากระบบกักเก็บพลังงาน 
(Stacking of revenue) ซึ่งท าให้ความคุ้มค่าทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์สูงขึ้น โดยทั่วไปมีการพิจารณา
ประโยชน์ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยการลดต้นทุนแบบค่าด าเนินการ (OPEX) คือ การลดต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า ที่ประกอบไปด้วยการใช้เชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา ต้นทุนใช้จ่ายเริ่มต้นและการหยุดท างานของระบบผลิต
ไฟฟ้า และลดการลงทุนที่จ าเป็นแบบค่าลงทุนก่อสร้าง (CAPEX) เช่น การชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าส าหรับ
รองรับช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak capacity) เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และชะลอการลงทุนในระบบสายส่งและระบบจ าหน่าย (T&D capacity) เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนทีเ่ริ่มผันตัวเองมาเป็นโปรซูเมอร์ (Prosumer) นั่นคือ มีการติดตั้ง

แหล่งผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นของตนเอง จึงมีบทบาทเป็นทั้งผู้บริโภคไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า โดยส่วนมากแล้ว
ระบบผลิตไฟฟ้าของโปรซูเมอร์เหล่านี้จะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในเวลาที่ต้องการและในปริมาณที่ต้องการได้
อย่างเสมอไป ก าลังการผลิตในช่วงเวลาใด ๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงเวลานั้น หากไม่มีแดดหรือลมไม่
แรงจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่  ตัวอย่างเช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท าได้เฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน โดยมีรูปแบบเฉพาะตัว นั่นคือ ก าลังการผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นและจะ
สูงสุดในช่วงเที่ยงวัน ซึ่งมีความเข้มของแสงอาทิตย์สูงสุด หลังจากนั้นจะลดลงจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน 
ทั้งนี้ รูปแบบการผลิตไฟฟ้าดังกล่าว อาจจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของโปรซูเมอร์รายนั้น 
ตัวอย่างเช่น ในบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยในช่วงกลางวันจะไม่มีการใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมากนัก ท าให้มี
ความต้องการไฟฟ้าน้อยมากแตร่ะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเที่ยง
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วัน จึงท าให้การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการน าระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้จะสามารถน าไฟฟ้าที่ผลิตได้มากช่วงกลางวันมากักเก็บไว้ก่อนในช่วงที่ยังไม่มีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า จากนั้นจึงใช้ไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในช่วงเย็นหรือหัวค่ า ดังรูปที่ 1.24 แสดงตัวอย่างของการใช้งานระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

 
 

รูปที่ 1.24 ตัวอย่างการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 
ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
1.4.5 ระบบพยำกรณ์ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลังงำนหมุนเวียนประเภทลมและแสงอำทิตย์ (Wind & Solar 

Power Forecast) 
 

ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast) คือ ระบบ
ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่สนใจ  
โดยอาศัยข้อมูลสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติที่ได้รับจากระบบตรวจวัดต่าง ๆ 
ในช่วงเวลานั้น เช่น ความเร็วลม ปริมาณน้ าฝน ความเข้มแสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงใช้ข้อมูลด้านเทคนิคของ
แหล่งผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนเหล่านั้นมาประกอบการประมวลผลด้วย เช่น พิกัดก าลังการผลิต ตาราง
การซ่อมบ ารุง เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในก าลังการผลิตไฟฟ้าที่พยากรณ์ได้ในอนาคต ซึ่งกรอบเวลาการ
พยากรณ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์  

ข้อมูลดังกล่าวมีศักยภาพในการน ามาใช้ประกอบการควบคุมสั่งการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยทั่วไประบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จะเน้นการพยากรณ์
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่มีความ 
ผันผวนสูง (Variable Renewable Energy: VRE)  
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รูปที่ 1.25 แสดงแนวความคิดของการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและ
แสงอาทิตย์โดยสังเขป ระบบพยากรณ์จะอาศัยข้อมูลหลักสามส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลซึ่ง
ได้แก่  

- ข้อมูลสภาพอากาศ เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ ความเข้มของแสงอาทิตย์ เป็นต้น  
- ข้อมูลด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า รวมถึงตารางการ

ซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้า เป็นต้น  
- ข้อมูลทางสถิติในอดีต  
การประมวลและวิเคราะห์ผลจะอาศัยแบบจ าลองการพยากรณ์ (Forecasting Model) เข้ามาช่วย 

เนื่องจากการพยากรณ์เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลจ านวนมากในช่วงเวลาที่จ ากัด ระบบการพยากรณ์ 
จึงต้องประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประมวลผลสูง หรือที่รู้จักกันว่า 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) นั่นเอง 

 

 
 

รูปที่ 1.25 แนวความคิดการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์   
 

การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์

และคุณสมบัติทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้า ดังนั้น การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Forecast) จึงต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น เส้นทางการ
เดินทางของดวงอาทิตย์ สภาพบรรยากาศ กระบวนการกระจายของแสง เพ่ือให้การวิเคราะห์และประมวลผล
เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย าที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ยังมิได้ถือเป็นตัวแปรหลัก
ในทางอุตุนิยมวิทยาเหมือนตัวแปรอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ดังนั้น จึงยังไม่มีข้อมูล 
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ สถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลรังสีอาทิตย์ส่วนมากมักจะ
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีการเกษตรหรือในพ้ืนที่ที่มีคนอยู่อาศัยแล้ว หากต้องการจัดตั้งระบบพยากรณ์ที่มีความแม่นย าสูง 
ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งสถานีวัดเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ภูเขาและพ้ืนที่สูงเสียก่อน 
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ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตกกระทบลงบนพ้ืนที่หนึ่ง สามารถคาดการณ์ได้โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ 
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน เช่น การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรืออาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม เป็นต้น นอกจากนี้ 
โมเดลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerial Weather Prediction: NWP) ยังสามารถใช้ประเมินค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย โดยการที่เครื่องมือเหล่านี้จะสามารถท างานและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
แม่นย าจ าเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบถาวร ซึ่งสามารถถูกพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมจากข้อมูลที่
ได้รับจากสถานีวัดต่าง ๆ ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างในระดับภูมิภาคมาไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง  
 
การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม  

แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการพยากรณ์พลังงานลม มีตั้งแต่แบบจ าลอง ซึ่งมีซับซ้อนน้อยไป
ยังแบบจ าลองที่มีซับซ้อนเป็นอย่างมาก เช่น Persistence Model เป็นแบบจ าลองอย่างง่าย ซึ่งใช้หลักการ
การพยากรณ์ว่าพลังงานลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเท่ากับพลังงานลมที่เกิดในปัจจุบัน  ในขณะที่แบบจ าลอง 
AWS Truewind’s eWind มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งจะพิจารณาทั้งแบบจ าลองการพยากรณ์สภาพอากาศ 
แบบจ าลองชั้นบรรยากาศ และแบบจ าลองทางสถิติร่วมกัน เป็นต้น 

 
ประโยชน์ของการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน  

ประโยชน์ของการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 
ประโยชน์ต่อผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านการไฟฟ้าที่ท าหน้าที่
ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักหรือควบคุมระบบไมโครกริด โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยทั่วไปจะมีการ
ตรวจวัดข้อมูลด้านสภาพอากาศในพ้ืนที่ของตนเองอยู่แล้ว ข้อมูลเหล่านั้นช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ
ก าลังไฟฟ้าที่คาดว่าระบบจะผลิตได้ภายใต้สภาพอากาศที่เป็นอยู่กับก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในช่วงเวลานั้น 
ผลจากการเปรียบเทียบดังกล่าวท าให้ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าสามารถตระหนักรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ
ของตนเอง ตัวอย่างเช่น หากการค านวณก าลังไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะผลิตได้ภายใต้สภาพอากาศที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้นเป็น 3 เมกะวัตต์ แต่ค่าก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง ณ ช่วงเวลานั้นเป็นเพียง 2.5 เมกะวัตต์ ผู้ควบคุม
โรงไฟฟ้าจะทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบและสามารถด า เนินการตรวจสอบระบบของตนเองโดย
ละเอียดเพื่อท าการแก้ไขต่อไป  

นอกจากนี้ ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าจะได้รับข้อมูลการพยากรณ์ซึ่งจะคาดการณ์ว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าใน
อนาคต ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างไร ข้อมูลการพยากรณ์ดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการบริหาร 
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลจากการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่าก าลังการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นสูงในช่วง 2–3 ชั่วโมงข้างหน้า ก่อนจะลดลงต่ าลงหลังจากนั้น เนื่องจากมีเมฆ
หนาแน่นท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่  ผู้ควบคุมระบบอาจ
ตัดสินใจเลื่อนการปิดระบบเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส าคัญจากที่ก าหนดไว้ในอีก 2 ชั่วโมงข้างหน้าเป็น  
4 ชั่วโมงแทน เป็นต้น 
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ส าหรับในมุมมองของหน่วยงานด้านการไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักข้อมูลที่ได้
จากระบบการพยากรณ์ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับประกอบการตัดสินควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 
รูปที่ 1.26 แสดงตัวอย่างประโยชน์ของการน าระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนมาใช้งาน 
โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการน าข้อมูลด้านสภาพอากาศมาประกอบการค านวณ แต่ใช้ข้อมูลสถิติในอดีต
มาใช้ในการวางแผนเพียงอย่างเดียว  

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบพยากรณ์จะช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าวางแผนให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าส ารอง
เตรียมไว้ก่อนช่วงเวลาที่ฝนจะตกหรือมีพายุฝน ส่งผลให้ก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานลมลดลง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นโรงไฟฟ้าส ารองก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือระบบได้อย่างทันท่วงที 

 

    
         (ก)       (ข) 
 

รูปที่ 1.26 ประโยชน์ของการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
 
ทั้งนี้ สามารถสรุปประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านการไฟฟ้าที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก

หรือควบคุมระบบไมโครกริด ได้แก่  

 สามารถน าข้อมูลการพยากรณ์มาใช้ในการวางแผนการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและการจ่าย
โหลดอย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ซึ่งส่งผลท าให้สามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
ส ารอง (Reserve) และสะท้อนออกมาในรูปของต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมได้  

 การพยากรณ์ที่ดีมีส่วนท าให้ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าดีขึ้นและลดปัญหาการตัดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีต้นทุนราคาถูก 

 การพยากรณ์ที่แม่นย าขึ้น ท าให้ผู้ควบคุมระบบสามารถควบคุมและเดินเครื่องได้ยืดหยุ่นมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือการจัดการกับความไม่แน่นอนและความแปรปรวนในขณะที่รักษาความสมดุลของ
ระบบไฟฟ้า 
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1.4.6 กำรบูรณำกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV Integration) 
 

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในอนาคตนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าต้องการการอัดประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ด้วยก าลังไฟฟ้าที่สูง ใน
ขณะเดียวกัน แบตเตอรี่เองก็สามารถคายประจุไฟฟ้าเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับระบบไฟฟ้า หรือ จ่าย
ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ ซึ่งการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ
ไฟฟ้าและที่มีความเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การควบคุมโดยตรง การควบคุมโดยใช้ราคา เป็นต้น  

 

 
 

รูปที่ 1.27 ความสัมพันธ์ของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม 
 
ส าหรับการประยุกต์ใช้งานการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้าท าได้หลายลักษณะ เช่น การอัดประจุแบบ

สมาร์ท (Smart Charging) สามารถด าเนินการผ่านกลไกการควบคุมหลายรูปแบบ ได้แก่  โครงสร้างราคาที่
อ้างอิงกับเวลา (Time of Use Pricing) การปิดเปิดแบบง่าย (Basic Controlled On-off) การควบคุมการอัด
ประจุแบบทางเดียวในลักษณะ V1G โดยการปรับเปลี่ยนอัตราการอัดประจุ การควบคุมการอัดประจุแบบสอง
ทาง หรือ V2G คือ การควบคุมแบบ 2 ทิศทาง เหมือนแบบแรกแต่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่าย
ระบบไฟฟ้าได้  นอกจากนี้ยังมี V2H/B คือ ยานยนต์ไฟฟ้าจ่ายไปยังบ้าน หรือ อาคาร กล่าวคือ ยานยนต์ไฟฟ้า
ท าหน้าที่เหมือนแหล่งไฟฟ้าเสริมส าหรับบ้านอยู่อาศัย หรือ อาคาร รวมทั้ง กลไกลการคุมการอัดประจุผ่าน
โครงสร้างราคาพลวัต (Dynamic Pricing) 
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รูปที่ 1.28 การประยุกต์ใช้งานการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า 
 
อย่างไรก็ดี ในอนาคตนั้น คาดว่าจะเกิดรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า ผู้รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้า หรือ 

EV Aggregator ที่สามารถติดต่อประสานการท างานร่วมกับเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า (EV Owner) ผู้ดูแลระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator: DSO) ผู้ดูแลระบบส่ง (Transmission System 
Operator: TSO) และตลาดไฟฟ้า (Electricity Market) โดยที่เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าสามารถมีส่วนร่วมใน
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าผ่านกลไกการท างานของผู้รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับทั้งผู้
รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้าและเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้า  

 

ทั้งนี้ ผู้รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องควบคุมการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าในลักษณะ
แบบรวมศูนย์ที่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะมีการประสานงานกับรวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้า หรือแบบกระจายที่
ยานยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการควบคุมจากตัวควบคุมเดียวที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยจะมีการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างตัวควบคุมด้วยกันเองและสื่อสารกับผู้รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่การควบคุมแบบไม่รวม
ศูนย์ก็จะท าการควบคุมเฉพาะยานยนต์ที่อยู่ภายใต้สังกัดเท่านั้น การควบคุมแบบนี้จะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ตัวควบคุมอ่ืน ๆ 
 
ประโยชน์ของการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า   

การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อระบบไฟฟ้าที่จะมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า  ใน
ปริมาณมากในอนาคต โดยจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าทั้งในระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดย
ท าหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานแบบกระจายตัวจ านวนมากที่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หากมี
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ช่วยเพ่ิมความสามารถในการท างานร่วมกับพลังงานทดแทนที่มีความผันผวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการชะลอการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้
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งานยานยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาสูงขึ้นในอนาคต ท าให้ไม่เป็นภาระต่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะ
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนได้ 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการรักษาสมดุลในระบบไฟฟ้าก าลังในเวลาจริงด้วยการปรับระดับ
ก าลังไฟฟ้าในการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพของระดับแรงดันไฟฟ้าและ
ความถี่ พร้อมทั้ง สามารถช่วยการลดความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) ให้บริการเสริมความ
มั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าก าลัง (Ancillary Services) การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า (Energy Arbitrage) และ
การส ารองพลังงานไฟฟ้า (Back-up Power) ในระดับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโปรซูเมอร์ (Prosumers) ได้อีกด้วย  
 
1.4.7 โปรซูเมอร์ (Prosumer) 

 

การพัฒนาของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation; DG) และแนวโน้มของ
ราคาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ลดลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ให้มีปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้
ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ไปเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือท่ีเรียกว่า “Prosumer” ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้บริโภคเป็นแรงขับเคลื่อน ในด้านพลังงานไฟฟ้านั้นเทคโนโลยีที่ เป็นตัวขับเคลื่อนการพลิกโฉม
อุตสาหกรรมพลังงานดังกล่าวได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว 

 

 
 

รูปที่ 1.29 การเปรียบเทียบระหว่าง Consumer และ Prosumer 
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โดยทั่วไป นิยามของ Prosumer คือ การผลิตโดยผู้บริโภค (Production by Consumer) ซึ่งใน
ธุรกิจไฟฟ้าจะหมายถึง การผลิตไฟฟ้าโดยบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า (ผู้บริโภค) เพ่ือใช้เองหรือ
จ าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนผ่านระบบของการไฟฟ้า (National Grid) โดยบทบาทของผู้บริโภคจะ
เปลี่ยนไปเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต 

ปัจจุบัน แนวโน้มของ Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากต้นทุนของเทคโนโลยีที่ถูกลง ท าให้ Prosumer มีบทบาทในการรวมพลังงานหมุนเวียนเข้าใน
ระบบไฟฟ้า (Renewable Energy Integration) ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่
ระบบพลังงานที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การผลิตพลังงานของ Prosumer สามารถช่วยลดความต้องการไฟฟ้าของ
ประเทศได้ ท าให้สามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า หรือขยายระบบส่งและระบบจ าหน่ายใหม่ได้  

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ Prosumer คือ เมื่อ Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มี
ความผันผวนเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักในปริมาณที่มากขึ้น อาจส่งผลกระทบให้ระบบไฟฟ้า
หลักมีปัญหาเชิงคุณภาพไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือได้ จึงต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานเริ่มลดลง
อย่างต่อเนื่องจนผู้ใช้ไฟฟ้าเริ่มผลิตและใช้เองมากขึ้น ควรจะต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการ
วางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
1.5 เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสมำร์ทกริด  
 

นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดโดยตรงแล้ว ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลควบคู่กันไปด้วย อาทิ เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและเชื่อมต่อข้อมูลหรือการสั่งการ เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
รวมถึงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล  

  
1.5.1 เทคโนโลยี 5G  

 

นอกจากเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ
สมาร์ทกริดโดยตรงแล้วนั้น ทิศทางของการพัฒนาในภาค
การสื่อสารก็ยั งท าให้มองเห็นโอกาสในบูรณาการ
เทคโนโลยีโครงข่าย 5G ซึ่งความรวดเร็วและแม่นย า 
ขึ้นมากเข้ามาร่วมใช้งานเพ่ือท าให้เกิดการเติมเต็ม
ช่องว่างทางความต้องการในด้านการสื่อสารและเชื่อมโยง
ระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบสมาร์ทกริดเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ 5G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จ ากัดการใช้งานเพียงเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเปิดช่องทางให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 1-42 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

กับมนุษย์อีกด้วย ด้วยความหน่วงของสัญญาณที่ต่ าระดับ 1 มิลลิวินาที (ms) และรองรับความหนาแน่นของ
การเชื่อมต่อได้สูงถึง 10 ล้านจุดต่อตารางกิโลเมตร รวมถึงยังมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลได้ในระดับ
กิกะไบต์ต่อวินาที (Gbps)  

 

จึงเห็นได้ว่าด้วยความสามารถดังกล่าวนี้ เอง
เครือข่าย 5G จึงมีความสอดคล้องกับความต้องการในการ
เชื่อมโยงเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบสมาร์ทกริดเข้าด้วยกัน
เป็นอย่างมาก อีกทั้งหากกล่าวในเชิงเทคนิคแล้วนั้น
เครือข่ายย่อยในโครงข่าย 5G (5G Slicing network) จะมี
ความสามารถรองรับการใช้งานที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
สมาร์ทกริด ทั้งในส่วนของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบ การตอบสนองและควบคุมโหลดแบบเรียลไทม์ (Real-time) 
ที่จะถูกจัดสรรให้ท างานอยู่บนโครงข่ายย่อยของเครือข่าย 5G ที่ต่างกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการการท างาน
บนสไลซ์ย่อยเหล่านี้จะเกิดขึ้นแบบแยกกันโดยสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของระบบไฟฟ้าในแต่ละด้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง และท าให้คอนเซ็ปในการท า 
Infrastructure Sharing ระหว่างเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมกับระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่เป็น Critical 
Infrastructure สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยี 5G จึงถูกคาดหวังว่า
จะมีความสามารถรองรับความท้าทายในระบบไฟฟ้าในอนาคตด้วยบริบทของมิติดังต่อไปนี้  

 

- พลังงำนรูปแบบใหม่ พลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือรับมือ
กับสภาวะโลกร้อนและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การใช้งานใน
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่นั้น จะน ามาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ในการด าเนินการและ
บริหารจัดการของระบบไฟฟ้า ความไม่ต่อเนื่องและความไม่มีเสถียรภาพของพลังงานทดแทน 
ท าให้การปรับสมดุลและควบคุมก าลังไฟฟ้าท าได้ยากตามไปด้วย ในอีกนัยหนึ่ง  การกระจาย
สัดส่วนพลังงานจะเป็นการเปลี่ยนผ่านระบบกระจายไฟฟ้าจากทิศทางเดียวไปสู่ระบบแบบ
สองทิศทาง 

- ผู้ใช้งำนรูปแบบใหม่ การพัฒนาของกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เพ่ิมความต้องการ
ความสามารถในการประจุไฟฟ้า ส่งผลให้การบริหารจัดการพลังงานในฝั่งผู้ใช้งาน (DSM) ต้องมี
กระบวนการที่ดียิ่งข้ึนด้วย  

- ควำมต้องกำรรูปแบบใหม่ อุปกรณ์ใหม่และการใช้งานแบบใหม่ต้องการคุณภาพของการใช้งาน
ที่สูงกว่าเดิม เช่น อุปกรณ์ดิจิทัลแบบใหม่ ซึ่งต้องการความต่อเนื่องของไฟฟ้าสูงมาก ทั้งนี้ยัง
รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดความสูญเสียในสายส่ง ซึ่งส่งผลให้
ระบบต้องมีความสามารถในการปรับและควบคุมได้ละเอียดแม่นย ามากข้ึนตามด้วย 
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ส าหรับบริบทด้านบทบาทของเทคโนโลยี 5G ต่อระบบไฟฟ้าในอนาคตนั้น จากภาพรวมในปัจจุบัน 
พบว่าระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 5 ภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งพบว่าจะมี 4 มิติการใช้งานบนระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบสมาร์ทกริด 
ที่มีความต้องการในการเชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบไร้สายจนน าไปสู่การท างานบนเครือข่าย 5G ในอนาคต ซึ่ง
ได้แก่ (1) ระบบอัตโนมัติของสายป้อนระบบจ าหน่าย (Intelligent Distributed Feeder Automation)      
(2) การควบคุมโหลดแบบเรียลไทม์ (Millisecond-Level Precise Load Control) (3) การ เก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน (Information acquirement of low voltage distribution systems) และ (4) การกระจายตัว
ของแหล่งจ่ายพลังงาน (Distributed power supplies)  

 
 

รูปที่ 1.30 ระบบสมาร์ทกริดที่มีความต้องการในการเชื่อมต่อกับการสื่อสารแบบไร้สาย 
 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจาก 4 มิติด้านความต้องการเพ่ือรองรับงานบนระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบ
สมาร์ทกริดในอนาคตที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับความสามารถและรูปแบบของการ
ท างานบนเครือข่าย 5G เพ่ือรองรับความต้องการด้านการใช้งานที่หลากหลายเป็นอย่างมาก บริบทดังกล่าวนี้
เองจึงท าให้เทคโนโลยี 5G ถูกคาดหวังว่าจะก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบสมาร์ทกริดให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานที่
เปลี่ยนไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
1.5.2 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)   

 

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล (Database) รูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบ
กระจายศูนย์ (Decentralized) ซึ่งจะท าการบันทึกข้อมูลไว้
เป็นบล็อก (Block) และต่อกันเป็นสายโซ่ (Chain) เมื่อบันทึก 
ข้อมูลใน Block ใด ๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนย้อนหลังโดยไม่
เปลี่ยนข้อมูลใน Block ต่อ ๆ มาทั้งหมดด้วย ดังนั้น การใช้งาน
เทคโนโลยี Blockchain จึงมีความเหมาะสมส าหรับการ
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ประยุกต์ใช้งานที่ต้องให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยและถูกต้องของข้อมูล โดยอาจแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1) ด้านการเก็บข้อมูล (Record keeping: Storage of static information) และ 2) ด้านการท าธุรกรรม 
(Transactions: Registry of tradeable information) นอกเหนือนี้ เทคโนโลยี Blockchain ยังสามารถใช้
งานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน โดยการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain จะอยู่ใน
ส่วนของตลาดพลังงานที่มีการซื้อขายน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้าและพลังงานอ่ืน ๆ ระหว่างผู้ผลิต ผู้
จัดจ าหน่าย และสถาบันการเงิน โดยโอกาสการใช้งาน Blockchain กับอุตสาหกรรมพลังงาน มีดังนี ้

 

1. แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและการวัดพลังงานสุทธิ  โดยจะใช้ เทคโนโลยี 
Blockchain กับระบบการช าระเงิน 

2. แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ P2P และการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) 
- แหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (DER เช่น VPP, Solar PV, ESS) รวบรวมและใช้

ประโยชน์จากแบตเตอรี่ขนาดเล็กและ DER ขนาดเล็กอ่ืน ๆ ในระบบไฟฟ้าผ่าน 
blockchain 

- โปรซูเมอร์ (Prosumer & P2P) สามารถซื้อไฟฟ้าส่วนเกินได้โดยตรงจากผู้ผลิต และยัง
สามารถติดตามการผลิตและการใช้พลังงานที่แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ได้ 

- ระบบไมโครกริด (Microgrid) เกิดการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer และยังสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีการผลิตหรือมีใช้พลังงานเท่าไร 

- คาร์บอนเครดิต (Low Carbon Credits) สามารถติดตาม Low-Carbon Credits ผ่าน 
Blockchain อีกทั้งยังสามารถพัฒนา Token, Cryptocurrency ที่ยืนยันการใช้
พลังงานแบบ Low Carbon ได ้

3. การซื้อขายพลังงานระหว่างประเทศ ในต่างประเทศได้มีการริเริ่มโครงการน าร่องระบบซื้อขาย
พลังงานแบบ Peer-to-Peer ที่มีเทคโนโลยี Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ยานยนต์ไฟฟ้าและ V2G สามารถใช้ Blockchain กับระบบการอัดประจุส าหรับยานพาหนะ
ไฟฟ้าเพ่ือท า Grid Flexibility ได ้

5. การจัดการลูกค้า ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนได้ง่ายและหน่วยงาน
ยังสามารถการน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค ส่งผลให้
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ไ ฟ ฟ้ า เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในที่สุด 
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1.5.3 เทคโนโลยีกำรบูรณำกำรข้อมูล (Big Data) และปัญญำประดิษฐ์ (AI) 
 

1) กำรบูรณำกำรข้อมูล (Big Data) 
การบูรณาการข้อมูล (Big Data) คือ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมหรือ Platform ไอทีรุ่นใหม่ 

ซึ่งอาจมาในรูปแบบซอฟต์แวร์ ที่สามารถรองรับการจัดเก็บ การจัดการ กรองเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ 
แสดงผล และการใช้งานข้อมูลที่มีคุณลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลจ านวนมากที่ถูกสร้างขึ้น (Volume) ความเร็วที่
ข้อมูลใหม่ถูกสร้างขึ้นและความเร็วที่ข้อมูลที่ถูกส่ง (Velocity) รูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และ
หลากหลายแหล่งที่มา (Variety) ความยุ่งเหยิงหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล คุณภาพและความถูกต้อง 
(Veracity) ความสามารถในการดึงข้อมูลจากข้อมูลจ านวนมาก (Value)  ซ่ึงแหล่งข้อมูลในระบบสมาร์ทกริดที่
มีความจ าเป็นต้องใช้ Big Data ในอนาคต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 

- Measurement Data: ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดย sensors และ smart meters ต่าง ๆ 
ที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า 

- Business Data: ข้อมูลทางด้าน ธุรกิจ การตลาด รวมถึงพฤติกรรมของคู่แข่ง เป็นต้น  
- External Data: ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ นอกระบบไฟฟ้า เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูล

เหตุการณ์ทางด้านสังคมต่าง ๆ เป็นต้น  
 

โดยระบบ Big Data ที่ได้น ามาใช้กับอุตสาหกรรมพลังงานนั้นจะท างานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
ออกแบบเชื่อมโยงกับระบบ Internet of Thing (IoT) โดยมีระบบสมองกลอัจฉริยะ (AI) มาช่วยประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่จะแปลงจากข้อมูลปกติเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insights) ด้านพลังงาน ที่สามารถต่อยอดไปสู่การ
ใช้งานอ่ืน ๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งในต่างประเทศ จะมีการใช้งาน Big Data ในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมถึงการเปิดใช้งานโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ  

 
2) ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) คือ 
ศาสตร์ของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เหมือนมนุษย์ เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาและปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงเลียนแบบการกระท าของ
มนุษย์ โดย AI มักจะถูกใช้ในงานที่มีรูปแบบชัดเจน หรือแม้แต่
งานที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การคิดและวิเคราะห์ก็สามารถถูก
แทนที่ด้วย AI ได้เช่นกัน ซึ่ง AI ได้ถูกใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น งานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดย AI จะถูกใช้เพ่ือตรวจสอบและแยกแยะมัลแวร์ที่เป็นอันตราย งานด้านการลงทุนจะมี
การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการลงทุน งานด้านสุขภาพมีการใช้ระบบ AI 
สแกนเพ่ือค้นหาความผิดปกติของร่างกาย และงานด้านการค้นหาใน Search engine AI ท าให้ผลลัพธ์การ
ค้นหาตรงกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นต้น 
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ในส่วนการใช้ AI ในภาคพลังงานนั้น บทบาทการใช้งาน AI จะถูกเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูล 
เช่น ข้อมูลในโรงไฟฟ้า ข้อมูลการผลิตน้ ามัน ข้อมูลผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ก าหนดค่าต่าง ๆ ของเครื่องจักร 
หรือสถานที่นั้น ๆ เช่น ก าหนดการท างานอัตโนมัติในโรงไฟฟ้า โรงงาน หรือออฟฟิศ การประมวลผลข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น ประมวลผลการใช้งานพลังงานภายในประเทศ นอกประเทศ ค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าพลังงาน และการพยากรณ์การใช้พลังงานในแง่มุมต่าง ๆ การคาดการณ์การใช้พลังงาน
ของประเทศในอนาคต  

ส าหรับการใช้งาน AI ในด้านพลังงานและสมาร์ทกริด โดยทั่วไปในต่างประเทศจะมีการใช้งาน 
อาทิ การวิเคราะห์การใช้พลังงานในบ้าน การพยากรณพ์ลังงานล่วงหน้า  การตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Respond) การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพ่ือช่วยพัฒนาการให้บริการ  การบริหารจัดการความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า 
(Flexibility Asset หรือ DER ต่าง ๆ) เป็นต้น  

 
1.5.4 ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) 

 

ในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาตาม
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ จากการส ารวจความปลอดภัยของข้อมูลทั่วโลก พบว่า เหตุการณ์
ทางไซเบอร์ที่ตรวจพบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภคทั่วโลกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเหตุผลหนึ่งที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือ การขาดการเตรียมความพร้อม ความซับซ้อน
ของระบบควบคุมและอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งผู้โจมตีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางดิจิ ทัลเพ่ือท าให้
เกิดผลกระทบทางกายภาพต่ออุปกรณ์ เช่น มีการปลอมแปลงสัญญาณเซ็นเซอร์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเพ่ือท าลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ หากพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ไซเบอร์ของระบบไฟฟ้า สามารถแยกออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า โดยในแต่ละระบบจะมีความเสี่ยง อาทิ  

 

1. ระบบผลิตไฟฟ้ำ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ส่วนมากจะพบจากการเข้าถึงระบบการควบคุมในพ้ืนที่ 
ซึ่งสามารถท าได้โดยการเข้าถึงจากระยะไกลของมัลแวร์หรือเส้นทางการสื่อสารอ่ืนของเครือข่ายในองค์กร ที่
จะส่งผลกระทบต่อกริด โดยจะเป็นโจมตีระบบควบคุมโรงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า รวมถึงการผลิตและการเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า  

 

2. ระบบส่งไฟฟ้ำ ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบส่งที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต่อการโจมตีทาง   
ไซเบอร์ คือ หม้อแปลงไฟฟ้า เสาส่งแรงสูง และศูนย์ควบคุม โดยหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงจะมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกโจมตีมากที่สุด 
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3. ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ การโจมตีระบบจ าหน่าย อาจจะเป็นการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านไอท ีเพ่ือแย่งชิงระบบบริหารจัดการการจ าหน่ายไฟฟ้า SCADA distribution management system 
(DMS) ซึ่งส่งผลท าให้เกิดไฟดับ รวมถึงไม่สามารถใช้พลังงานส ารองเพ่ือทดแทนได้   

 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 เป็นกฎหมายหลักของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อีก เช่น 
นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาตรฐานเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อก าหนดและกรอบการด าเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ เป็นต้น ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าควรจะต้องให้ความส าคัญกับนโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในอนาคตยุคดิจิทัลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้  



 

 

บทที่ 2 
แผนงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
แผนงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 

 

2.1 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 
 

กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผนแม่บทฯ) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเป็นผู้จัดท าแผนแม่บทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดไว้
ดังต่อไปนี้  
“ส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มีคุณภาพบริการที่ดีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ” 

แผนแม่บทฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดใน 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า (Power Reliability and Quality)  
2) ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน (Energy Sustainability and 

Efficiency)  
3) ด้านการพัฒนาการท างานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ (Utility Operation and 

Service)  
4) ด้านการก าหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ (Integration and Interoperability)  
5) ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industrial 

Competitiveness) ดังแสดง ในรูปที่ 2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
 

นโยบายและกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่น าเสนอ  
เป็นนโยบายที่ภาครัฐควรด าเนินการและเป็นกิจกรรมการลงทุนที่การไฟฟ้าฯ ทั้งสามแห่งควรให้ความส าคัญ
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย อย่างไรก็ดี นโยบายและกิจกรรมการลงทุนพัฒนาเหล่านี้สามารถน ามา
จัดกลุ่มโดยเน้นการจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) การพัฒนาโดยเน้นการ
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ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และการพัฒนาโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างระบบ
ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 2.2 การจัดหมวดหมู่การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
 

1)  การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) 
การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ระยะยาว มีแนวทางการพัฒนาโดยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง เพ่ือยกระดับความสามารถ
ของระบบไฟฟ้าให้มีความสามารถมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้าในสภาวะ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้ามี
หน่วยงานการไฟฟ้าเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยภาครัฐจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนให้แต่ละหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกันเพ่ือไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน
และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาขึ้นมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
กับทิศทางการพัฒนาที่ภาครัฐก าหนดไว้ 

 
2)  การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) 

การยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นแนวทางการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไฟฟ้าในการช่วยบริหารจัดการความต้องการใช้พลังงานโดยใช้
เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทั้งนี้ การพัฒนาในด้านนี้ส่ วนใหญ่จะเป็นการ
ลงทุนในระบบจ าหน่ายซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด โดยภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การช่วยให้การพัฒนาด้านนี้ประสบความส าเร็จด้วยปรับเกณฑ์และระเบียบเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เช่น จะต้องส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าแบบ RTP เพ่ือ
จูงใจให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ เป็นต้น 
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3)  การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) 
แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถท าได้โดย

การส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น โดยที่ระบบไฟฟ้ายังสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมหรือมากขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการพัฒนาดังกล่าว ภาครัฐจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการผลักดันการพัฒนาโดยการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมต่อพลังงาน
หมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และจะต้องสนับสนุนให้มีการใช้งานไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน
มากขึ้น เนื่องจากระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการใช้งานพลังงาน
หมุนเวียนในปริมาณมากได้ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
 

การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากสามภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและส่งไฟฟ้า (Generation & Transmission) และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (Distribution)  
โดยแผนแม่บทฯ ได้แบ่งระยะการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่  

1. ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-2559) จะเป็นการเตรียมการด้านนโยบายต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปทั้งระบบ 

2. ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) จะเป็นระยะของการพัฒนาโครงการน าร่องเพ่ือทดสอบความ
เหมาะสมทางเทคนิคและความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยีและน าผลที่ได้จากการศึกษา
ส าหรับแต่ละเทคโนโลยีในโครงการน าร่องมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการน าไปใช้
พัฒนาจริงในระยะต่อไป 

3. ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) จะเป็นระยะของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ 

4. ระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) จะเป็นการทดลองใช้ความสามารถของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
และเริ่มปรับปรุงความสามารถของระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติม โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ต่อยอดจาก
โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 2-4 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

 
 

รูปที่ 2.4 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
 

2.2  แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560–2564) 
 

2.2.1 วัตถุประสงค์ของแผนการขับเคลื่อนฯ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระสั้น พ.ศ. 2560–2564 (แผนการขับเคลื่อนฯ) มีกรอบ
ระยะเวลาครอบคลุมปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
และมีรายละเอียดมากขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ 

 

 
 

รูปที่ 2.5 กรอบระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564  
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แผนการขับเคลื่อนฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
กรอบของแผนแม่บทฯ ให้สามารถน าไปสู่ผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยจะเน้นการเตรียมโครงสร้างส าหรับ
การด าเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสู่การออกแบบโครงการน าร่องที่มีประสิทธิภาพ การด าเนิน
โครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริด การเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ การท าความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดในระยะ
ปานกลางต่อไป  

 
2.2.2 ภาพรวมของแผนการขับเคลื่อนฯ 

 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2579 มีกรอบ
ระยะเวลาครอบคลุม 22 ปี และมีงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 199 พันล้านบาท ส าหรับแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยนั้นมีกรอบเวลาครอบคลุมการด าเนินงานภายใต้ระยะสั้นของ
แผนแม่บทฯ โดยครอบคลุมกรอบเวลาทั้งสิ้น 6 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และได้รับประเมินว่าจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ 2,082 ล้านบาท ดังแสดงในรูปที่ 2.6 

 
 

รูปที่ 2.6 ภาพรวมของกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
 
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น เป็นการด าเนินงานผ่าน 3 

เสาหลักซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 5 หัวข้อหลัก โดยเป็นการจัดกลุ่มงาน 5 กลุ่มบางส่วนเข้าด้วยกันตามความเกี่ยวข้อง
และความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 
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การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Pricing & Incentive Design & Demand 
Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และระบบ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) ดังแสดงในรูปที่ 2.7 

 

 
 

รูปที่ 2.7 หัวข้อภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
 

 เสาหลักท่ี 1: การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management 

System: EMS) ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน 
(Home Energy Management System: HEMS) ในอาคารพาณิชย์ 
(Building Energy Management System: BEMS) และในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถมีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ทั้งหัวข้อระบบบริหารจัดการ พลังงาน (EMS) และหัวข้อการตอบสนองด้านโหลด (DR) 
จึงถูกรวมไว้ภายใต้เสาหลักที่ 1 

เป้าหมายของเสาหลักที่ 1 ตามแผนการขับเคลื่อน คือ การเกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลดส าหรับการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Load Aggregator) ขึ้นในประเทศไทย และมีการรับซื้อก าลังไฟฟ้าที่สามารถ
ลดลงได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (ช่วงพีค) หรือที่เรียกกันว่า Negawatt ปริมาณ 350 เมกะวัตต์ 
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทจ่ายไฟเฉพาะช่วงพีค (Peaking Plant) ได้ 350 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาให้การตอบสนองด้านโหลด
เป็นไปอย่างทันสมัยมากขึ้น อันจะส่งผลให้การตอบสนองสามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่กระชั้นรวดเร็ว
มากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดมาหลายครั้งแล้วในอดีต เช่น โครงการ 
รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า โครงการน าร่อง Thailand Demand Response โครงการความร่วมมือ         
ลดการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
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เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบที่
ควบคุมด้วยมนุษย์ (Manual Demand Response) 

แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นส่งเสริมการน าระบบบริหารจัดการพลังงานมาใช้งานเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลด ท าให้การตอบสนองด้านโหลดในอนาคตสามารถก้าวไปสู่แบบกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Automated Demand Response) ได้ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ก่อนที่จะถูกพัฒนาให้ก้าวไปสู่การ
ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Fully-automated Demand Response) ต่อไปในช่วงระยะปานกลาง
และระยะยาวตามแผนแม่บทฯ 

 

 เสาหลักท่ี 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม ฯลฯ เป็นหัวข้อภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น ที่เป็นเสาหลักในการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความชาญฉลาดมากข้ึน ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้า
มาตอ่เชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้การควบคุมและรักษาสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าเป็นไปได้ล าบากมากข้ึน 

ระบบพยากรณ์ฯ สามารถเพ่ิมระดับการพ่ึงพาได้ (Dependable) จากไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนให้มีมากขึ้น เป้าหมายหลักของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น คือ ให้เกิดการใช้งานระบบ
พยากรณ์ฯ ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

 

 เสาหลักท่ี 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 
ระบบไมโครกริด (Microgird) มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ 

จะต้องสามารถรักษาการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดวิกฤต (Critical Load) 
และโหลดที่มีความส าคัญบางส่วนได้ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ตั้งทาง
การทหาร ท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งระบบไมโครกริดจึงต้องมีแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี
ส าคัญซึ่งสามารถช่วยในการสนับสนุนการท างาน และการควบคุมระบบไมโครกริดได้ เนื่องจากระบบไมโครก
ริดและระบบกักเก็บพลังงานมีความเกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทั้งหัวข้อ
ระบบไมโครกริดและหัวข้อระบบกักเก็บพลังงาน จึงได้ถูกรวมไว้ในเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ใน
ระยะสั้น 

การด าเนินการภายใต้เสาหลักท่ี 3 จะสามารถเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าได้ แผนการขับเคลื่อนฯ 
ในระยะสั้น ได้วางเป้าหมายของเสาหลักที่ 3 ไว้คือการเกิดการใช้งานระบบไมโครกริดเชิงพาณิชย์ขึ้นจ านวน 
3-5 โครงการภายในปี พ.ศ. 2564 และระบบไมโครกริดดังกล่าวอาจมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือ
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สนับสนุนการบริหารจัดการไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดนั้น ๆ โดยพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในการใช้งานระบบ 
ไมโครกริดเชิงพาณิชย์ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และพ้ืนที่ห่างไกล 

นอกเหนือไปจาก 3 เสาหลักที่กล่าวมาในข้างต้น แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นยังประกอบด้วย
กิจกรรมและโครงการอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แต่กิจกรรม/โครงการดังกล่าว  มี
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการคู่ขนานไปด้วย ดังนั้น แผนอ านวยการสนับสนุน จึงถูกจัดตั้งขึ้น
ภายใต้แผนการขับเคลื่อนเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนคู่ขนานไปกลับ 3 เสาหลัก โดยสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรม/
โครงการได้ คือ การบริหารการขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศด้านสมาร์ทกริด และการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป  

เป้าหมายของแต่ละเสาหลักภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น รวมถึงแผนอ านวยการสนับสนุน
จะน าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น นั่นคือ เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
ในเชิงพาณิชย์ขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 และพร้อมส าหรับการขยายผลในอนาคต ในช่วงระยะปานกลาง
และระยะยาวต่อไป 
 
2.2.3 ประโยชน์ของแผนการขับเคลื่อนฯ 

 

จากเป้าหมายของแผนการขับเคลื่อนดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น สามารถน าไปสู่ประโยชน์ต่าง ๆ         
ดังแสดงในรูปที่ 2.8 โดยส าหรับเสาหลักที่ 1 นั้นจะก่อให้เกิดผลประหยัดประมาณ 8,750 ล้านบาทในช่วง
ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นผลจากการที่สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทจ่ายไฟ ฟ้าเฉพาะช่วงพีค 
350 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับการลดการลงทุน 17,500 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 8,750 ล้านบาทไปแล้ว จะท าให้ มีผลประหยัดสุทธิได้ประมาณ 
8,750 ล้านบาท 

 
 

รูปที่ 2.8 ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
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ส าหรับเสาหลักที่ 2 ด้านระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนนั้น จะท าให้ระบบ
ไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถรองรับการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่จะมีมากขึ้นใน
อนาคตตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (AEDP 2015) 
ซึ่งจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 จะมีพลังงานทดแทนที่ความผันผวนเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ 

ส าหรับในเสาหลักท่ี 3 เรื่องระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานนั้น จะช่วยด้านความน่าเชื่อถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) นอกจากนี้ ตามโครงการระบบไมโครกริดที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ พบว่า
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนระบบไมโครกริดมีมากกว่า 10% 

 
2.2.4 องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนฯ 

 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมในหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสาหลักโดยตรง และกิจกรรม                
ในหมวดหมู่ที่มิได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกเสาหลัก          
ในภาพรวม แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นประกอบไปด้วยแผนการย่อย ดังต่อไปนี้ 

 แผนการของเสาหลักท่ี 1: การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน  
การศึกษาวิจัย การสาธิตน าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับการ
ตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการรับซื้อก าลังไฟฟ้า
ที่ลดลงได้ในช่วงพีค (Negawatt) ปริมาณ 350 เมกะวัตต์ การสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในการตอบสนองด้านโหลด และการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Demand Response) 

 แผนการของเสาหลักท่ี 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน  
การศึกษาวิจัย การสาธิตน าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับระบบ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ 
ต่อไป 

 แผนการของเสาหลักท่ี 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน   
การศึกษาวิจัย การสาธิตน าร่อง และการเตรียมการส าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส าหรับระบบ 
ไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาระบบไมโครกริด          
เชิงพาณิชย์ อันมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนสนับสนุนการแยกตัวอย่างเป็นอิสระ (Islanding) 
จ านวน 3 โครงการในพ้ืนที่ศักยภาพ เช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และพ้ืนที่ห่างไกล 
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 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น 
จ าเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมส่วนสนับสนุนซึ่งอยู่นอกเหนือ 3 เสาหลักที่กล่าวมาในข้างต้น ส าหรับ
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนประกอบด้วย 
o การบริหารการขับเคลื่อน:  

ด าเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ซึ่งเป็นคณะบุคลากรประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือบริหารจัดการและประสานงานการด าเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 

o การพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดในประเทศ:  
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพ่ือทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

o การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:  
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ออกแบบช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป 
 

2.3 โครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด โดยก ากับการด าเนินงานและก าหนดทิศทางการพัฒนา
ระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย รวมถึงการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งจะด าเนินการผ่าน
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ตามแผน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นระยะ ๆ 

โดย กบง. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) เพ่ือใช้ในการศึกษาแนวทางและจัดท าแผนการพัฒนาระบบ
สมาร์ทกริด อีกทั้งติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง  ๆ ซึ่งถือเป็น
คณะอนุกรรมการฯ หลักที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวง
พลังงาน และ สนพ. ไดม้ีการแต่งตั้งคณะท างานขึ้นอีก 2 คณะท างาน เพ่ือด าเนินงานหรือช่วยสนับสนุนงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด ดังแสดงในรูปที่ 2.9 
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รูปที่ 2.9 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
 

2.3.1 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
 

เพ่ือให้การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย 
และการจัดท าร่างแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2.10 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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อ านาจหน้าที่ 
1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย 
2) จัดท าร่างแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
3) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือประธานกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงานมอบหมาย 
5) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทราบหรือพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตาม

ความเหมาะสม 
 
2.3.2 คณะท างานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 

 

ด้วยกระทรวงพลังงาน จะด าเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน และแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 (PDP2018)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive technology) สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป  
ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงพลังงาน จึงแต่งตั้งคณะท างานด้านการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพิจารณาและเสนอแนะแนวทาง  
การพัฒนาระบบโครงการข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของแผนการ
ลงทุนด้านสมาร์ทกริด แผนการลงทุนด้านระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า กับนโยบาย
ด้านพลังงานของประเทศ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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รูปที่ 2.11 องค์ประกอบคณะท างานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
 
อ านาจหน้าที่ 

1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดและการพัฒนาด้านระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution) รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน (Grid Connectivity) เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าใน
อนาคต 

2) พิจารณาความสอดคล้องของแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริด แผนการลงทุนด้านระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ระหว่าง 3 การไฟฟ้า กับนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 

3) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจัดท าโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือรองรับรูปแบบ
กิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย 
6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทราบหรือพิจารณาเป็นระยะ  ๆ 

ตามความเหมาะสม 
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2.3.3 คณะท างานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน 
 

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการประสานการท างาน 
ร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่วม และมีผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือให้การด าเนินภารกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
ของกระทรวงพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งคณะท างานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวง
พลังงาน โดยมี องค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.12 องค์ประกอบคณะท างานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน 
 

อ านาจหน้าที่ 
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดท าภาพอนาคต (Scenario) ของการก าหนด นโยบายด้าน

ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
2) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงจัดท า

ข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด 
3) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย  

 



 

 

บทที่ 3 
การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
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บทที ่3 

การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
 
ปัจจุบันระบบสมาร์ทกริดเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายส าหรับสาธารณชนทั่วไป โดยหลาย

หน่วยงานในประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสมาร์ทกริดที่จะมีต่อระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต จึงได้มีการริเริ่มด าเนินการด้านสมาร์ทกริด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านสมาร์ทกริด การพัฒนาโครงการน าร่องเพ่ือสาธิตและทดลองใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สมาร์ทกริดนั้นถือเป็นหัวข้อใหญ่ ครอบคลุมหลากหลายมิติ และมิได้เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่การพัฒนาด้านสมาร์ทกริดที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
จะต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานจากภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานด้าน
การไฟฟ้า ภาคเอกชน ไปจนถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทในการ
พัฒนาระบบสมาร์ทกริดที่แตกต่างกันออกไป 

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดที่ส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลการ
ด าเนินงานภายในปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย (1) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ (2) หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการด้านสมาร์ทกริด และ (3) หน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่อาจมีบทบาทและกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

จากที่กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนฯ ในบทที่ 2 การด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ  โดยแบ่งกลุ่มตามแผนงาน 3 เสาหลักและแผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้นตามแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)   

 เสาหลักท่ี 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักท่ี 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid & ESS)   

 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน :  การบริหารการขับเคลื่อน  
 การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศด้านสมาร์ทกริด  
 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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รูปที่ 3.1 แผนภาพการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ มีจ านวน 

5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ซึ่งความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดตามแผนงาน 3 เสาหลัก และแผน
อ านวยการสนับสนุน สรุปได้ดังนี้  

 
 

3.1.1 เสาหลักท่ี 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (Demand Response & 
Energy Management System: EMS) 
 

ภายใต้เสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น มีเป้าหมายหลัก คือ เกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลด
ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Load Aggregator) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลด
การสร้างโรงไฟฟ้าประเภทจ่ายไฟเฉพาะช่วงพีค (Peaking Plant) ได้ 350 เมกะวัตต์ เป็นเงิน 17,500 ล้านบาท 
ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 8,750 ล้านบาทไปแล้ว จะท าให้
ประเมินผลประหยัดสุทธิได้ประมาณ 8,750 ล้านบาท 

การด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 1 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องเกิดการประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
โดยความเชื่อมโยงภารกิจหรือหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ของเสาหลักที่ 1 จะเริ่มต้นจากส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้จัดท ารายละเอียดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลด 
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เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการก าหนดนโยบาย    
การตอบสนองด้านโหลดทั้งด้านราคาหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เป็นผู้รับไปประกาศราคาหรือมาตรการการตอบสนองด้านโหลด และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: 
DRCC) ซึ่ง DRCC จะรับค าสั่งเรียกการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) มาจากทางศูนย์
ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center: NCC) จากนั้น DRCC จะแจ้งหรือสั่งการเรียก DR 
ไปยังผู้รวบรวมโหลดแบบ Firm (Firm Load Aggregator Management System: Firm LAMS) ผ่าน
มาตรฐานการสั่งการ เช่น OpenADR เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รวบรวมโหลด จะท าการส่งสัญญาณหรือบริหารจัดการ 
DR ต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ที่เป็นลูกค้าของ Firm LAMS ผ่านมาตรฐานหรือระบบสื่อสารที่ก าหนดขึ้น 
อย่างไรก็ดี การตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น รวมถึงการสั่งจ่ายเงินจากการท า DR จะด าเนินการผ่าน
ระบบสมาร์ทมิเตอร์ (AMI) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการเรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้ารายเดือน 

นอกจากนี้ หากพิจารณาความเชื่อมโยงของโครงสร้างจะพบว่า ปัจจุบันในส่วนของภาครัฐสามารถ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมของระบบต่าง ๆ ได้จนถึงมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะเรียกการตอบสนองด้านโหลด
แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto Demand Response) แต่ภายหลังมิเตอร์นั้นจะเป็นส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะมี
การลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และระบบสั่งการสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายหลังมิเตอร์ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะเรียกว่า การตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ 
(Fully Auto Demand Response) ซ่ึงจะสามารถท าให้การสั่งเรียก DR มีความแน่นอนและมีความเชื่อถือได้ 

 

 
 

รูปที่ 3.2 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักท่ี 1 
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จากแผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 1 ดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 1 จ านวน 5 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงาน 
มีภารกิจการด าเนินงานดังนี้   

1. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบ
บริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพ่ือการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response; 
DR) แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการด าเนินงานศึกษาภาพรวมการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ EMS-DR ที่
เหมาะสมของไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและจัดท ารายละเอียดที่จะด าเนินการ 
DR อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็น
การด าเนินงานในภาพรวมการปรับปรุงกฎระเบียบของแต่ละส่วนงาน/หน่วยงานในโครงสร้าง
ของรูปแบบธุรกิจ EMS-DR รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ DR ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการการตอบสนองทางด้านโหลด (DR) ในภาพรวมของประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายและ
มาตรการของ DR ที่จะประกาศข้ึนในอนาคต ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาธุรกิจ DR  

4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและ
กลไกราคาในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งเป็นการด าเนินงานในส่วนของการพัฒนาผู้รวบรวม
โหลด (LAMS) และการพัฒนาระบบสมาร์ทมิเตอร์ (AMI Data Center) เพ่ือเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการสั่งการ DR รวมถึงเตรียมความพร้อมการเป็นผู้รวบรวมโหลด (LA) ในพ้ืนที่ของ 
กฟน. เพ่ือรองรับนโยบาย DR ในระยะยาว นอกจากนี้ กฟน. ได้ด าเนินโครงการน าร่องระบบ
บริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ท าการ กฟน. (BEMS) แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการด าเนินงานติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมและระบบบริหารจัดการพลังงานในส่วนหลังมิเตอร์ (Behind Meter) รวมถึงมี
การทดสอบการสั่งการ DR ผ่านมาตรฐาน OpenADR อีกด้วย 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการน าร่องระบบการบริหารจัดการแบบ 
Automated Demand Response รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นการด าเนินงานในส่วนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสมาร์ทมิเตอร์ (AMI Data Center) นอกจากนี้ กฟภ. ยังมี
แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในส่วนของ Demand Response ซึ่งจะ
ครอบคลุมการด าเนินงานด้าน Demand Response เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
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ไว้ได้ อย่างไรก็ดี กฟภ. ได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจ Load Aggregator แล้ว
เสร็จ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การพัฒนาผู้รวบรวมโหลด (LAMS) ของ กฟภ. 
 

 
 

รูปที่ 3.3 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 1 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดภายใต้
เสาหลักที่ 1 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ สรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 1 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงาน 

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

สนพ. EPPO-04 โครงการพัฒนารปูแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการ   
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด 

2561-2562 

กฟผ. EGAT-01 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้าน (DRCC) 2561-2564 

กฟน. MEA-01 โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานใน อาคารที่ท าการการไฟฟ้า 
นครหลวง ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด 

2560-2562 

กฟน. MEA-02 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล 

2562-2565 

กฟภ. PEA-01 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (ส่วนของ DR) 2563-2565 

กฟภ. PEA-01-1 โครงการน าร่องระบบการบริหารจดัการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและ
ระบบบรหิารจดัการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) 

2562-2564 

กฟภ. PEA-01-2 โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด  
(Load Aggregator) 

2562-2563 
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หน่วยงาน 
หลัก 

รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 
กรอบเวลา 

(พ.ศ.) 

กฟภ. PEA-04 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

2560-2563 

กฟภ. PEA-05 โครงการติดตั้งระบบมเิตอร์อัจฉรยิะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 2562-2566 

ส านักงาน 
กกพ. 

ERC-02 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัด
การพลังงานบนสมาร์ทกรดิ 

2561-2564 

ส านักงาน 
กกพ. 

CPP โครงการน าร่องการใช้มาตรการความร่วมมือการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) 
ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) 

2561 

 

 
 

รูปที่ 3.4 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 1 ของ 5 หน่วยงานหลัก 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.2 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-04 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการ (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนองด้าน
โหลดบนสมาร์ทกริด (EPPO-04) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. ด าเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  

 

โดย สนพ. จะต้องด าเนินการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ
การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดบนสมาร์ทกรดิที่เป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย และเป็นพื้นฐานการ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดกระบวนการด าเนินการตอบสนอง ด้านโหลดอย่างทันสมัย
และรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีและ
ลดการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค (Peaking Power Plant) ลงได้ โดยจะท าการศึกษาให้เกิดความ
ชัดเจน ในรูปแบบทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ของการตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัด
การพลังงาน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการก าหนดบทบาท
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หัวข้อ รายละเอียด 
หน้าที่ ทิศทางการพัฒนาการเช่ือมโยงของกระบวนการท างาน การก าหนดกลไกราคาและ
สิ่งจูงใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด าเนินการ รวมถึงการก าหนด
กฎระเบียบการท างานและการก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ช่วยรองรับการ
พัฒนาผู้รวบรวมโหลดอิสระ (Independent Load Aggregator) เข้ามาช่วยด าเนินการการ
ตอบสนองด้านโหลดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาว 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจของการบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

3.2 เพื่อศึกษาออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานตอบสนองด้านโหลดทั้งกระบวนการ         
ทางธุรกิจ (Business Process) และประเภทของข้อมูล (Information Flow) 

3.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Model) ส าหรับการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อ
จ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าร่วมด าเนินการในแต่ละส่วนธุรกิจของ
การบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 

3.4 เพื่อศึกษาออกแบบ กลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง        
และการตอบสนองด้านโหลด 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการ
ด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4.2 วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบ
ธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการด าเนินการด้านการตอบสนองด้าน
โหลด (DR) ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย 

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมทั้งจัดท าร่าง
รูปแบบธรุกิจฯ ท่ีเป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน โดยการพัฒนาและออกแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Model) ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด  

4.4 ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อจ่ายผลตอบแทน 
(Incentive) ที่เหมาะสม กลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้า
ส ารอง (Reserve Capacity Market) และการตอบสนองด้านโหลด 

4.5 จัดท ารูปแบบธุรกิจฯ ท่ีเป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน พร้อมทั้งการประยุกต์ปรับเปลี่ยน          
ในรายละเอียดเพื่อท่ีจะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย  

4.6 จัดท าสรุปรูปแบบทางธุรกิจธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการด าเนินการ  
ด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 (6 ก.พ.61–5 ก.พ.62) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ.2560)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
- จากการทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่า รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด       

ในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบคือ Traditional Utility Model (TU Model), 
Load Aggregator Model (LA Model), และ Customer-provisioned Model (CP 
Model) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 
(ESB) ของประเทศไทยในปัจจุบัน ความพร้อมด้านนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความพร้อมด้านตลาดและผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว 
จะพบว่า รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในระยะสั้น (1-5 ปี) คือ รูปแบบ 
Hybrid TU and LA Model ซึ่งสามารถเริ่มด าเนินการได้ทันที โดยมี กฟผ. ท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารจัดการตอบสนองด้านโหลด (DRO) และมี กฟภ. กฟน. และภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ 
ท าหน้าที่เป็นผู้รวมรวมโหลด (LA) โดยมีผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลักคือ ลูกค้ารายใหญ่และราย
ย่อยของทั้งสามการไฟฟ้า ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญในระยะสั้นก็คือ การผลักดันให้เกิดธุรกิจการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดอย่างน้อย 350 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

- ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งด าเนินการพัฒนานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึงความพร้อมด้านตลาดและผู้ใช้ไฟฟ้าไปพร้อมกัน 
ซึ่งหากการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเข้าสู่การด าเนินการในระยะยาว (ปีที่ 
6 เป็นต้นไป) รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะ
สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบ CP Model ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่จะให้ผลประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยรวมสูงสุดและสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านการตอบสนองด้านโหลดที่
คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่ปรากฏในแผน PDP2015 
ทั้งหมด 5 โรง รวมเป็นขนาดตลาดที่ 1,250 MW อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ 
ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก  
https://thai-smartgrid.com/สื่อและสิ่งพิมพ์/เอกสาร/ หรือ QR Code 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค       
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย   
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มราคาไฟฟ้าและคณุภาพบริการ กองนโยบายไฟฟ้า 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.3 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-01 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) (EGAT-01) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและ 
สั่งการการตอบสนองทางด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) (EGAT-01) 
เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการสั่งการและติดตามการตอบสนองทางด้านโหลดของประเทศ ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ การบริหารและจัดการข้อมูลเป็นจ านวนมาก รวมถึงระบบต้องมี
ความมั่นคง ปลอดภัย เช่ือถือได้สูง ซึ่งศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) 
ต้องเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)             
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงการสั่งการตรงกับผู้ ใช้ ไฟฟ้าตรงของ กฟผ.ดังนั้น            
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของศูนย์สั่งการหลักจะต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล               
ที่เพียงพอ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก มีส่วนประมวลผลที่รวดเรว็เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงท ีและมีการจัดเก็บส ารองข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ 
นอกจากศูนย์ควบคุมและสั่งการหลักแล้ว มีความจ าเป็นจะต้องมีศูนย์ควบคุมและสั่งการส ารอง 
เพื่อให้ระบบยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป้าหมาย            
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดซึ่งน าไปสู่การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ         
350 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การตอบสนองทางด้านโหลด ( Demand 
Response: DR) ในภาพรวมของประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการของ DR ที่
จะประกาศขึ้นในอนาคต 

3.2 เพื่อให้ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) สามารถสั่งการลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าผ่านผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ได้ 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

กฟผ. มีแผนการด าเนินงานเพื่อไปสู่การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 
(DRCC)  สรุปได้ดังนี ้
4.1 ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 

(DRCC) เช่น ศึกษามาตรฐาน OpenADR 2.0 เป็นต้น 
4.2 ก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบบริหารจัดการการตอบสนอง 

ด้านโหลด (Demand Response Management System; DRMS) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.3 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านโหลด (DRMS) และเชื่อมโยงกับระบบบริหาร

จัดการผู้รวมรวมโหลด (Load Aggregator Management System; LAMS) ของผู้
รวบรวมโหลด (Load Aggregator; LA) 

4.4 ทดสอบและสาธิตกระบวนการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DR) ระหว่างศูนย์สั่งการ
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) 

4.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
(ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ) 
 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ 
- ปี 2561 ด าเนินการศึกษารายละเอียดของศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนองด้าน

โหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator; LA) ได้แก่ ศึกษา
โปรโตคอล OpenADR 2.0 ศึกษาโครงสร้างตลาดและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ 
(Business Model)  

- ปี 2562 ด าเนินการจัดเตรียมและออกแบบ DRCC โดยจัดตั้งคณะท างานร่วม 3 การ
ไฟฟ้า เช่ือมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
รวมถึงประสานความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนา 
DRCC 

- ปี 2563 ด าเนินการพัฒนาโครงการต้นแบบ 

 ก าหนดรูปแบบการใช้งาน DR ที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 ก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยง/ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งก าหนดคุณลักษณะของระบบ DRCC และ LA ส าหรับโครงการต้นแบบ 
(Pilot)  

 พัฒนาโครงการต้นแบบส าหรับส าหรับ DRCC และ LA 
- ปี 2564 ขยายผลจากโครงการต้นแบบเพื่อจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการ

ตอบสนองด้านโหลด 

 ติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ส าหรับ DRCC และ LA  

 ทดสอบและสาธิตระบบสั่งการ DR และความเช่ือมโยงของระบบจาก DRCC 
ไปยัง LA และผู้ใช้ไฟฟ้าจริง  
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-12 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

   

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  

7. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

7.1 กฟผ. ได้จัดตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) 
ร่วม 3 การไฟฟ้า เช่ือมโยงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) เพื่อบูรณาการการพัฒนากระบวนการตอบสนองด้านโหลด เพื่อท าหน้าที่ร่วมกัน
ก าหนดรายละเอียด ได้แก่ รูปแบบของโปรแกรม DR (Use Case) มาตรฐาน โปรโตคอล 
รูปแบบ ชนิดของข้อมูลที่แลกเปลี่ยน และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศส าหรับ
การเช่ือมโยงข้อมูล เป็นต้น 

7.2 ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนา DRCC 
7.3 คัดเลือกสถานท่ีในการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบ 
7.4 ก าหนดคุณสมบัติของระบบ DRMS แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบได้ในช่วง

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จากนั้นจะเริ่มต้นเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ LAMS ของ กฟน. 
และ กฟภ. ซึ่งภายหลังจากนั้น จะมีการทดสอบและสาธิตกระบวนการสั่งการ DR ร่วมกัน
ของการไฟฟ้าทั้งสามตาม Use Case ที่ก าหนด 

 
ทั้งนี้ การด าเนินการโครงการพัฒนา DRCC ของ กฟผ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ DRMS ปัจจุบัน ได้ออกแบบและจัดท าระบบเว็บไซต์ของ 
DRCC แล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งาน ซึ่งความก้าวหน้าของการด าเนินงานพัฒนาศูนย์
ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ในปี 2563 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

1. ภาพรวมการเชื่อมโยงของ DRCC และ LA 
ภาพรวมของการเช่ือมโยงระหว่าง DRCC และ LA แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 

1) การเช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลที่ท างานตามมาตรฐาน OpenADR โดยเป็นช่องทางที่
ระบบ DRMS (กฟผ.) และ LAMS (กฟน./ กฟภ.) สื่อสารกัน (Machine to Machine) 
ใช้ในการส่งสัญญาณเริ่มต้นการลดการใช้ไฟฟ้า และ การส่งรายงานผลหลังลดการใช้
ไฟฟ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2) การเช่ือมโยงผ่านทาง Web Interface โดยเป็นช่องทางส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้ใน

การลงทะเบียน การสมัครเข้าร่วมมาตรการ การเรียกดูค่าตอบแทน โดยการท างานจะ
อาศัยการติดต่อผ่านทางหน้าเว็บและมีการพัฒนา Web Service ใช้ส าหรับเช่ือมโยง
กับ DRCC   
 

 
ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบระหว่าง DRCC และ LA  

 

2. การพัฒนาโครงการต้นแบบ DRCC ของ กฟผ. 
ปัจจุบัน กฟผ. ได้เริ่มพัฒนาระบบเว็บไซต์ DRCC ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบ และเตรียมการ

เช่ือมโยงเข้ากับระบบซอฟต์แวร์ DRMS ที่คาดว่าจะติดตั้งใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ 
ปี 2564 แนวคิดการออกแบบระบบเว็บไซต์ DRCC สรุปได้ดังนี้ 

 

- ระบบ DRMS เช่ือมต่อกับระบบ LAMS เพื่อท าการส่งข้อมูลมาตรการ DR  ตาม
มาตรฐาน OpenADR ส าหรับการลดการใช้ไฟฟ้า และรับข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาที่ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวจาก LAMS 

- ระบบ LAMS ประสานต่อไปยังลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไฟเพื่อด าเนินการลดการใช้
ไฟฟ้าตามมาตรการ รวมถึงท าการแจ้งผลการลดก าลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวกลับไปยัง DRMS เพื่อค านวณค่าตอบแทน  

- ระบบเว็บไซต์มีหน้าที่รับข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน DR ของการไฟฟ้าทั้งสาม
แห่งที่ไม่สามารถส่งผ่าน OpenADR ได้ 
 

โดยหน้าที่ของระบบเว็บไซต์ DRCC มีดังนี ้

- เพื่อรับข้อมูลความสามารถในการลดการใช้ไฟฟ้าจาก LA เพื่อให้ DRMS พิจารณาใน
การเรียกใช้มาตรการ DR นั้น ๆ 

- เพื่อส่งข้อมูลค่าตอบแทนในการเข้าร่วมมาตรการให้ LA โดยระบบ DRMS มีข้อมูล
ปริมาณพลังงานการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ โดยรับจาก LA ทาง OpenADR 

- เพื่อรับข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก LA ผ่านทางระบบลงทะเบียน ได้แก่ 
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (Portfolio) ที่แบ่งแยกตามเขตการใช้ไฟฟ้า
หรือตามโรงไฟฟ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอรายการผู้รวบรวมโหลด 
 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอรายการกลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้า 
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ตัวอย่างหน้าจอการตรวจสอบค่าตอบแทน 
 

 
 

ตัวอย่างหน้าจอส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค         
ในการด าเนินงาน 
 

มีความลา่ช้าในกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software ของระบบ DRMS ไป
ประมาณ 6 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / 
ฝ่ายควบคมุระบบก าลังไฟฟ้า 

 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-16 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง 
 

ตารางที่ 3.4 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-01 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งต่อเช่ือมกับ
ระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะด าเนินโครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงาน
ในชุมชนอาคารและโรงงาน ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01) เพื่อเป็นการทดสอบการ
ใช้เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่หนึ่ง  ๆ 
แบบก่ึงอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ โดยระบบบริหารจัดการพลังงานจะสามารถบริหารการผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัว (Distributed Generation) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพลังงานยัง
สามารถติดตาม ควบคุมและบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของอาคารหรือกลุ่มอาคาร และสามารถ
จ าลองรูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดซึ่งมีผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ด้วย 

 

อย่างไรก็ดี ในระยะน าร่องนี้ กฟน. ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานจากเดิมที่ต้องร่วมกับ
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน เป็นการด าเนินการ
ภายในอาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น เนื่องจากติดปัญหาการเข้าร่วมโครงการน าร่อง
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตนครหลวง ท้ังนี้ กฟน. จึงขอเปลี่ยนช่ือโครงการตามแผนการ
ขับเคลื่อน MEA-01 เป็น “โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ท าการการ
ไฟฟ้านครหลวง ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด (MEA-01)” และด าเนินโครงการน าร่องเฉพาะ
ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารพาณิชย์ (Building Energy 
Management System: BEMS) ส าหรับการรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบ
กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติในอนาคต 

3.2 เพื่อพัฒนา Demand Response Gateway ที่รองรับ OpenADR 2.0b Protocol 
3.3 เพื่อทดสอบ Demand Response แบบ Auto (Direct Load Control) โดยการควบคุม

อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

4.1 ศึกษาบทความและผลงานวิจัย เพื่อน าระบบการบริหารจัดการพลังงานมาใช้งานภายใน
อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง 

4.2 ส ารวจ ออกแบบระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) ร่วมกับระบบตอบสนองด้าน
โหลด (DR) 
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4.3 จัดหาและติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) ภายในอาคารที่ท าการการไฟฟ้า

นครหลวง 
4.4 พัฒนาระบบเช่ือมต่อระหว่างระบบจัดการพลังงานกับระบบตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่

รองรับ OpenADR 2.0b Protocol 
4.5 ทดสอบ Demand Response แบบ Auto (Direct Load Control) โดยการควบคุม

อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 5 เครื่อง 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 23 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 (พ.ย.60–ก.ย.62) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560-2561) 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ภายในพื้นทีอ่าคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 
 

 
 

อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บรูณะ ความสูง 9 ช้ัน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้าใน
การด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

ปัจจุบันเสร็จสิ้นโครงการ โดยที่ปรึกษา (สวทช.) ได้ท าการพัฒนาอุปกรณ์ Gateway ที่รองรับ
มาตรการ Demand Response ตามโปรโตคอล OpenADR 2.0b และท าการทดสอบ 
Demand Response โดยการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 5 เครื่อง 
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

 

8. ปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

-  
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9. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 
 

 
 

Network diagram ของระบบการบริหารจัดการพลังงาน (BEMS) 
 

 
 

อุปกรณ์สื่อสารแบบ IoT ที่เช่ือมตอ่กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ 

 
 

โมเดลควบคมุเครื่องปรบัอากาศเดมิก่อนการปรับปรุง 
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อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นจะตดิตั้งไวด้้านในของกล่อง Air conditioner controller  
 

 
 

ภาพการตดิตั้งอุปกรณ์ ณ อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ  
 

 
 

อาคารที่ท าการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บรูณะ ความสูง 9 ช้ัน 
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ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

 
 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV) ชุดที่ 1 และ 2 รวมก าลังผลติตดิตั้ง 112.2 kW 
(โครงการ Smart District Phase I) 

 

 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างการทดสอบสั่งการ Demand Response ตามโปรโตคอล OpenADR 2.0b 
 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-21 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
10. หน่วยงาน/ส่วนงาน

ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / 
กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 

 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-22 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง 
 

ตารางที่ 3.5 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-02 
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. ถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการจ้างจัดท 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 ดังนี ้



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-23 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 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 

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. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

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

ทั้งนี้ 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. 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-24 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
8. ปัญหา/อุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
- 

 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / 
กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-25 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.6 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01 
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 าร่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดต่าง ๆ ซึ่งได้รับ

การบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดฯ ให้มีการทดสอบมาตรการ
กลไกราคา สิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) รูปแบบต่าง ๆ 
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 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-26 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
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 ่
- 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. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

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

ส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2561-2580  
 

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

 

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

22 มิถุนายน 2563 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-27 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ

ด าเนินโครงการ 
 

 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-28 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.7 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01-1 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการน าร่องระบบการบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหาร
จัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) (PEA-01-1) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

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 ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) 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 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในเสาหลักท่ี 1 ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

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



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-29 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
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 

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 ทดสอบการเช่ือมโยงระหว่าง 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. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค   

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

อยู่ระหว่างติดตั้งระบบตามสถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน OpenADR 2.0 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

 

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



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-30 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ

ด าเนินโครงการ 

 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-31 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.8 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-01-2 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด (Load Aggregator) 
ของ กฟภ. (PEA-01-2) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การด าเนินงานตามเสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ด้านการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) เพื่อลดปริมาณการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงพีค (Peaking 
Power Plant) และเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองด้านโหลดในเขตพื้นที่ท่ีรับผดิชอบ 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
กลุ่มลูกค้าประเภทท่ีพักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ Load 
Aggregator ของ กฟภ. 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือความเสี่ยงต่าง ๆ 

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 และกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่อาศัย ของ กฟภ. 

4.4 ศึกษาพฤติกรรมและการมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการ การตอบสนองต่อการด าเนินการ
ด้าน Demand Response ของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และ
กลุ่มลูกค้าท่ีอยู่อาศัย 

4.5 ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด 
(Load Aggregator) ของ กฟภ. 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 

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

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค   

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

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

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 

9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองพัฒนาธุรกิจองค์กร 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.9 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-04 
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 การใช้งานของระบบต่าง  ๆ ของ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และข้อดีข้อจ ากัด  เพื่อน าผลการประเมินจากแผนน าร่องไปวางแผน
ขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ 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 ลดความเสียหายจากไฟฟ้าดับที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ตลอดเวลา ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนและการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบการออกแบบ และการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ส าหรับรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อ่ืน ๆ 
ต่อไป 

3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ความมั่งคงให้กับระบบจ าหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมทั้ง ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ 
 

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 
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หัวข้อ รายละเอียด 
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 

 
 

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 ช่วงป ี2562 

 ติดตั้งระบบ MWM และเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศ IT Integration อื่น ๆ 
ของ กฟภ. แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2562 

 ติดตั้ง Smart meter ระหว่างปี 2562-2564*  
*โดยมีกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินงำนจำกเดิมภำยในปี 2563 เนื่องจำกผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส 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. 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 
 

8. 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 

 

9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWMS, IT Integration) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งานกลุ่มที่ 2 (ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC61850 ที่สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ พัทยาใต้ 

และบางละมุง) 

 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.10 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-05 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (PEA-05) 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะด าเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
(AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยมิเตอร์แบบเดิม      
ลดการสูญเสียรายได้เนื่องจาก Non-Technical และ Technical Loss ท าให้ผู้ใช้ไฟเกิดความ
เช่ือมั่นในการอ่านหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้า
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความเช่ือถือได้ในระบบไฟฟ้าเนื่องจาก ระบบ
จ าหน่ายอัตโนมัติสามารถจ ากัดพื้นที่ไฟฟ้าขัดข้องในวงแคบได้ ท าให้สามารถติดตามและ
วิเคราะห์สภาพการใช้ไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ ของลูกค้าได้ และท าให้ความน่าเช่ือถือได้ และ
คุณภาพไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น  

ปัจจุบัน กฟภ. ได้ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (AMR) ไปแล้วจ านวน 95,250 เครื่อง และใน
อนาคตมีแผนที่จะรวมระบบของผู้ใช้ไฟรายใหญ่กับผู้ใช้ไฟรายย่อยที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ภายใต้
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ านวน 
116,308 เครื่อง เพื่อใช้สามารถควบคุมและทราบถึงภาพรวมของทั้งประเทศ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อขยายผล และติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ส าหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะประเภท TOU มิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สาย จ านวน 70,000 เครื่อง 
4.2 ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ  
4.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2566 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ตามจ านวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ที่ยังไม่ไดต้ิดตั้งมเิตอร์อัจฉริยะ ในพ้ืนท่ีของ กฟภ.  

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติเอกสาร
ประกวดราคา เพื่อขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งท่ี 1 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-40 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ

ด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) / 
กองพัฒนาระบบมิเตอร ์
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.11 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-02 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลังงานบน
สมาร์ทกริด (ERC-02) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบธุรกิจด้านการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลงังาน            
บนสมาร์ทกริด อาจน าไปสู่ข้อสรุปว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
มักจะเป็นหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การด าเนินโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริด
ติดขัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนหรือแม้กระทั่งเป็นสาเหตุที่ต้องท าการยกเลิกการด าเนิน
โครงการน าร่อง หรือท าให้การด าเนินรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาร์ทกริดไม่สามารถ
ด าเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลังงานบน
สมาร์ทกริด (ERC-02) ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยใน
ระยะสั้น (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
สามารถพัฒนาโครงการน าร่องหรือสามารถด าเนินการด้านสมาร์ทกริดตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้
ได้ โดยในเบื้องต้นมีประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานส าคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงการน าร่อง หรือสามารถ
ด าเนินการด้านสมาร์ทกริด ตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้ได้ 

3.2 เพื่อให้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการ 
พลังงานบนระบบสมาร์ทกริด และเอื้อต่อการด าเนินการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

รายละเอียดตามแผนการขับเคลื่อนฯ จะต้องพัฒนาปรับปรุงดังต่อไปนี ้
4.1 พัฒนากฎระเบียบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) 

และ 3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้า 
4.2 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าฝ่าย

จ าหน่าย 
4.3 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP/SPP/VSPP) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.4 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการขนาน Distributed Energy Resources (DER) เข้าระบบ 
4.5 พัฒนากฎระเบียบเพื่อรองรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง (Reserve Capacity Market) 
4.6 พัฒนากฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าในสถานีประจุรถยนต์ไฟฟ้า 
4.7 ศึกษาออกแบบกฎระเบียบด้านการผลิตพลังงานควบคุม 
4.8 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้าน พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.9 พัฒนากฎระเบียบกลไกการก ากับดูแลการด าเนินการสั่งการ การตอบสนองด้านโหลด 
4.10 พัฒนากฎระเบียบการให้ใบอนุญาตและก ากับดูแลผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) 
4.11 พัฒนากฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล/ความปลอดภัยของข้อมูล 
4.12 พัฒนากฎระเบียบการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V) 
4.13 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
(ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560) 

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

7.1 ปี 2559 ส านักงาน กกพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท าการศึกษาโครงการพัฒนา 
Demand Response ของประเทศไทย ครอบคลุมหัวข้อ 
- ศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการ Demand Response ที่เหมาะสม 
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลดในประเทศไทย 
- ร่างหลักเกณฑ์ และแนวทางการขอขึ้นทะเบียนเป็น Load Aggregator for Demand 

Response 
7.2 ส านักงาน กกพ. ได้มีแผนการด าเนินงานด้าน Demand Response โดยมีการด าเนินการดังนี ้

(1) อัตรา Demand Response ประกอบไปด้วยมาตรการ DR 3 มาตรการหลัก 4 มาตรการ
ย่อย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้า 
รวม 500 MW สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
- Critical Peak Pricing (CPP) เป็นมาตรการราคา (Price Mechanism) 

ประมาณ 100 MW 
- Emergency DR Program (EDRP) เป็นมาตรการจูงใจ (Incentive Mechanism) 

ประมาณ 150 MW 
- Interruptible/Curtailable Service (I/C) แบ่งออกเป็น 2 มาตรการย่อย ได้แก่ 

Interruptible Load Program (ILP) ประมาณ 200 MW และ Direct Load 
Control (DLC) ประมาณ 50 MW 

- ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการ CPP และ ILP จะมีส่วนที่ได้รับส่วนลดค่าความต้องการ
พลังงานงานไฟฟ้า/ค่าพลังงานไฟฟ้าจากค่าไฟฟ้าปกติ และส าหรับมาตรการ 
EDRP และ DLC จะได้รับค่าชดเชยตามปริมาณพลังงาน/พลังงานไฟฟ้าท่ีลดได้ 
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(2) ทดลองใช้มาตรการ CPP (น าร่อง) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม 56 ราย สามารถลดการใช้ไฟฟ้ารวม 9.45 ล้านบาท 

 

7.3 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ 
- โครงการระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า และระบบบริหารจัด

การพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) ด าเนินการโดย PEA 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอให้ลงนามหนังสือยืนยันด าเนินโครงการ 

 

7.4 สนพ. ได้รับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) โดยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ระยะเวลาด าเนินงาน 22 
เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
- เตรียมพร้อมด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 350 MW ปี 2564 
- พัฒนาแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด 
- ร่างรายละเอียดและโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด 
- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์/ข้อก าหนดในการออกใบอนุญาตผู้รวบรวมโหลด 
- ข้อเสนอรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน และการส่งผ่านค่าใช้จ่าย 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) /  
ฝ่ายก ากับอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.12 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ CPP 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

โครงการน าร่องการใช้มาตรการความร่วมมือการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) 
ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังงานไฟฟ้า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการให้ประเทศมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดจึงมีความจ าเป็น  
โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) ซึ่งมีต้นทุนหน่วยสุดท้าย
ในการผลิตสูงที่สุด แนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาในการจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ System 
Peak และช่วงเวลาที่ระบบมีข้อจ ากัดด้านอุปทาน คือ การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้เช้ือเพลิง
ราคาสูงแต่สามารถสั่งเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวเพียงไม่กี่ช่ัวโมงในหนึ่งปี ท าให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลระหว่าง
ก าลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า (System Balance) โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือช่วงเกิดอุบัติเหตุในระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่า
ปกติ และสามารถบริหารจัดการปัญหาความไม่มั่นคงของระบบไฟฟ้า จึงได้เริ่มด าเนินโครงการ
ความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) โดยเป็นการด าเนินมาตรการความร่วมมือ
ลดใช้ไฟฟ้าในรูปแบบสมัครใจท่ีได้รับเงินชดเชยจากการเข้าร่วมมาตรการ ในปี 2557 2558 และ 
2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาการใช้มาตรการ Demand Response ในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิม กกพ. จึงมีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Response) โดยได้น ารูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) มาทดลองเป็นโครงการ
น าร่องในปี 2561 โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับมาตรการ CPP 

 

โดยการด าเนินมาตรการที่ผ่านมาจะใช้มาตรการขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Response) ซึ่งได้เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยใช้วิธี
แบบสมัครใจ (Voluntary) เรียกว่า มาตรการแบบ Emergency Demand Response 
Program (EDRP) โดยก าหนดอัตราชดเชยที่จ่ายผันแปรตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผู้เข้าร่วม
โครงการลดได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะส าหรับใช้ในระยะแรก เพื่อให้จูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ทดลองปรับพฤติกรรม และท าความเข้าใจกับการบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วย
ตนเอง เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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วันท่ี พื้นท่ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินมาตรการ 
วันที่ 8 – 10 มกราคม 2557 
(13.00 – 20.00 น.) 

พื้นที่: ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย: 200 MW 
อัตราชดเชย: - 

ผู้เข้าร่วม: 305 มิเตอร์ 
ลดได้: 70.7 MW หรือ 2.05 GWh 
ค่าใช้จ่าย: - 

วันที่ 19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 
2557 (18.30 – 22.30 น.) 

พื้นที่: ภาคใต้ 
เป้าหมาย: 250 MW 
อัตราชดเชย: 4 บาท/หน่วย 

ผู้เข้าร่วม: 334 มิเตอร์ 
ลดได้: 48 MW หรือ 2.32 GWh 
ค่าใช้จ่าย: 9.29 ล้านบาท 

วันที่ 10, 17, 18  
และ 20 เมษายน 2558  

พื้นที่: ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย: 500 MW 
อัตราชดเชย: 3 บาท/หน่วย 

ผู้เข้าร่วม: 851 มิเตอร์ 
ลดได้: 561 MW หรือ 11 GWh 
ค่าใช้จ่าย: 21.96 ล้านบาท 
 
 

วันท่ี พื้นท่ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินมาตรการ 
 พื้นที่: ภาคใต้ 

เป้าหมาย: 100 MW 
อัตราชดเชย: 3.4 บาท/หน่วย 

ผู้เข้าร่วม: 206 มิเตอร์ 
ลดได้: 25.47 MW หรือ 0.27 GWh 
ค่าใช้จ่าย: 0.78 ล้านบาท 

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560   
(9.00 – 22.00 น.) 

พื้นที่: 5 จังหวัด 
(สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) 
เป้าหมาย: 400 MW 
อัตราชดเชย: 3 บาท/หน่วย 

ผู้เข้าร่วม: 190 มิเตอร์ 
ลดได้: 165 MW หรือ 2.7 GWh 
ค่าใช้จ่าย: 7.99 ล้านบาท 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (System Peak Demand) รอบบิล ส.ค. 61 ที่มีการทดลองใช้
มาตรการได้ 100 MW 

3.2 เพื่อน าไปสู่การลด System Peak Demand ช่วงหน้าร้อนในปี 62 
3.3 เพื่อพัฒนาเป็นมาตรการถาวรในการลดการสร้างโรงไฟฟ้าและลดภาระการเพิ่มก าลังการ

ผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนในระยะยาว 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

มาตรการ CPP คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่
คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน (Critical Peak) โดยใช้กลไกด้านอัตราค่าไฟฟ้าแบบ
แบ่งแยกตามช่วงเวลา โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้
ไฟฟ้าในช่วง Critical Peak ได้ตามที่ก าหนดจะต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าปกติ 
แต่จะจ่ายไฟฟ้าช่วง Peak ในอัตราต่ ากว่า TOU ปกติ และ Off-Peak ในอัตราเท่ากับอัตรา TOU 
ปกติ เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โดยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Critical 
Peak โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาอื่นทดแทน 

 

การด าเนินมาตรการดังกล่าวเป็นการน าหลักการของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการ 
ใช้งาน (Time of Use: TOU) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) Critical Peak (2) Peak และ 
(3) Off – Peak โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมมาตรการจะจ่ายไฟฟ้าตามอัตรา CPP ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

- คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:  เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ที่ใช้ไฟฟ้า
แบบ TOU ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ AMR และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. กฟน. หรือ กฟภ. 

- รอบบิลที่ใช้มาตรการ: ส าหรับค านวณค่าไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2561 
- อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการในรอบบิลที่ใช้มาตรการ อ้างอิงตาม

โครงสร้างอัตรา TOU ปัจจุบัน โดยปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ดังนี ้
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-46 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ระดับแรงดัน 
(kV) 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (บาท/kW) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/kWh) ค่าบริการ 
(บาท/
เดือน) 

คิดจากค่า kW สูงสุด 
ในช่วง Critical Peak และ Peak 

Critical 
Peak 

Peak Off – Peak 

สูง 74.14 9.1617 3.2131 2.6107 312.24 
กลาง  132.93 9.3424 3.2765 2.6295 312.24 
ต่ า  210.00 9.6659 3.3900 2.6627 312.24 

หมายเหตุ : นอกจากค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้าข้างต้น ยังคงมีค่า Ft, ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์  
(ถ้ามี), ภาษีมูลค่าเพิ่ม, เง่ือนไขค่าไฟฟ้าต่ าสุด ตามโครงสร้างอัตรา TOU ปัจจุบัน โดยมีการแบ่งช่วงเวลาในการคิดค่าไฟฟ้าในรอบบิล 
ท่ีใช้มาตรการ ดังน้ี 
1. Critical Peak: ช่วงเวลา 13.30 – 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) 
2. Peak: ช่วงเวลา 9.00 – 13.30 น. และ 15.30 – 22.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) 
3. Off – Peak: ช่วงเวลา 22.00 – 9.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) และ 00.00 – 24.00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ  

ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ ดังนี ้

 

 
 

ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 
พ.ค. 2561 ส านักงาน กกพ. เห็นชอบมาตรการและอัตรา CPP ส าหรับปี 2561  

และให้การไฟฟา้น าไปประกาศใช ้
มิ.ย. – ก.ค. 2561 การไฟฟ้า ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการน าร่อง และประกาศอัตรา CPP 
 ประชาสัมพันธแ์ละท าความเข้าใจมาตรการกับผู้ใช้ไฟฟ้า 
 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ประมาณวันที่ 15 – 30 มิ.ย. 2561) 

- กฟน. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กฟน. และ
ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ 

- กฟภ. รับสมัครผ่านทางที่ท าการของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยผู้สมัครต้อง
กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยต้อง
เขียนแผนการลดการใช้ไฟฟ้าประกอบดว้ย 

 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เก็บข้อมูล และตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
ก.ค. 2561 แจ้งผลการรับสมัคร 

ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
ต้องแจ้งภายในก าหนดทีก่ารไฟฟ้าประกาศให้ทราบ 

ส.ค. 2561 ด าเนินการโครงการน าร่องมาตรการ CPP 
ทั้งนี้ ส าหรับการค านวณค่าไฟฟ้ารอบบลิเดือนสิงหาคม 2561 ของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ
รายไม่ตรงกัน ครอบคลุมช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนกันยายน 2561 

ก.ย. - ต.ค. 2561 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการมาตรการ 
 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

พื้นที่ท่ัวประเทศ (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4 แบบ TOU ที่มีมิเตอร์ AMR) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. สรุปความคืบหน้า 

ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

7.1 ด าเนินโครงการน าร่องแล้วเสร็จ โดยผลการด าเนินโครงการน าร่องฯ พบว่า มีผู้ เข้าร่วม
โครงการ 56 ราย สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 9.45 ล้านบาท โดยในช่วง Critical 
Peak มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 7.42 เมกะวัตต์ แต่ในช่วง Peak มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.14 เม
กะวัตต์ เนื่องจาก ในช่วง Critical Peak ราคาค่าไฟฟ้าแบบ CPP มีราคาสูงมาก ในขณะที่
ช่วง Peak ราคาค่าไฟฟ้าแบบ CPP มีราคาลดลงมา ส าหรับช่วง Off-peak มีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการชดเชย Load ที่ต้องลดลงไปในช่วง Critical Peak 

 

 กฟผ. กฟน. กฟภ. รวม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ราย) 1 8 47 56 
การลดการใช้ไฟฟ้า (ล้านบาท) 1.62 0.74 7.09 9.45 
 

Peak CP 
Off-peak 

วันท าการ วันหยุด 

การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังไฟฟ้า (MW) + 4.14 - 7.42 + 2.31 + 5.85 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 

 
 

7.2 ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวนการท าหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าใหม่ ซึ่งข้อมูลพฤติกรรม 
การใช้ไฟฟ้าที่ได้จากการด าเนินโครงการน าร่อง ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการไฟฟ้าที่มี
ความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับราคารับซื้อไฟฟ้าได้ ซึ่งจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมในการท าค่าไฟฟ้าแบบ CPP ได้  

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี 4 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย  
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) /  
ฝ่ายก ากับอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ 
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3.1.2 เสาหลักท่ี 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (ระบบพยากรณ์ฯ) 
 

ภายใต้เสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น มีเป้าหมายหลัก คือ เกิดการใช้งานระบบ
พยากรณ์ฯ ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2564 โดยจะท าให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการ
เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตตามแผน AEDP ซึ่งจะส่งผลให้  
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 จะมีพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ 

การด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 2 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องเกิดการประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
โดยความเชื่อมโยงภารกิจหรือหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ของเสาหลักที่ 2 นั้น ควรมีการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์ (Data Forecast Center) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ของประเทศ ที่สามารถรับ/ส่งข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (National Energy 
Imformation Center) ที่จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายศูนย์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงรับ/ส่งข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. กฟภ. กฟน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ นักวิชาการอิสระ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน หรือกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์อาจจะตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานแยกหรือหน่วยงานย่อยภายใต้ศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป  

นอกจากนี้ การพัฒนาหน่วยงานหรือศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จะสามารถ
รับ/ส่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น หรือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง  
ซึ่งในอนาคตอาจมีการตั้งหน่วยงาน ศูนย์พยากรณ์ ผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการการพยากรณ์จ านวนมากขึ้นได้  
ก่อให้เกิดทางเลือกของผู้ที่ต้องการน าผลการพยากรณ์ไปใช้งานจริงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการศึกษา  
การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. นั้น  จะเป็นการรับข้อมูลตรงมาจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน SPP และ VSPP ผ่านทางคู่สัญญา คือ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. เนื่องจากเป็นช่วงการ
พัฒนาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส าหรับการพยากรณ์   
ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. จะต้องบูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุม
ระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center: NCC) เพ่ือให้การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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รูปที่ 3.5 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักท่ี 2 
 
จากแผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 2 ดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม

แผนการขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 2 จ านวน 2 หน่วยงาน โดยแต่ละ
หน่วยงานมีภารกิจการด าเนินงานดังนี้   

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ด าเนินโครงการศึกษาการพยากรณ์ 
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า
ในปี 2561-2562 ซึ่งได้ท าการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
และรับข้อมูลที่ใช้พยากรณ์จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
และโรงไฟฟ้าเอกชน รวมถึงฐานข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ฯลฯ 
จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้จัดท าผลการทดสอบการพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว และในปี 
2563 มีการขยายผลความแม่นย าและการพัฒนาแบบจ าลองให้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
และ SPP ครบทุกโรง พร้อมทั้งสร้างศูนย์ RE Forecast Center (ต้นแบบ) นอกจากนี้ กฟผ. จะมี
การขยายผลแบบจ าลองไปสู่โรงไฟฟ้า VSPP เชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
หน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนแล้วเสร็จ  
โดยศูนย์พยากรณ์ฯ ควรตั้งอยู่ที่ผู้ดูแลระบบส่งไฟฟ้า (TSO) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้ กฟผ.
เพ่ือให้การบริหารจัดการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของประเทศอ่ืนๆ และอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือการ
ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและการท างานร่วมกันได้ ( Interoperability) ของระบบ
พยากรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาความเชื่อมต่อของระบบพยากรณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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รูปที่ 3.6 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 2 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดภายใต้

เสาหลักที่ 2 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ สรุปได้ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.13 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 2 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงาน 

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

กฟผ. EGAT-02,03  โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน 2561-2564 

ส านักงาน 
กกพ. 

ERC-03 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่       
ผลิตไดจ้ากพลังงานหมุนเวยีน 

2561-2562 
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รูปที่ 3.7 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 2 ของ 2 หน่วยงานหลัก
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.14 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-02 และ EGAT-03 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
(EGAT-02, EGAT-03) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์และลมได้เข้ามามีส่วนในการผลิต
ไฟฟ้า ถึงแม้ว่ามีปริมาณที่ยังไม่มากพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในอนาคต
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกล่าวจะยังคงเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจะ
มาถึงจุดที่มีปริมาณมากพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบในด้านการผลิต ทั้งในเรื่องของความไม่
แน่นอน (Uncertainty) และความผันผวน (volatility) ซึ่งความไม่แน่นอนและความผันผวนของ
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะส่งผลต่อเนื่องมายังคุณภาพของการควบคุม
ระบบก าลังไฟฟ้า ได้แก่ การรักษาระดับความถี่ แรงดัน และปริมาณก าลังผลิตส ารอง ให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น 

 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความผันผวนดังกล่าว การพยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System 
Operator) สามารถวางแผนการเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระยะสั้นแบบ Day-ahead จะช่วยในการวางแผนเดินเครื่อง
รายวัน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการจัดสรรก าลังผลิตส ารอง ส่วนการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระยะสั้นมากแบบ Intraday จะช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสามารถ
คาดการณ์ความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ล่วงหน้าใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาก าลังผลิตส ารอง ควบคุมความถี่ ตลอดจนบริหารจัดการ
แรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบพยากรณ์การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงเป็น
นโยบายหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ภายใต้เสาหลักที่ 2 ได้มอบหมายให้ กฟผ. ด าเนินงานพัฒนา
ระบบพยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย EGAT-02 การศึกษาความเหมาะสมและ
การปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และ EGAT-03 การ
ทดสอบน าร่องเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายใน
การศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์เพื่อระบุว่าแบบจ าลองใดมีความเหมาะสมกับการใช้งานใน
ประเทศไทยมากที่สุด และท าการทดสอบแบบจ าลองที่ได้รับการคัดเลือกในบางพื้นที่ โดยการ
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ดังนั้น กฟผ. จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานครอบคลุมโครงการตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ทั้ง EGAT-02 และ EGAT-03 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อคาดการณ์ความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน ท าให้การวางแผนการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าหลักมีความแม่นย าและเกิดประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อศึกษาและจัดท าแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าระยะสั้น (Day-ahead) และ
ระยะสั้นมาก (Intraday) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง เพื่อใช้ในการ
วางแผนเดินเครื่องรายวันและเพื่อการควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า โดยแบบจ าลองการ
พยากรณ์ที่สร้างขึ้นจากโรงไฟฟ้าน าร่องในโครงการนี้ จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศูนย์
พยากรณ์พลังงานหมุนเวียน (RE Forecast Center) ของประเทศตามที่ก าหนดในแผน
แม่บท Smart Grid ของประเทศไทยต่อไป 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าระยะสั้น (Day-ahead) และระยะสั้นมาก 
(Intraday) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมประเภท SPP 

4.2 ทดสอบและวิเคราะห์ทางสถิติของผลการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ที่ได้
พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าไว้ 

4.3 ขยายผลแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมประเภท VSPP 

 
 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ 

 

- ปี 2560 : “ศึกษา วิจัย” โดยการตั้งคณะท างานฯ ศึกษาและก าหนดวิธีพยากรณ์  
- ปี 2561 : “โครงการน าร่อง” พัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ และน าร่องด้วยโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 8 แห่ง 
- ปี 2562 : “ขยายผล” ทดสอบและวิเคราะห์ความแม่นย าของแบบจ าลองพยากรณ์ 

รวมถึงขยายผลไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ กฟผ. และ SPP 
รายอื่นๆ เพิ่มอีก 11 แห่ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- ปี 2563 : “SPP 100%” พัฒนาความแม่นย าของแบบจ าลองพยากรณ์ให้ดีขึ้น และ

ขยายผลไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของ SPP ครบทุกโรงไฟฟ้า 
พร้อมท้ังสร้างศูนย์ RE Forecast Center (ต้นแบบ) 

- ปี 2564 : “Regional VSPP” ขยายผลแบบจ าลองไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมของ VSPP เชิงพื้นที่ พร้อมท้ังปรับปรุงวิธีการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 

 

7.1 การพัฒนาแบบจ าลอง  
 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
พลังงานลม 

7.2 ตัวอย่างการพยากรณ์ 
 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

 
พลังงานลม 

 
7.3 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 

 

 
พลังงานแสงอาทิตย ์
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
พลังงานลม 

 

 
สรุปการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 

 

7.4 การพัฒนาศูนย์ RE Forecast Center (ต้นแบบ) 
- ภายหลังจากการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ประเภท

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแล้วเสร็จครบทุกแห่ง ขั้นตอนถัดไป กฟผ. ได้
เริ่มต้นพัฒนาศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  (RE 
Forecast Center) เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้น าไปใช้ตามภารกิจของ
ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast System) ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่มีแผนจะเปิดใช้งานภายในปี 2564 

- ปัจจุบัน การพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มี
ความคืบหน้าในการด าเนินการไปมากกว่าร้อยละ 80 โดยองค์ประกอบหลักของระบบ
มี 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ส่วนของแบบจ าลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 29 แห่ง ซึ่งเป็น

ระบบที่ท างานโดยอาศัยหลักการของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network: ANN) ที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานในปี 2562-2563 

2) ส่วนของการแสดงผลซึ่งพัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web Application ที่สามารถ
เรียกดูค่าพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของค่าการพยากรณ์ และแจ้ง
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบผ่านทาง Line Chatbot ได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ปัญหา/อุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

 

 
การแสดงผลค่าพยากรณ์ภาพรวม 

 

 
การแสดงผลค่าพยากรณ์รายโรงไฟฟ้า 

 

 
การแสดงต าแหน่งโรงไฟฟ้าบนแผนที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
การเรียกดูข้อมูลพยากรณ์ของโรงไฟฟ้าบนแผนที่ 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย / 
ฝ่ายควบคมุระบบก าลังไฟฟ้า 

 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-60 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.15 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-03 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน (ERC-03) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยโรงไฟฟ้าบางชนิด
จะมีก าลังการผลิตที่แปรผันตามสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นๆ เช่น ความเร็วลม ความเข้มรังสีอาทิตย์ 
เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) 
การที่มี VRE เข้ามาเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในภาคการผลิต
ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการน าระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลติได้จากพลงังาน
หมุนเวียนมาใช้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้ทราบถึงแนวโน้มก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในช่วงเวลาต่างๆ 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้ด าเนินโครงการ 
การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการด าเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียน (ERC-03) ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งในการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ กลุ่มงานการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast) ขึ้น  
โดยคณะท างานชุดดังกล่าวได้เห็นชอบและเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียนขึ้น ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด พ.ศ.  
2558–2579 ได้ก าหนดให้ ส านักงาน กกพ. เป็นผู้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนของการจัดตั้งศูนย์การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

4.1 ศึกษาโครงสร้างศูนย์การพยากรณ์ที่เหมาะสม ว่าควรเป็นงานด าเนินงานของภาครัฐ และ/
หรือ ภาคเอกชน  

4.2 ศึกษาประเภทของหน่วยงาน (กอง ทบวง กรม ส านักงาน องค์กรมหาชน ฯลฯ) ที่
รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานท่ีปฏิบัติการภายในศูนย์การพยากรณ์ 

4.3 ศึกษารูปแบบทางธุรกิจของศูนย์พยากรณ์ โดยสามารถอ้างอิงรูปแบบทางธุรกิจที่มีการใช้ 
ในต่างประเทศเชิงพาณิชย์เป็นจุดตั้งต้นได้ และเน้นการท าให้ศูนย์หรือระบบพยากรณ์
สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่อาศัยงบประมาณจากทางภาครัฐในการด าเนินการ
ในระยะยาว 

4.4 ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พยากรณ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. แผนและระยะเวลา

ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 (8 เดือน ระหว่าง พ.ค.61-ก.พ.62)  
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ ธันวาคม 62) 
 

 

ส านักงาน กกพ. ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ว่าจ้างส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อท าการศึกษาการพัฒนาโครงสร้าง
หน่วยงาน และการด าเนินการศูนย์พยากรณ์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนส าหรับ
ประเทศไทย (ศูนย์พยากรณ์ฯ) โดยสรุปเนื้อหาส าคัญของการศึกษาได้ดังนี้ 
7.1 รูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ในต่างประเทศจากการศึกษาเชิงลึกในประเทศตัวอย่าง 3 ประเทศ 

(ออสเตรเลีย เยอรมนี และอินเดีย) 
 ออสเตรเลีย เยอรมนี อินเดีย 
1. โครงสรา้ง
ศูนย์พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 

เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้
การจดัตั้งโดย Australian 
Energy Market Operator 
(AEMO)  

หน่วยงานพยากรณ์มทีั้งเป็น
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) และเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต ้
TSO/DSO เพื่อท าหน้าที่
พยากรณ ์

หน่วยงานพยากรณ์มทีั้งเป็น
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) และเป็น
หน่วยงานหนึ่งภายใต้ 
Renewable Energy 
Management Center  
(REMC) เพื่อท าหน้าที่พยากรณ ์

2. แนว
ทางการ
พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized) โดยมี
ศูนย์พยากรณ์พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
ที่เป็นอิสระ แลว้ส่งขอ้มูล
ต่อให้ AEMO (Dispatch 
Center) เพื่อท าการ
พยากรณ์ส่วนทีเ่หลือ 
(Centralized) 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized) โดยให้
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) 
รับผิดชอบการพยากรณ์ 
และส่งขอ้มูลตอ่ให้แต่ละ 
TSO อย่างไรก็ตาม แต่ละ 
TSO ก็มีโมเดลการพยากรณ์
ของตัวเอง (Centralized) 

แบบกระจายศูนย์ 
(Decentralized)  โดยให้
หน่วยงานอิสระ (Forecast 
Service Provider) รับผิดชอบ
การพยากรณ์ และส่งข้อมลูต่อ
ให้ REMC อย่างไรก็ตาม 
REMC ก็มีโมเดลการพยากรณ์
ของตัวเอง (Centralized) 
หลังจากนัน้จึงสง่ข้อมูลให้ 
State/Regional/ National 
Dispatch Center                 
การพยากรณแ์บ่งตามพื้นที่ 
ตามแต่ละภูมิภาค 

3. แหล่ง
รายได้ของ
ศูนย์พยากรณ์
พลังงาน
หมุนเวียน 
 

มาจากค่าธรรมเนียมจากผู้มี
ส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
 

ส าหรับกรณีหน่วยงานอิสระ 
(Forecast Service 
Provider) จะได้รับเงินจาก 
TSO/DSO โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ลักษณะเป็น Trading 
Forecast 
 

ส าหรับกรณีหน่วยงานอิสระ 
(Forecast Service Provider) 
จะได้รับเงนิจาก REMC หรือ 
National/Regional/  State 
Dispatch Center จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ลักษณะเป็น Trading 
Forecast REMC ได้รับเงินทนุ
สนับสนุนจาก Indian 
Renewable Energy 
Development Agency 
(IREDA) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7.2 แนวทางจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ฯ ในไทย 

7.2.1 สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยท าการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน ในลักษณะการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระหว่างวัน ในระดับ Intra-day (1-6 ช่ัวโมง
ล่วงหน้า) เพื่อใช้ส าหรับการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Dispatch) หรือระดับ Day-ahead (3-6 วัน
ล่วงหน้า) เพื่อวางแผนผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เพื่อลดการ Start/Stop 
โรงไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 

ในปัจจุบันศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ กฟผ. (TSO) ท า
หน้าท่ีพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ควบคุมการ
สั่งผลิตของแต่ละโรงไฟฟ้า (Dispatch) ตามโครงสร้างในปัจจุบัน ส านักงาน กกพ. เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านไฟฟ้าที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ 
คือ โดยผ่าน กฟผ. (ส าหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. Import, IPP และ SPP) ผ่าน การไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส าหรับโรงไฟฟ้า VSPP) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือขาย
ลูกค้าตรง (IPS) จะน าส่งข้อมูลให้กับส านักงาน กกพ. โดยตรง 

 

 
 

7.2.2 รูปแบบศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนส าหรับประเทศไทย 
ส านักงาน กกพ. ได้ท าการศึกษารูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ คือรูปแบบตามแผนระยะสั้น และรูปแบบตามแผนระยะยาว 
ดังนี ้
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หัวข้อ รายละเอียด 
(1) รูปแบบศูนย์พยำกรณ์ฯ ตำมแผนระยะสั้น (3-5 ปี) 
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า TSO ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. มีความ

เหมาะสมที่จะท าหน้าท่ีพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Forecast) จากลมและ
แสงแดด ในปัจจุบัน กฟผ. ก าลังศึกษาความเหมาะสมและปรบัใช้เทคโนโลยีการพยากรณไ์ฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และทดสอบน าร่องเทคโนโลยี โดยก าหนดเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์
ภายในปี 2564 (ภายในเวลา 3-5 ปีจากปัจจุบัน) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน และสอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 

  
โดยเบื้องต้น TSO จะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์พยากรณ์ฯ โดยเริ่มพยากรณ์พลงังานทดแทน

ในส่วนของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ SPP บางโรงเป็นการน าร่อง เนื่องจาก กฟผ. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลโรงไฟฟ้าทั้งสองชนิด โดยหลังจากนั้นช่วงปลายแผนระยะสั้น TSO จะพยากรณ์พลังงาน
ทดแทนในส่วนของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ SPP ทุกโรง โดย TSO สามารถซื้อข้อมูลสภาพอากาศ
จากศูนย์พยากรณ์อากาศ (Weather Service Provider) เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ ข้อมูลผล
การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะถูกส่งต่อให้ส านักงาน กกพ. ต่อไป  

ตามโครงสร้างนี้การผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในส่วนของ IPS และ VSPP จะไม่
ถูกพยากรณ์ อย่างไรก็ตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจาก IPS และ VSPP รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะถูกส่งต่อให้ส านักงาน กกพ. ซึ่งมีระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่สามารถสรุปเป็น
รายงานเพื่อน าไปใช้กับหน่วยงานที่ร้องขอและเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านไฟฟ้าต่อไป โดยส านักงาน กกพ. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พยากรณ์ฯ 

 
 
(2) รูปแบบศูนย์พยำกรณ์ฯ ตำมแผนระยะยำว (5–8 ปี) 
ส าหรับแผนระยะยาว TSO ยังคงมีความเหมาะสมท าหน้าท่ีเป็นศูนย์พยากรณ์ฯ และ

ท าหน้าที่พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Forecast) จากลมและแสงแดด 
เช่นเดียวกับตามแผนระยะสั้น โดยเพิ่มเติมคือมีการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก VSPP เฉพาะ
ส่วน VRE เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ TSO ในการท าหน้าที่พยากรณ์ อาจมีการออกระเบียบ
ให้มีการจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อย (Forecast Service Provider) เพื่อท าหน้าที่พยากรณ์การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโรงไฟฟ้าต่างๆ แล้วส่งต่อให้ TSO เพื่อใช้เป็นข้อมูลภาพรวม
ในการวางแผนการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า โดยข้อมูลที่ได้รับเป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา 30 
นาทีหรือล่วงหน้าเป็นรายช่ัวโมง (Intra-Day) หรือรายวัน (Day Ahead) การจัดตั้งหน่วย



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-64 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
พยากรณ์ย่อยอ้างอิงจากประสบการณ์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ 
กฟผ. ตามแผนระยะสั้น ศูนย์พยากรณ์ฯ ที่ TSO รูปแบบนี้จะมีฐานข้อมูลเป็นลักษณะ Big Data 
มีรายละเอียดข้อมูลทุกส่วนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  

ศูนย์พยากรณ์ฯ รูปแบบนี้พร้อมกับการจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อยจะใช้เวลาการ
พัฒนาต่อเนื่องจากแผนระยะสั้นอีกประมาณ 5 - 8 ป ี

 

 
 
 

7.2.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนรูปแบบศูนย์พยากรณ์ฯ จากระยะสั้นเป็นระยะยาวมีดังนี้ 
- ปริมาณโรงไฟฟ้า VSPP พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง (VRE) มีจ านวน

และปริมาณมากขึ้น ท าให้ TSO จ าเป็นต้องพยากรณ์ส าหรับ VSPP ส่วนของ VRE  
- การด าเนินงานพยากรณ์โดย TSO ไม่สามารถจัดการได้ทั่วถึง ท าให้การบริหาร

จัดการ VRE ล าบากขึ้น อาจมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยพยากรณ์ย่อย (Forecast Service 
Provider) ช่วยจัดการพยากรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเพื่อให้เกิดความแม่นย า
ในการพยากรณ์ มีวิธีการหลากหลาย โดยให้มีหน่วยพยากรณ์ย่อย มาช่วยท าการพยากรณ์ ส่งผล
ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงของการมีหน่วยพยากรณ์หน่วยเดียวท่ี TSO 

- ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
และตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ท าให้เกิดการแข่งขันในระบบไฟฟ้า
ทั้งระบบ เกิดการจัดตั้งระบบ Micro Grid หลายระบบ ท าให้ผู้ดูแลโครงข่าย ต้องบริการจัดการ 
Load ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการเช่ือมต่อ Disruptive Technology เข้ากับระบบจ าหน่าย
มากขึ้น ท าให้ Load Pattern ในระบบจ าหน่ายเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการบริหารจัดการ Load 
ผู้ดูแลระบบจ าหน่ายจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยพยากรณ์ย่อย เพื่อลดความผันผวนในการจัดการด้าน
ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้ ข้อสรุปของการด าเนินโครงการ สรุปได้ดังนี ้

- ศูนย์พยากรณ์พลังงานหมุนเวียน (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) ควรตั้งอยู่ที่ TSO 
(ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้ กฟผ.) เพื่อให้การบริหารจัดการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทั้ง
ระบบเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของประเทศ
อื่นๆ 

- ปัจจุบัน TSO (กฟผ.) ด าเนินการสอดคล้องกับผลการศึกษา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ปัญหา/อุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
 

-  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) / 
ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขัน 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-66 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

3.1.3 เสาหลักท่ี 3 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน 
 

ภายใต้เสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น มีเป้าหมายหลัก คือ เกิดการใช้งานระบบ 
ไมโครกริดขึ้นจ านวน 3-5 โครงการ ภายในปี พ.ศ. 2564 เช่น พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) และพ้ืนที่ห่างไกล โดยจะช่วยด้านความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) ทั้งนี้  
ตามแผนแม่บทฯ พบว่า ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนระบบไมโครกริดมีมากกว่า 10% 

การด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 3 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องเกิดการประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
โดยความเชื่อมโยงภารกิจหรือหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ของเสาหลักที่ 3 ภายใต้ไมโครกริดแต่ละ
แห่งจะต้องมีศูนย์สั่งการไมโครกริด (Microgrid SO) เป็นผู้ดูแลระบบของไมโครกริดทั้งหมด โดยในส่วนของ
การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักนั้น จะมีการเชื่อมต่อกับทางระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. และ
เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) แต่ในส่วนของภายใต้ไมโครกริดนั้น จะมีระบบบริหาร
จัดการภายในไมโครกริดเอง (Micro EMS: µEMS) ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น 
โรงไฟฟ้าภาคเอกชน SPP/VSPP ระบบกักเก็บพลังงาน การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผู้รวบรวมโหลด (LAMS) 
ผู้ผลิตและใช้ไฟฟ้าเอง (Prosumer) เป็นต้น ทั้งนี้ การสั่งการของ DRCC จะไม่สามารถสั่งการตรงไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้าภายใต้ไมโครกริดนั้น ๆ ได้ ซึ่งการส่งสัญญาณจะสามารถส่งไปยัง Microgrid SO เพ่ือให้ไปบริหารจัดการ
ภายในไมโครกริดเอง  

นอกจากนี้ ในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานนั้น สามารถติดตั้งได้ทุกส่วนในโครงสร้างของเสาหลักที่ 3 
คือ สามารถติดตั้งภายใต้ไมโครกริด หรือติดตั้งในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือช่วยบริหารจัดการพลังงานของ  
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย หรือติดตั้งที่ระบบส่งไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพ่ือช่วยบริห าร 
จัดการพลังงานในภาพรวมได้ 

 
 

รูปที่ 3.8 แผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักท่ี 3 
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จากแผนภาพความเชื่อมโยงของเสาหลักที่ 3 ดังกล่าว ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 3 จ านวน 5 หน่วยงาน โดยแต่ละ
หน่วยงานมีภารกิจการด าเนินงานดังนี้   

1. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด 
พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชนแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ในภาพรวมการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ Microgrid ที่เหมาะสมของไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการ Microgrid อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) อยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือการ
ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและการท างานร่วมกันได้ ( Interoperability) ของผู้ควบคุม
ระบบ SO เพ่ือพัฒนาความเชื่อมต่อของการสั่งการของผู้ควบคุมระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เพ่ือเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และโครงการ
พัฒนาโครงการน าร่องสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและความเชื่อถือได้ 
ของระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในลักษณะไมโครกริด 

4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการน าร่องระบบไมโครกริดของ กฟน. โดย
ท าการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่น าร่องแล้วเสร็จ และได้คัดเลือก พ้ืนที่ภายในการไฟฟ้า
เขตราษฎร์บูรณะ ของ กฟน. ในการพัฒนาระบบไมโครกริด  

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี กฟภ. ยังมีแผนการ
พัฒนาระบบไมโครกริดในหลายพ้ืนที่ ได้แก่ แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริดที่ อ.เบตง จ.ยะลา 
แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แผนงานปรับปรุงระบบไมโครก
ริดให้สอดคล้องกับโครงการสมาร์ทกริด ที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ กฟภ. 
ได้ด าเนินโครงการวิจัยระบบไมโครกริดขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จ เพ่ือพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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รูปที่ 3.9 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เสาหลักที่ 3 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดภายใต้

เสาหลักที่ 3 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ สรุปได้ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.16 สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงาน 

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

สนพ. EPPO-05 การพัฒนารูปแบบธุรกจิระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความ เป็นไปได้ในการ 
ร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน 

2561-2562 

กฟผ. EGAT-04 โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.  2561-2564 

กฟผ. EGAT-05 โครงการพัฒนาโครงการน าร่องสมาร์ทกรดิ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2563-2565 

กฟน. MEA-03 ศึกษาระบบไมโครกรดิ ส าหรับพื้นที่ กฟน. 2560-2561 

โครงการน าร่องระบบไมโครกรดิของ กฟน. 2563-2564 

กฟภ. PEA-02 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(ระบบไมโครกริด) ท่ี อ.เบตง จ.ยะลา 
(แผนงานติดตั้งระบบไมโครกรดิที่ อ.เบตง จ.ยะลา) 

2562-2565 

กฟภ. PEA-03-1 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid)  
ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

2561-2563 

กฟภ. PEA-03-2 การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่าย ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกรดิ) ท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกรดิ  ท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน) 

2563-2566 

กฟภ. PEA-06 การปรับปรุงระบบไมโครกรดิให้สอดคล้องกับสมาร์ทกรดิ กฟผ. 
ที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แมฮ่่องสอน 
(แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกรดิที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แมฮ่่องสอน) 

2564-2566 
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รูปที่ 3.10 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของ 5 หน่วยงานหลัก
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.17 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-05 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/
ภาคเอกชน (EPPO-05) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการตาม
แผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. ด าเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  

 

โดย สนพ. จะต้องด าเนินการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความ
เป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน เพื่อก าหนดนโยบาย
แนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจนของระบบไมโครกริดซึ่งมีความ
เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะแนวทางการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 

เนื่องจากการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทยนั้น จะเป็นแบบการพัฒนาระบบ 
ไมโครกริด ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีความทันสมัยขนาดเล็กขึ้นทีละพื้นที่ โดยระบบ         
ไมโครกริดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดหลายชนิดมาท างานร่วมกัน
เสมือนเป็นระบบเดียวกัน ในอนาคตเมื่อมีจ านวนระบบไมโครกริดมากขึ้นและระบบไมโครกริด
แต่ละระบบมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน หรือระหว่างระบบไมโครกริดกับศูนย์
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หัวข้อ รายละเอียด 
ควบคุมส่วนกลางของหน่วยงานด้านการไฟฟ้า จะท าให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักมีความ
ทันสมัยและชาญฉลาดตามไปด้วย ดังน้ัน ระบบไมโครกริดจึงเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญที่จะต้อง
ได้รับการด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งการด าเนินงานนั้นไม่ควรจะต้องเป็นภาระหน้าที่ของ
ภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการไฟฟ้าเท่านั้น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในระดับหนึ่งในการพัฒนาระบบไมโครกริดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย 

3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของระบบไมโครกริดของไทยท่ีมีความชัดเจน 
และสามารถน าไปด าเนินงานได้จริง โดยพิจารณาเง่ือนไขความเหมาะสมในด้าน นโยบาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน รวมถึงความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์  

3.3 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด            
และการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ศึกษาและรวบรวมนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ส าหรับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการลงทุนระบบไมโครกริด รวมทั้งรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของ
ระบบไมโครกริดภายใต้บริบทของระบบสมาร์ทกริดที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

4.2 วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมทั้งแนวทางและเง่ือนไขของ
การร่วมทุนที่เป็นไปได้เบื้องต้นภายใต้บริบทของประเทศไทย 

4.3 วิเคราะห์จัดล าดับความเหมาะสมและความเข้ากันได้ (Applicable) ของรูปแบบทางธุรกิจ
ระบบไมโครกริดภายใต้บริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทางและเง่ือนไขของการร่วม
ทุนที่เป็นไปได้ในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย   

4.4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินของรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ 
รวมทั้งผลดีผลเสียของรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อน า
รูปแบบทางธุรกิจดังกล่าวมาใช้งาน มูลค่าการลงทุนและมูลค่าทางธุรกิจที่เป็นไปได้ในอนาคต  

4.5 จัดท าร่างรูปแบบธุรกิจฯ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน พร้อมทั้งการประยุกต์
ปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเพื่อท่ีจะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย 

4.6 จัดท าข้อสรุปรูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย อย่างน้อย 2 รูปแบบ และการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/
เอกชน ส าหรับระบบไมโครกริด 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 (12 ก.พ.61–11 ก.พ.62)  

(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-72 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
7. สรุปความคืบหน้า 

ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

 
 
 
 

 

สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

- การด าเนินการศึกษาการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ใน
การร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน โดยจะน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานไมโครกริด โดยระบบไมโครกริดเป็นวงจรไฟฟ้าที่สามารถ Island ได้ เมื่อหลุดออก
จาก Main Grid ยังสามารถคงสภาพไว้ได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ก็สามารถเป็นไมโครกริด 
ได้ ได้แก่ MG-Distribution, MG-Balancing, MG-Retail, DG/DER/AS, Power Cons/DR 
(Consumers) และมีองค์ประกอบของ Smart Componence ของระบบไมโครกริดที่ใน
อนาคตจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ VPPs/AS, Power Pros/AS, EV 
ESS Charging/AS และ DR Aggregation 
ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก  
https://thai-smartgrid.com/สื่อและสิ่งพิมพ์/เอกสาร/ หรือ QR Code 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.18 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-04 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (EGAT-04) 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด าเนินโครงการปรับปรุง / แก้ปัญหาระบบ
ส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่จังหวัดชัยภูมิและลพบุรี ซึ่งได้มีการระบุการ
ด าเนินงานโครงการในแผนการขับเคลือ่นการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะ
สั้น พ.ศ. 2560-2564 เพื่อรองรับผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน โดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดนในปี 2563 ประเมินว่าจังหวัดชัยภูมิจะมีก าลังผลิตจากพลังงานทดแทน 
218.2 MW (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 140.7 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 77.5 MW) 
และจังหวัดลพบุรี จะมีก าลังผลิตจากพลังงานทดแทน 301.2 MW (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 207 
MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 94.2 MW) ซึ่งประโยชน์ของการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) สามารถควบคุมความผันผวนของพลังงานทดแทนได้ 
สามารถจัดการพลังงานทดแทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความเบี่ยงเบนของความถี่
และการแก้ไข Congestion ในสายส่งได้และท าให้ค่าความยืดหยุ่น (System Flexibility) ของ
ระบบไฟฟ้าสูงขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเนื่องมาจากความผันผวนของพลังงานทดแทนซึ่งมีลักษณะของ
แหล่งก าเนิดพลังงานท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศซึ่งควบคุมไม่ได้ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าท้ังในด้านแรงดันและความถี่ โดยการติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบไฟฟ้าจะช่วยรองรับปัญหาความผันผวนของพลังงานทดแทนที่ส่งผล
กระทบต่อระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ท าให้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
และช่วยให้รองรับพลังงานทดแทนท่ีจะเข้ามาในระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นในอนาคต 

3.2 ใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ าและจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา
ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Energy Shifting) 

3.3 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อน ามาประยุกต์ออกแบบระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมผลจากการเช่ือมต่อ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีเข้ามาในระบบมากขึ้นในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

ก าหนดพื้นที่และต าแหน่งการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) 
ประเภท Lithium-Ion ดังนี ้
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ 

- ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี บ าเหน็จณรงค์ เพื่อรองรับการเช่ือมต่อระบบกักเก็บ
พลังงาน จ านวน 1 วงจร พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
บ าเหน็จณรงค์ 

- ติดตั้งหม้อแปลง 115/22 เควี ขนาด 50 เอม็วีเอ จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภท Lithium-ion ขนาด 16 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 

พร้อมติดตั้งระบบควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งระบบแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ขนาดรวม 16 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบ

ควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งหม้อแปลง 22 เควี/400 โวลต์ เพื่อรองรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาด          

16 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 
- เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 
- ขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ชัยบาดาล เพื่อรับการเช่ือมต่อระบบกักเก็บพลังงาน

จ านวน 1 วงจร พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล 
- ติดตั้งหม้อแปลง 115/22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ประเภท Lithium-ion ขนาด 21 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง 

พร้อมติดตั้งระบบควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งระบบแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ขนาดรวม 21 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบ

ควบคุม/ระบบบริหารจัดการพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งหม้อแปลง 22 เควี/400 โวลต์ เพื่อรองรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ขนาด 21     

เมกะวัตต์-ช่ัวโมง  
- เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2564 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ มรีายละเอียดดังนี้   
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หัวข้อ รายละเอียด 
- ปี 2559-2561 ออกแบบแนวความคิด ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบจัดท า TOR 
- 2 เมษายน 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- ปี 2561-2562 กระบวนการประกวดราคา  
- ลงนามหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI) (ไตรมาสที่ 3 ปี 2562) 
- ก าหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 

(ไตรมาสที่ 3 ปี 2563) 12 เดือนจาก LOI 

 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  และสถานไีฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

7. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 2564) 

 

7.1 ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 
 

งาน %รวม % งานโยธา 
%งานติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

สฟ.ชัยบาดาล 47.09% 38.0% 53.0% 
สฟ.บ าเหน็จณรงค์ 51.08% 43.0% 56.0% 
 

7.2 อุปกรณ์หลักเข้ามาครบแล้ว จัดเกบ็ท่ี Store และที่ Site บางส่วน 
7.3 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งตู้ Battery และ ตู้ PCS 
7.4 หน่วยงานก่อสร้างกับคูส่ัญญาปรบัแก้แบบ C-6 เพื่อเสนอหน่วยงานวิศวกรรมพิจารณาแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
7.5 Supervisor มีก าหนดการเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 29 มกราคม 2564 
7.6 อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค        
ในการด าเนินงาน 
 

Supervisor เดินทางถึงประเทศไทย ในวันท่ี 29 มกราคม 2564 อาจต้องใช้ระยะเวลาในการกัก
ตัวอีก 15 วัน อาจท าให้แผนการด าเนินการล่าช้ากว่าเดิมอย่างน้อย ครึ่งเดือน 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

 

 

     

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-76 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.19 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EGAT-05 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 

โครงการพัฒนาโครงการน าร่องสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (EGAT-05) 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นป่าเขาและมีการสงวน
พื้นที่ส่วนใหญ่ไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย 
ที่ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
ปัจจุบันจึงได้มีการผลิตไฟฟ้าขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาศัยแหล่งพลังงานต่าง  ๆ 
อย่างไรก็ตาม แหล่งพลังงานในพื้นที่นั้นมีอยู่อย่างจ ากัด กระแสไฟฟ้าบางส่วนจึงต้องถูกจ่ายมา
จากระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านพื้นที่ป่า ซึ่งมีต้นไม้หนาแน่น ส่งผลให้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง เนื่องจากต้นไม้ล้มพาดสายไฟ  
จึงท าให้เกิดปัญหาความเช่ือถือได้และคุณภาพของไฟฟ้าตามมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นส าคัญ 
ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

 

กฟผ. จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาโครงการน าร่องสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(EGAT-05) ซึ่งได้มีการระบุการด าเนินงานโครงการในแผนการขับเคลื่ อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 โดยการด าเนินงานของโครงการฯ 
ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความเช่ือถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า อีกทั้งท าให้ระบบไฟฟ้ามี
ความมั่นคงสูงขึ้น นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือได้ว่ามีความเหมาะสมในการด า เนิน
โครงการฯ เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งมีความเป็นไปได้ส าหรับการควบคุมและปฏิบัติการระบบ
ร่วมกับระบบไมโครกริดของ กฟผ. ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ในอนาคต 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อเพ่ิมความมั่นคง และความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
3.2 เพื่อพัฒนา อ.เมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวในสัดส่วนสูง 
3.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านพลังงานให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีให้ตระหนักรู้ในการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตอบสนองกับสถานการณ์การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 
3.4 เพื่อเป็นแหล่ง วิจัย และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
3.5 เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ให้ความรู้ ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบสมาร์ทกริดแก่ประชาชน

ทั่วไป 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

โครงการฯ แบ่งการพัฒนา เป็น 4 ด้าน และมีขอบเขตงาน ดังนี้ 
4.1 Smart Energy ประกอบด้วย 

- โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกะวัตต์  
- ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System (BESS)) 

ขนาด 4 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าตามพิกัดได้นาน 15 นาที 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-77 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.2 Smart System ประกอบด้วย 

- ระบบสื่อสารและสารสนเทศอัจฉริยะผ่านใยแก้น าแสง ที่มีการติดตั้งระบบ Micro 
Energy Management System (Micro-EMS) เพื่อให้การท างานเป็นแบบอัตโนมัติ
ในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ 

- ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ซึ่งจะบริหาร
จัดการพลังงานของรถบัสและสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้วแสดงผลผ่านป้ายอัจฉริยะ
และส่งข้อมูลไปยังท่ีปรึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อวิเคราะห์การท างานของ
ระบบ 

- ระบบ Remote Mornitoring 
 

4.3 Smart City ประกอบด้วย 
- ป้ายอัจฉริยะ (Smart Billboard) จ านวน 2 ป้ายเพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าและการใช้
ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 

- รถบัสไฟฟ้า (E-bus) จ านวน 1 คน (ขนาด 30 ท่ีนั่งและยืน 30 ท่ี) 
- สถานีอัตประจุไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
- ระบบการจัดการพลังงาน (Building Energy Management System: BEMS) 

จ านวน 1 แห่ง 
 

4.4 Smart Learning ประกอบด้วย 
- ศูนย์การเรียนรู้บนพื้นท่ีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้

ทางด้านพลังงานไฟฟ้า และนวัตกรรมทางด้านโครงข่ายสมาร์ทกริด 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 
5.2 รายละเอียดแผนการด าเนินโครงการ 

 

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานที่
ด าเนินโครงการ 
 

พื้นทีอ่ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7. สรุปความคืบหน้า       
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

7.1 การด าเนินงานโครงการฯ แบ่งการพัฒนา เป็น 4 ด้าน และมีขอบเขตงาน ดังนี้ 
- Smart Energy ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกะวัตต์ และ

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System (BESS)) 
ขนาด 4 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าตามพิกัดได้นาน 15 นาที 

- Smart System ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อท าการเช่ือมโยง
ระบบควบคุมและสั่งการการระหว่างโรงไฟฟ้าในพื้นที่โครงการและระบบจ าหน่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-78 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
- Smart City ประกอบด้วย รถบัสไฟฟ้าและสถานีประจุแบตเตอรี่ , ระบบจัด

การพลังงานในอาคาร และระบบแสดงผลข้อมูลพลังงานต่อสาธารณชน 
- Smart Learning ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ 

7.2 ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการฯ ท้ัง 4 ด้าน ดังนี ้
- งานด้าน Smart Energy  

- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ จ านวน 40 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ด าเนินการ
ปรับพื้นท่ีและจัดท ารั้วแล้วเสร็จ 

- จัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และ BESS ครั้งท่ี 2 อยู่ระหว่างปรับปรุง 
- เอกสารประกวดราคา  มีแผนงานจะขายเอกสารประกวดราคา เมษายน 2564 

แล้วเสร็จ ธันวาคม 2565 
 

- งานด้าน Smart System 
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  มีแผนงานจะขายเอกสารประกวด

ราคา เมษายน 2564 แล้วเสร็จ ธันวาคม 2565 
- ส ารวจหน้างานร่วมกับเขื่อนแม่สะงาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมสถานที่

ในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบบริหารจัดการพลังงาน 
 

- งานด้าน Smart City 
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  มีแผนงานจะขายเอกสารประกวด

ราคารถบัสไฟฟ้าและระบบประจุแบตเตอรี่ พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ กรกฎาคม 
2565  และมีแผนงานจะขายเอกสารประกวดราคาระบบจัดการพลังงานในอาคาร
และป้ายแสดงข้อมูล มกราคม 2564 แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2565   

- ท าการทดสอบรถบัสไฟฟ้าในพื้นที่จริง เพื่อเก็บข้อมูลส าหรับใช้ระบุข้อก าหนดใน
เอกสารประกวดราคา 
 

- งานด้าน Smart Learning 
- งานออกแบบอาคารและแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  มี

แผนงานจะขายเอกสารประกวดราคา พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 
2565 

- ร่วมประชุมกับส่วนราชการและผู้น าชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการก าหนดรูปแบบของอาคารและภูมิสถาปัตย์ของศูนย์เรียนรู้ เพื่อแสดงถึงอัต
ลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค        
ในการด าเนินงาน 
 

8.1 การต่อต้านการก่อสร้างโครงการฯ ยังคงมีอยู่บางส่วน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการด าเนินงาน
โครงการฯ 

8.2 การแพร่ระบาดของ COVID-19 กระทบต่อการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

ภาพการลงพื้นทีส่ร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที ่
 

 
 

ภาพศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟา้อัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน 
 

 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผาบอ่ง 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / 
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลกัที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง 
 

ตารางที่ 3.20 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ MEA-03 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการน าร่องระบบไมโครกริดของการไฟฟ้านครหลวง (MEA-03) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น  
พ.ศ. 2560-2564 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะด าเนินโครงการน าร่องระบบไมโครกริดของ
การไฟฟ้านครหลวง (MEA-03) โดยรายละเอียดการด าเนินงานของโครงการฯ เพื่อศึกษาและ
ทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีระบบไมโครกริดในบริบทของเมือง และ/หรือ พื้นที่อุตสาหกรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้งานไมโครกริดในภาคเอกชน ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม 
3.2 เพื่อศึกษาระบบ Microgrid และเป็นอาคารตัวอย่างในการเรียนรู้ระบบ Facility 

Microgrid ของ กฟน. 
3.3 เพื่อรองรับระบบไมโครกริดและการขยายตัวของพลังงานทางเลือกในเขตพื้นท่ีบริการ 
3.4 เพื่อบริหารจัดการและควบคุมไมโครกริดในเขตพื้นที่บริการได้แบบ Real time  
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ 

กฟน. ด าเนินการพัฒนาระบบไมโครกริดขึ้นในพื้นที่ของ กฟน. โดยระบบ Microgrid ดังกล่าว 
จะมีอุปกรณ์หลักที่จะต้องด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติมและฟังก์ช่ันการท างานของระบบไมโครกริด 
สรุปได้ดังนี้  

(1) อุปกรณ์หลัก 
- Solar PV 50 kW 
- BESS (Level1) 30.7 kW 
- BESS (Level2) 500 kW 
- Diesel Generator 160 kVA 
- Microgrid Controller 

(2) Functions (IEEE Std. 2030.7) 
- Dispatch Function : Grid-connected operation (สถานะปกติ) และ 

Island operation 
- Transition Function : Planned islanding, Unplanned islanding และ 

Reconnection to grid 
- Black Start Function 
- Load Management and BEM 
- BESS มี Peak Load Shaving, Load Leveling, PV Smoothing  
- Main Grid Power Minimizing 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-81 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
- ระยะเวลา 18 เดือน ระหว่างปี พ.ศ.2563-2564 (มิ.ย. 63–ธ.ค. 64) 

 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ 
- จัดท าเอกสารร่างขอบเขตของงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ในช่วงปี 2563 
- ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 
- ด าเนินโครงการน าร่องไมโครกริด ระหว่างปี 2563-2564  

 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 
 

ภายในพื้นที่อาคารส านักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

ปัจจุบัน กฟน. ลงนามสญัญากับผูช้นะการประกวดราคาเมื่อวันท่ี 9 พ.ย. 2563 และอยู่ระหว่าง
พิจารณาแบบติดตั้งอุปกรณด์้านโยธา และดา้นระบบไฟฟ้า รวมถึงผลการ simulation 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย 
การด าเนินโครงการ 

 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-82 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

 
 

โครงสร้างการพัฒนาโครงการน ารอ่งในพื้นท่ีการไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บรูณะ 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / 
กองพัฒนาระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-83 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.21 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-02 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกรดิ) ท่ีอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (PEA-02) 
(แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริดที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา)  
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น  
(พ.ศ.2560–2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ที่ อ.เบตง จ.ยะลา (PEA-02) ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 เพื่อ
เพิ่มความเช่ือถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ชะลอการลงทุนด้านการก่อสร้างระบบ
สายส่งไปยังพ้ืนท่ีห่างไกล ลดหน่วยสูญเสียในระบบจ าหน่าย ลดการพึ่งพาการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
ช่วยรักษาความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ในการจ่ายไฟให้กลุ่มผู้ใช้ไฟที่มีความส าคัญ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น 
โดยจะช่วยชะลอการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าได้  

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อน าร่องการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านไฟฟ้า ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 

3.2 เพื่อขยายผล และพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพื้นที่
ห่างไกล 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

โครงการจะด าเนินการติดตั้งระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ พร้อมทั้งระบบ
ป้องกันต่าง ๆ ทั้งในระบบจ าหน่ายและภายในสถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบสื่อสารต่าง ๆ ดังนี ้
4.1 ติดตั้งระบบไมโครกริด พร้อมก่อสร้างอาคาร Microgrid Center 
4.2 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ 4MW/4MWh 
4.3 ติดตั้งระบบสื่อสาร 
4.4 ติดตั้งสวิตช์ในระบบจ าหน่าย พร้อมเชื่อมต่อ (Integration) ระบบป้องกัน 
4.5 ปรับปรุงระบบควบคุม Diesel Generator 
4.6 ติดตั้ง STATCOM/SVG  
4.7 เชื่อมโยงข้อมูลในระบบท้ังหมดกับระบบ SCADA Existing 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 
(ซึ่งมีการขยายกรอบการด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2561-2563) 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-84 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารทางเทคนิค มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง eGP ทั้งสิ้น    
6 ราย โดยได้ด าเนินการทดสอบสาธิตเบื้องต้นตามเง่ือนไขการพิจารณาประกวดราคาแล้วระหว่าง
วันท่ี 21 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563  

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 
 
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

- 
 

 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-85 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.22 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-03-1 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ที่ อ าเภอแม่สะเรียง  
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน (PEA-03-1) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ปัจจุบัน พื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการจ่ายไฟฟ้ามาจากสถานีไฟฟ้าฮอดซึ่ง
ห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าสนและภูเขาเป็นระยะ
ทางไกล มีปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้ง รวมถึงหน่วยสูญเสียในระบบจ านวนมาก 
เนื่องจากระบบจ าหน่าย ซึ่งต้องใช้เครื่องยกระดับแรงดัน และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ท าให้
สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าบ ารุงรักษาจ านวนมาก ระบบไฟฟ้าที่ไม่มั่นคงและ
ความเช่ือถือต่ า ส่งผลให้แหล่งก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เขื่อนพลังน้ าแม่สะเรียง และโซลาร์
ฟาร์ม เกิดปัญหาในการเช่ือมต่อเข้าระบบของ กฟภ. 

 

ดังนั้น กฟภ. จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Microgrid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยอยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นการน าร่องใน
การศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบระบบต่าง ๆ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  
ทั้งในด้านเทคโนโลยี การศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการจัดท าโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต   

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพิ่มความมั่นคง ความเชื่อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม  
3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid  
3.3 สนับสนุนการเพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
3.4 ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล  
3.5 ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา 
3.6 ลดหน่วยสูญเสียในระบบผลิต ระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีระยะทางไกล 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

โครงการจะด าเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและระบบ Microgrid รายละเอียดดังนี้ 
4.1 ติดตั้งระบบไมโครกริด พร้อมก่อสร้างอาคาร Microgrid Center 
4.2 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ชนิด Lithium-ion ขนาด 3MW/1.5MWh 
4.3 ติดตั้งระบบสื่อสาร 
4.4 ติดตั้งสวิตช์ในระบบจ าหน่าย พร้อม Integration ระบบป้องกัน 
4.5 ปรับปรุงระบบควบคุม Diesel Generator 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-86 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.6 เชื่อมโยงข้อมูลในระบบท้ังหมดกับระบบ SCADA Existing 
4.7 ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร Microgrid Center 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

กฟภ. ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยการทดสอบระบบแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 
รวมถึงไดด้ าเนินการตรวจสอบเอกสาร As-Built Drawing และทดสอบเสถียรภาพของระบบแล้ว
เสร็จภายในปี 2563 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

8.1 เนื่องจากเป็นโครงการน าร่องและเป็นโครงการที่ กฟภ. ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จึงต้อง
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีส าหรับการ
รองรับสมาร์ทกริดให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ ในปัจจุบัน รวมถึงการด าเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560  การทดสอบต่าง ๆ ต้องมี
รายละเอียดที่ครบถ้วนและรอบคอบ เนื่องจากทุกกระบวนการทดสอบมีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ
ในพื้นที ่

8.2 นอกจากน้ี โครงการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ส่งผลให้การทดสอบ
ระบบล่าช้ากว่าก าหนด 
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

  

 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-87 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-88 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.23 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-03-2 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ส่วนต่อยอดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (PEA-03-2) 
(แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดที่ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ.
2560–2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะด าเนินแผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริด         
ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (PEA-03-2) โดยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
ระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 โดยในส่วนของการปรับปรุงระบบไมโครกริด
แม่สะเรียง (เฟส 2) เป็นการขยายผลและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Microgrid) ในพื้นที่ห่างไกล โดยต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid 
System) อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อท าให้เกิดความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่มากขึ้นและ
รวมไปถึงท าให้การจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อขยายผลและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพื้นที่
ห่างไกล โดยต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid System)   
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อท าให้เกิดความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่มากขึ้นและรวมไป
ถึงท าให้การจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบไมโครกริดในพื้นที่            
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับ (Pumped 
Hydro Energy Storage) 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานน้ าแบบสูบกลับ (Pumped Hydro Energy Storage) อยู่ภายใต้
แผนงานในส่วนงานปรับปรุงระบบไมโครกริด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยจากการด าเนิน
การศึกษาเบื้องต้นของ กฟภ. พบว่ามีอ่างเก็บน้ าซึ่งมีศักยภาพสามารถรองรับการปรับปรุงและ
ติดตั้งระบบปั๊มพลังน้ าแบบสูบกลับ เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในพ้ืนท่ีซึ่งสามารถช่วยให้การ
บริหารจัดการไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดเป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้น ในช่วงแรก (กรอบ
ระยะเวลาภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น) ประกอบด้วย 
 

4.1 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานชนิดปั๊มพลังน้ าแบบสูบกลับ (Hydro Pumped Storage)  
4.2 ปรับปรุงระบบไมโครกริด  
4.3 ติดตั้งระบบ BEMS และระบบ HEMS  
4.4 ปรับปรุงระบบสื่อสาร  
4.5 ติดตั้งสวิตช์ในระบบจ าหน่าย พร้อมเชื่อมต่อ (Integration) ระบบป้องกัน 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-89 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.6 ปรับปรุงระบบเช่ือมโยงข้อมูล  
4.7 ปรับปรุงระบบสายส่ง  

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2566 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2562-2564) 

5.2 แผนการด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงานศึกษา
ความเหมาะสมและร่างเอกสารประกวดราคา 
(กลางปี 2562-กลางปี 2563) 

            

ด าเนินงานตามกระบวนการจัดจ้าง 
(กลางปี 2563-กลางปี 2564) 

            

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนงานฯ 
(กลางปี 2564-ปี 2567) 

            

 

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท า TOR ส าหรับจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมฯ 
(Feasibility Study) และจัดท าเอกสารประกวดราคา (TOR) 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

เนื่องจากด าเนินการในพื้นที่ใกล้บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ า ที่อาจมีผลกระทบกับหน่วยงานภายนอกและ
ผู้ใช้ไฟ จึงใช้เวลาในการด าเนินการกระบวนการต่าง ๆ ค่อนข้างนาน รวมถึงเป็นส่วนต่อยอดของ
โครงการไมโครกริดที่ อ.แม่สะเรียง จึงส่งผลให้การด าเนินโครงการนี้ ล่าช้าออกไปด้วย 

 

9. ตัวอย่างภาพถ่ายการ
ด าเนินโครงการ 

- 
 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-90 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.24 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ PEA-06 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้องกับสมาร์ทกริด กฟผ. ท่ีอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (PEA-06) 
(แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดที่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
โครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2580 ซึ่ง
จะด าเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องและสามารถเช่ือมต่อ
ระบบเข้ากับส่วนของ กฟผ. ท่ีด าเนินงานระบบไมโครกริดได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อขยายผล และพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid)           
ในพื้นที่ห่างไกล 

3.2 เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องและสามารถเช่ือมต่อระบบเข้ากับส่วนของ กฟผ.           
ที่ด าเนินงานระบบไมโครกริดที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

โครงการจะด าเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและระบบต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 ติดตั้งระบบไมโครกริด 
4.2 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ขนาด 1MW/2MWh  
4.3 ติดตั้งระบบ BEMS, HEMS, Direct Load Control 
4.4 ติดตั้งระบบสื่อสาร 
4.5 ติดตั้งสวิตช์ในระบบจ าหน่าย พร้อมเชื่อมต่อ (Integration) ระบบป้องกัน 
4.6 เชื่อมโยงข้อมูลในระบบท้ังหมดกับระบบ SCADA Existing 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 
 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 
5.2 แผนการด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม 
2562 2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
MOU ร่วมกับ EGAT ศึกษา
ผลกระทบ 

            

ศึกษารายละเอียดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมส าหรับการติดตั้งไมโครก
ริดในพื้นที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

            

ข้ันตอนการประกวดราคา 
เตรียมเอกสารประกวดราคา             
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หัวข้อ รายละเอียด 

กิจกรรม 
2565 2566 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
คัดเลือกผู้รับจ้าง             
ออกแบบและติดตั้งระบบ 
ส ารวจและออกแบบ             
ติดต้ังระบบ Microgrid             
ประเมินและขยายผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการ             
วางแผนขยายผลโครงการ             

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

7.1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยการพัฒนาโครงการน าร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง กฟภ. และ กฟผ. (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียด
ผลกระทบต่าง ๆ ก่อนด าเนินโครงการฯ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ กฟผ.  

7.2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา รวบรวมข้อมูล และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 
Existing ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้สามารถรองรับระบบไมโครกริดได้ 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 
 
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค / 
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 3 ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเกบ็พลังงาน (Microgrid & ESS) 

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ตารางที่ 3.25 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการวิจัยไมโครกริดขุนแปะ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ โครงการวิจัยระบบไมโครกริดขุนแปะ 
2. ความเป็นมา/

หลักการเหตผุล 
เมื่อปี 2532 กฟภ. ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กมากบ้านขุนแปะ เพื่อจ่ายไฟ

ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะและชุมชนใกล้เคียงจ านวน 10 หมู่บ้าน โดยเป็นการ
จ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าอย่างเดียว ไม่มีการเช่ือมต่อกับระบบจ าหน่ายหลักของ กฟภ.   
การจ่ายไฟจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าในแต่ละปี แต่ด้วยระยะทางที่ไกล ท าให้มีปัญหาไฟตกไฟดับ 

 

ในปี 2541 กฟภ. ปรับปรุงการจ่ายไฟในพื้นที่บ้านขุนแปะให้มีความมั่นคงด้วยการผลิต
ไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 56 กิโลวัตต์ และระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.3 กิโลวัตต์ เพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาด 96 กิโลวัตต์ 
ท าให้มีก าลังผลิตรวม 159 กิโลวัตต์ เป็นจุดเริ่มต้นของระบบไฟฟ้าแบบ Micro Grid หรือระบบ
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีมีแหล่งผลิตไฟฟ้าของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าหลัก และปี 2553 
กฟภ. ได้มีการก่อสร้างระบบจ าหน่ายจ่ายไฟเข้าพ้ืนท่ีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

 

ในปี 2560 กฟภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ด าเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
บ้านขุนแปะให้มีศักยภาพมากข้ึน โดยเน้นการบริหารจัดการน้ าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ด้วยการพัฒนากังหันพลังน้ าประสิทธิภาพสูง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
100 กิโลวัตต์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (Micro Grid Controller) พร้อมติดตั้งระบบกัก
เก็บพลังงานขนาด 100 กิโลวัตต์/100 กิโลวัตต์ช่ัวโมง ท าให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะเป็น
ระบบไฟฟ้าแบบ Smart Micro Grid อย่างสมบูรณ์ ท างานในโหมดแยกตัวอิสระ (Islanding) 
หรือโหมดเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าหลัก (Grid Connected) ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้จากระยะไกล 
จากศูนย์ควบคุมที่ จ.ล าพูน ซึ่งเป็นโครงการ Smart Micro Grid แห่งแรกของประเทศไทย และ
เป็นต้นแบบในการพัฒนา Smart Micro Grid ในพื้นที่อื่น ๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน Smart Micro Grid รวมทั้งเป็นพื้นที่น าร่องในการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์  พัฒนาระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีบ้านขุนแปะ ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้น ลดปัญหาไฟตกไฟดับ
ในพื้นที ่

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 100 กิโลวัตต์  
4.2 ติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (Micro Grid Controller)  
4.3 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาด 100 กิโลวัตต์ 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
4.4 ติดตั้งสวิตช์ตัดต่อวงจรอัตโนมัติ 
4.5 ติดตั้งระบบสื่อสายไฟเบอร์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. แผนและระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี 2560-2561 
 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

บ้านขุนแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 

ปัจจุบันด าเนินโครงการแล้วเสร็จ หลังจากปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์ ระบบสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากต้นทาง ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึงพอใจกับระบบไมโครกริด 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 
 
 

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 

  
BESS 100kW/100kWh Microgrid Controller 

  
HMI PV 100kWp 

  
Mini Hydro 90kW Remote Control Switch 

  
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค /  
กองวิจัย 
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3.1.4 แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน  
 

นอกเหนือไปจาก 3 เสาหลักดังกล่าว แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นยังประกอบด้วยกิจกรรมและ
โครงการอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง ดังนั้น แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน จึงถูก
จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการขับเคลื่อนเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนคู่ขนานไปกับ 3 เสาหลัก เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น โดยสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรม/โครงการได้ 
ประกอบด้วย 

- การบริหารการขับเคลื่อน : เพ่ือบริหารจัดการและประสานงานการด าเนินงานขับเคลื่อนให้
เป็นไปทิศทางเดียวกันภายใต้ คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นคณะบุคลากรประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

- การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศด้านสมาร์ทกริด : การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดเพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
และการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

- การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการออกแบบช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึง
กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป  
 

 
 

รูปที่ 3.11 แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
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โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายใต้ แผน
อ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน มีจ านวน 2 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีภารกิจการด าเนินงานดังนี้   

1. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 -2574 รวมถึงการพัฒนากรอบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดเพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศและการพัฒนาบุคลากร
ด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สนพ. ได้ด าเนินการจัดท าแผน
แม่บทการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด และจัดท าแผนการเตรียม
ความพร้อมน าร่องร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน และการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริดแก่
บุคคลทั่วไปกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) อยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือการ
ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและการท างานร่วมกันได้ ( Interoperability) เพ่ือพัฒนาความ
เชื่อมต่อของการสั่งการของระบบสมาร์ทกริดครอบคลุมทั้ง 3 เสาหลักท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

 
 

รูปที่ 3.12 ภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและความคืบหน้าโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดภายใต้แผน
อ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ สรุปได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-96 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ตารางที่ 3.26 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการบริหารและขับเคลื่อน 
หน่วยงาน

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

สนพ. EPPO-01 การด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (เพื่อบรหิารการขับเคลือ่นฯ และ  
การจัดท าแผนการขับเคลื่อนระยะปานกลาง) 

2561-2564 

สนพ. EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยดา้นไซเบอร์ (Cybersecurity) 2562-2564 

สนพ. EPPO-03 
  

การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

2562-2563 

ส านักงาน 
กกพ. 

ERC-01 การศึกษาเพื่อการก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและการท างานร่วมกันได้ 
(Interoperability) 

2561-2564 

 
ตารางที่ 3.27 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการพัฒนาขีดความสามารถ 
หน่วยงาน

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

สนพ. EPPO-06 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทนการน าเข้าจากตา่งประเทศ 2560-2564 

สนพ. EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมารท์กริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ 2562-2564 

 
ตารางที่ 3.28 สรุปโครงการหรือกิจกรรมของแผนอ านวยการสนับสนุนในส่วนการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
หน่วยงาน

หลัก 
รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม 

กรอบเวลา 
(พ.ศ.) 

สนพ. EPPO-08 กิจกรรมสื่อสาร ท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการด าเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกรดิ 

2562-2564 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-97 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

 
 

รูปที่ 3.13 แผนภาพการด าเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้แผนอ านวยการสนับสนุน ของ 2 หน่วยงานหลัก 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-98 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การบริหารการขับเคลื่อน) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.29 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-01 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การด าเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (เพื่อบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนระยะปานกลาง) (EPPO-01) 

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการตาม
แผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการสนับสนุนการบริหารแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น และจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้
มอบหมายไว้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ประจ าปี 2561-2564 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ได้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ในปีต่อไป  
3.3 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผน 

และเกิดการบูรณาการแผนงานด าเนินงาน แผนการลงทุน และการวิจัยด้านสมาร์ทกริด     
ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-99 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
3.4 เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการแผนขับเคลื่อนฯ สู่ภาคประชาชน 
3.5 เพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 

(พ.ศ.2565-2574)  
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น หน่วยงานอื่นในคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน และผู้ส่วนได้      
ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล/ปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ  

4.2 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดในต่างประเทศ  
4.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ประจ าปี  
4.4 บริหารเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com เพื่อปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงานด้าน

สมาร์ทกริดทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.5 พัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 

(พ.ศ.2565-2574)  
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564  
(ซึ่งมีการเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2564) 

5.2 แผนการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ าปี 2561-2564 ดังนี ้
 

ที่ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
1 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน

สมาร์ทกริด ของประเทศไทยในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562  
    

2 
 

โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของ
ประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 และสนับสนุนการบริหาร
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยใน
ระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 

    

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า          
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 
 
 

 
 
 

7.1 สนพ. ด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 และ 2562 แล้วเสร็จ โดย
ด าเนินการดังนี ้
 

(1) รวบรวมและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริ ดในประเทศไทย 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อน หน่วยงานใน
คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ประจ าปี 2562 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-100 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ดูแลและบริหารเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com และปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานดา้นสมาร์ทกริดของหน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://thai-smartgrid.com หรือ QR Code 
 

7.2 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 โดยด าเนินการดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  ระยะ       

ปานกลาง (พ.ศ. 2565–2574) โดยมีการก าหนดเป้าหมาย (Milestone) และ
แนวทางส่งเสริมให้เกิดการด าเนินกิจกรรมด้านสมาร์ทกริดเชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

(2) การติดตามความก้าวหน้าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ     
ประเทศไทย ประจ าปี 2563–2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ 

(3) การพัฒนาบุคลากรด้านสมาร์ทกริด 
(4) การเผยแพร่ข้อมูลแผนขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดสู่ภาคประชาชน 

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย   
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 
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ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การบริหารการขับเคลื่อน) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.30 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-02 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (EPPO-02) 

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการตาม
แผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจท่ี สนพ. จะต้องด าเนินการพัฒนาระบบรกัษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งความปลอดภัยของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ภายในระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อท่ีจะรักษาการท างานของระบบผลิตและส่ง
จ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและเช่ือถือได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมีความ
ปลอดภัยสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับลดน้อยลงตามไปด้วย และหากไม่มี
การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอาจน าไปสู่ปัญหาไฟฟ้าดับในวงกว้าง
ตามมา ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดที่มี
ความส าคัญนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างน่าเช่ือถือและต่อเนื่องให้กับผู้ใช้
ปลายทาง ความปลอดภัยของระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนั้ นจะต้องถูกพิจารณาและให้
ความส าคัญในล าดับต้น ๆ  

 

ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยระบบ
สมาร์ทกริดเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน และผลจาก Disruptive Technology เช่น 
Mircogrid Prosumer โดยเป็นระบบที่รวมเอาทั้งฟังก์ช่ันการท างานพื้นฐานในปัจจุบันและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ฟังก์ช่ันที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เข้ามา
ผสมผสานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ความปลอดภัยของระบบสมาร์ทกริดจึงมิใช่แค่การพิจารณาความ
ปลอดภัยในมิติเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์
ควบคู่ไปด้วย แม้ว่าการน าระบบไซเบอร์เข้ามาใช้งานจะท าให้สามารถบริหารจัดการโครงข่าย
ไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนได้ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แต่ก็จะมีปัญหาประเด็นการโจมตี
ทางไซเบอร์เพิ่มเข้ามาเช่นเดียวกัน อันอาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการด าเนินงานและ
ท้ายท่ีสุดน ามาสู่ปัญหาไฟฟ้าดับตามมา  

3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้าของไทย 
3.2 เพื่อเสนอแนะการปรับเปลี่ยน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม         

ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
3.3 เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้านระบบไฟฟ้า มาตรการปกป้องและหรือ
ป้องกันระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
-   ความส าคัญและความจ าเป็นในการปกป้องและหรือป้องกันด้านระบบไฟฟ้าจากภัย

คุกคามไซเบอร์ 
- ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อด้านระบบไฟฟ้า 
- แนวทางการศึกษาและตัวอย่างการประเมนิความเสีย่งต่อระบบไฟฟ้าจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ 
- กรณีศึกษา รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 

4.2 ศึกษาแนวทาง นโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบ การก าหนดมาตรการ แผนการ
ด าเนินงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ส าหรับระบบไฟฟ้าต่างประเทศ 

4.3 ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
อนาคตภายใต้การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของไทย 

4.4 ศึกษาและประเมินระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้าของไทยใน
ปัจจุบันรวมทั้งอนาคตภายใต้การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของไทย จากการวิเคราะห์
และประเมินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
- วิเคราะห์ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการควบคุมระบบ

ไฟฟ้าของไทย (โครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน) ผ่านกระบวนการวิ เคราะห์
แรงจูงใจและมูลเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์ผลกระทบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของไทย 
- วิเคราะห์/ประเมินความเป็นไปได้ของผู้คุกคามทางไซเบอร์และแนวทางในการ

คุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 

- วิเคราะห์ Attack Surface ของระบบไฟฟ้าของไทย ซึ่งสามารถถูกคุกคามได้ทาง 
ไซเบอร์ 
- วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของระบบไฟฟ้าของไทยต่อโลกไซเบอร์ ทั้งนี้ให้ครอบคลุม

ช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตด้วย 
- วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางปกป้องและหรือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีอยู่

ในปัจจุบันรวมถึงที่จะมีขึ้นส าหรับงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ว่ามี
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยรวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด าเนิน
มาตรการการปกป้องและหรือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cost tradeoff) 

4.5 ก าหนดกรอบขอบเขตและแนวทางของการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ส าหรับระบบ
ไฟฟ้าของไทยรวมถึงการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน         
3 มิติ ได้แก่  
- การรักษาความลับ (Confidentiality) เช่น ข้อมูลการใช้งานพลังงานไฟฟ้า

รายบุคคล ข้อมูลโครงข่าย เป็นต้น 
- การรักษาความครบถ้วน (Integrity) เช่น ระดับความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า 

ความถูกต้องของการวัดการจ่ายไฟฟ้า ความถูกต้องของบิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
- การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เช่น ระบบส าคัญที่ควบคุมการจ่าย

ไฟฟ้า ระบบที่เก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า เป็นต้น 
4.6 ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะการ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการปกป้องและหรือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

4.7 เสนอแนะโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบทบาทหน้าที่         
เพื่อด าเนินการและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับระบบสมาร์ทกริด 
อย่างต่อเนื่อง 

4.8 จัดท าแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด           
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง          
ซึ่งประกอบไปด้วยอย่างน้อย ด้านเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลิตเอกสาร
เพื่อเผยแพร่ 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 18 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 (ก.ค.62–ม.ค.64) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2561) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า            
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ โดยได้จัดท า (ร่าง) แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการเชิงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-104 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

- ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าและประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ของภาคส่วนไฟฟ้า  
2) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ของภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเช่ียวชาญ

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3) การก าหนดขอบเขตการก ากับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาค

ส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่         

เข้าข่ายเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบริการที่ส าคัญของภาคส่วนไฟฟ้าที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4) การก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดแนวทางด้านการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดแนวทางด้านการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงแผนรองรับเหตุวิกฤติที่เกิด

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคส่วนไฟฟ้า 
- ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคส่วน

ไฟฟ้า 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค       
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน /  
กลุ่มราคาไฟฟ้าและคณุภาพบริการ กองนโยบายไฟฟ้า 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-105 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การบริหารการขับเคลื่อน) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.31 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-03 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน (EPPO-03)  

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ 
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินโครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชนในด้านการลงทุนระบบสมาร์ทกริดของไทย จะ
ท าให้การด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 รวมถึงแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560–2564) เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการลงทุน เพื่อ
ยกระดับการบริการและการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรที่ให้
ความส าคัญได้จัดท าโครงการน าร่องมากมาย ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EMS) การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทลม
และแสงอาทิตย์ (Wind & Solar Power Forecast) ระบบไมโครกริด (Microgrid) และระบบ 
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ ภาคเอกชนก็ได้ให้ความสนใจ ที่จะร่วมลงทุนระบบโครงการข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด 
แต่นโยบายภาครัฐในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนยังไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนที่เป็น
กระบวนการภายในของหน่วยงานภาครัฐเอง รวมไปถึงส่วนที่เป็นขั้นตอนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ  



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-106 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์  
 

3.1 เพื่อจัดท ากรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ 2562 

3.2 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 ศึกษา/วิเคราะห์ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556        
และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านระบบสมาร์ทกริด  

4.2 ศึกษา/วิเคราะห์ กรอบแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริดของประเทศ 
4.3 ศึกษา/วิเคราะห์ กระบวนการการร่วมลงทุนของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชน       

ที่เกี่ยวข้อง   
4.4 ศึกษา/วิเคราะห์ กระบวนการในการด าเนินโครงการน าร่องของ กฟผ./กฟน./กฟภ. และ

ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
4.5 ศึกษา/วิเคราะห์ โครงสร้างและแนวโน้มตลาดธุรกิจสมาร์ทกริดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง       

เพื่อจัดท ากรอบโครงการที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนและร่วมทุนกับภาคเอกชนในอนาคต 
4.6 ระบุข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินโครงการน าร่องด้วยวิธีการร่วมลงทุน

ระหว่าง กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
4.7 จัดท าร่างข้อเสนอแนะ/แนวทาง ซึ่งประกอบไปด้วย  

4.7.1 วิธีด าเนินโครงการน าร่องด้วยการวิธีร่วมลงทุนระหว่าง กฟผ./กฟน./กฟภ. และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นไปได้ภายใต้นโยบาย/กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

4.7.2 แนวทางการปรับแก้นโยบาย/กฎระเบียบที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการน าร่อง
ด้วยวิธีการร่วมลงทุน 

4.7.3 กรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดอืน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 (ก.ค.62–ก.ค.63) 
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2561) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

7. สรุปความคืบหน้า            
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 
 
 

 

สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
- วิธีด าเนินโครงการน าร่องด้วยการวิธีร่วมลงทุนระหว่าง กฟผ./กฟน./กฟภ. และภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้อง ที่เป็นไปได้ภายใต้นโยบาย/กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- แนวทางการปรับแก้นโยบาย/กฎระเบียบที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการน าร่องด้วยวิธีการ

ร่วมลงทุน 
- กรอบแนวทางในการด าเนินการโครงการน าร่องร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก  
https://thai-smartgrid.com/สื่อและสิ่งพิมพ์/เอกสาร หรือ QR Code 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-107 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
8. ปัญหา/อุปสรรค          

ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน /  
กลุ่มส่งเสรมิกิจการไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-108 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การบริหารการขับเคลื่อน) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.32 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ ERC-01 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ การศึกษาเพื่อการก าหนดมาตรฐานการเช่ือมต่อและการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) 
(ERC-01) 

 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้พิจารณาจัดตั้ง
คณะท างานศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ ( Interoperability) ส าหรับ
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้าขึ้น เพื่อจัดท าแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้า 
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในระยะแรกตามแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ 
กระทรวงพลังงานยังได้ให้ความส าคัญต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปัจจุบันคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าทั้งสาม ได้มีการด าเนินการด้านการ
ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) ซึ่งมีส่วนส าคัญ ในการรักษาสมดุลของ
ก าลังไฟฟ้าในสภาวะขาดแคลนก าลังผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการขาดแคลน
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งของประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้คณะท างานศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้
ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้า เห็นว่าการด าเนินการพัฒนาด้านการ
ตอบสนองด้านโหลดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศ ในการแบ่งเบาภาระทางด้านการจัดหาพลังงาน และเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานใน
การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานของมาตรฐาน
ความสามารถในการท างานร่วมกันไดส้ าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดระหว่างสามการไฟฟ้า จึง
ได้พิจารณาก าหนดให้การตอบสนองด้านโหลดเป็นหัวข้อการพัฒนาความสามารถในการท างาน
ร่วมกันได้ในระยะแรก  

 

นอกจากกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดระยะแรกข้างต้น การศึกษาและก าหนดมาตรฐานการเช่ือมต่อและท างาน
ร่วมกัน (Interoperability) เพื่อรองรับการตอบสนองด้านโหลดยังจะต้องมีการด าเนินการ
กิจกรรมอื่น ๆ ในรายละเอียดอีกหลายประการ เนื่องจากการตอบสนองด้านโหลดมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่การไฟฟ้าทั้งสาม ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้รวบรวมโหลด (Load 
Aggregator) ผู้ผลิตและจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารข้อมูลทั้งแบบ        
มีสาย (Wired Line) และแบบไร้สาย (Wireless) นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน
หลายมิติ ได้แก่ การเช่ือมโยงทางด้านไฟฟ้าก าลัง (Power Grid Connection) การแลกเปลี่ยน
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อมูล (Data Exchange) ระบบฐานข้อมูล (Database) การสื่อสารข้อมูล (Data 
Communication) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการควบคุม
โหลด ระบบคอมพิวเตอร์และควบคุม ระบบโครงข่ายแบบ Server/Client ระบบซอฟต์แวร์และ
การเช่ือมต่อกับผู้ใช้ เป็นต้น 

 

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญของการ
ท างานร่วมกันได้ของระบบไมโครกริดกับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Interoperability) นอกจากนี้ 
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้มิได้เป็นประเด็นเฉพาะส าหรับการตอบสนองด้านโหลด
เพียงเท่านั้น ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ของเทคโนโลยีสมาร์ทกริดอื่น ๆ จ าเป็นต้อง
ได้รับการศึกษาโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปฏิบัติการระบบ (System Operator) ระบบ
พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 

 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้ด าเนินการ
การศึกษาเพื่อการก าหนดมาตรฐานการเช่ือมต่อและการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) 
(ERC-01) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานครอบคลุมโครงการตามแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งการด าเนินงาน
ของโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกันได้ของเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
อื่น ๆ เพื่อรองรับระบบสมาร์ทกริดได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
 

ศึกษาการก าหนดมาตรฐานการเช่ือมต่อและการท างานร่วมกันได้ ( Interoperability) เพื่อ
รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 น าผลการศึกษาของจุฬาฯ มาเป็นเอกสารตั้งต้นในการด าเนินการก าหนดมาตรฐานร่วม 
Interoperability ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศไทย  

4.2 ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายการมาตรฐานการเช่ือมต่อและการท างาน
ร่วมกันได้ (Interoperability) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

4.3 จัดท ารายการมาตรฐานการเชื่อมต่อและการท างานร่วมกันได้ (Interoperability)   
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564  
(ซึ่งมีการขยายระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2561) 
 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษามาตรฐาน IEEE 1547 และ IEEE 2030 (IEEE 
Standards for Distributed Energy Resources Interconnection and Interoperability 
with the Electricity Grid) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับระบบ Smart Grid ของประเทศไทย 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

- 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 

 

- 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)/ 
ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขัน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.33 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-06 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ (EPPO-06) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 
เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ และท าให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  
 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองในด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริดได้ในระดับที่เหมาะสม และขยายผลการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดต่อไป 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  
 

4.1 การรวบรวมและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 
4.2 การจัดท ากรอบการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 
4.3 สนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน Science and 

Innovation-based Technology ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564  
 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-112 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี

ด าเนินโครงการ  
มหาวิทยาลยั/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัย/ผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสมาร์ทกรดิในประเทศ 
 

7. สรุปความคืบหน้า         
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

7.1 การด าเนินงานภายใต้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560-2561 ที่คาดว่า
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ประกอบด้วย 8 โครงการ ได้แก่  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 โครงการ  
- โครงการรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และเทคโนโลยี Micro Smart 

Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทย 
- โครงการระบบวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงานโดยไม่รุกล้ าสิทธิผู้พักอาศัยด้วยหลักการ NILM 
- โครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน 
- โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy มาร่วมกัน

สร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ประเทศไทยยั่งยืน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 โครงการ 
- โครงการการศึกษาระบบบริหารจัดการระบบไมโครสมาร์ทกริดและระบบสมาร์ทกริด 
- โครงการการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real-time monitoring system เพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรใน Smart Community ส าหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย 
- โครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) โดยใช้การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามมาตรฐาน 
OpenADR 2.0 และข้อเสนอแนะต้นแบบทางธุรกิจส าหรับผู้จัดจ าหน่ายไฟฟ้า 
(Distributor) 
 

7.2 ในช่วงปี 2562-2563 สนพ. ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 

7.3 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างเตรียมแผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทน
การน าเข้าจากต่างประเทศ ในช่วงปี 2563-2564 ซึ่งด าเนินการภายใต้โครงการจัดท า
แผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดใน
ประเทศไทย งบประมาณ 6.69 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-113 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์โครงการ 

- เพื่อจัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริด ในประเทศไทย 

- เกิดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ส่งเสริมการวิจัยที่ประเทศมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ 

- เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้อนเข้าสู่ ตลาด 
แรงงานในประเทศ 

- สามารถต่อยอดให้เกิดพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริดในประเทศในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science and Innovation based) และฐานข้อมูลการพัฒนาด้าน
บุคลากรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทย 

- ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสมาร์ทกริด โดยพิจารณาวิเคราะห์และจัดกลุ่มของศักยภาพในมิติต่าง ๆ  

- วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ภายในประเทศในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาและความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาก าหนดกรอบการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในอนาคต  ที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ และแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

- จัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้าน
สมาร์ทกริดในประเทศไทย  

 

ทั้งนี้ คาดว่าการด าเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค         
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 
 

 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-114 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน (การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.34 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-07 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ (EPPO-07) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช. 
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที ่3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
สมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ เพื่อท าให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้มอบหมายไว้  
 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานในประเทศมีความพร้อมและมีขีดความสามารถเพียงพอ ในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด และเพียงพอในการด าเนินการขยายผลด้านสมาร์ทกริดต่อไป
ในช่วงระยะปานกลางและระยะยาว 

 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

4.1 การรวบรวมและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด 
4.2 ประเมินความต้องการและความจ าเป็นด้านบุคลากรด้านสมาร์ทกริด (Need Assessment) 

ของหน่วยงานต่าง ๆ 
4.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากรผ่านการท างานและการอมรมในลักษณะ On-the-Job 

Training ในโครงการน าร่องต่าง ๆ 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-115 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.4 สนับสนุนการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพ่ือกลับมาเป็นผู้เช่ียวชาญในการพัฒนา

ต่อยอด และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
4.5 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสมาร์ทกริด และฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการ

ด าเนินงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
4.6 ก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริด

ภายในประเทศ (หน่วยงานเอกชน) 
 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2564 
(ซึง่มีการเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2564) 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า           
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 ในช่วงปี 2562-2563 สนพ. ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 

7.2 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของ
หน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ ในช่วงปี 2563-2564 โดยการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจ ภายใต้ 
โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะ
ปานกลาง พ.ศ. 2565-2574  
 

โดยในปี 2563 สนพ. ได้ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด 3 หัวข้อ  
รวมจ านวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย 
1) หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” 

จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 5 และ 12 พฤศจิกายน 2563 
2) หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 

Storage System)” จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที ่17 และ 26 พฤศจิกายน 2563 
3) หัวข้อเรื่อง “กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและด าเนินการด้านสมาร์ทกริด” จ านวน   

1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  
 

ทั้งนี้ สนพ. ได้ท าการเผยแพร่การฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าวแบบออนไลน์  
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://thai-smartgrid.com/training-online หรือ QR Code 

 

8. ปัญหา/อุปสรรค          
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-116 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. ตัวอย่างภาพถ่าย  

การด าเนินโครงการ 

 

- 
 

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 

 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน / 
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า กองนโยบายไฟฟ้า 

 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-117 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
แผนอ านวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน  

(การสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้สว่นเสียและบุคคลทั่วไป) 

หน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.35 ความคืบหน้าการด าเนินโครงการ EPPO-08 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรมสื่อสารท าความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด (EPPO-08) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทั้งนี้ กพช.  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด  ของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยก าหนดกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อน 5 เทคโนโลยีหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

 

 เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(DR & EMS)   

 เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)   

 เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน (Micro Grid 
& ESS)   

 

 ทั้งนี้ ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น 
(พ.ศ. 2560–2564) ได้ระบุภารกิจที่ สนพ. จะต้องด าเนินการสื่อสารท าความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมากขึ้น และท าให้เกิด
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และเป็นไปตามที่ กพช. ได้
มอบหมายไว้  
 

3. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อให้ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดสามารถถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว รวมทั้งมีความน่าสนใจและสามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งจะท าให้ผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมากขึ้น 

 
 
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-118 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. ขอบเขต/วิธีการ

ด าเนินโครงการ  
 

สนพ. จะด าเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงแนวทางพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านการใช้และการผลิต
ไฟฟ้าในยุคใหม่ที่มีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น 
- การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer)  
- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนจากนโยบาย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  
- การวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)  
- การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV)  

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564  
(ซึ่งมีการเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี พ.ศ. 2560-2564) 

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  

ทั่วประเทศ 
 
 

7. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1 สนพ. ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
เพื่อเมืองอนาคต” ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 10 คร้ัง 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และกระจายสู่ต่างจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
และแนะแนวทางภาคประชาชนในการเปิดรับ Disruptive Technology ซึ่งได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ทั้งความส าคัญในภาพใหญ่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าไทย ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศที่ก าหนดไว้ในระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2558–2579)  

7.2 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลือ่นการกระจายความรูสู้่ภาคประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายหลกั 
เพราะถือเป็นผู้ใช้พลังงานโดยตรง และยังเป็นภาคส่วนที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานได้ นอกจากนี้ สนพ. ยังได้เชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงนโยบายภาครัฐ แผนงาน และทิศ
ทางการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

7.3 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่างการเตรียมการในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในช่วงปี 2563-2564  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรูส้ามารถดาวน์โหลดได้จาก 

https://thai-smartgrid.com/ข่าวสารและกิจกรรม/ หรือ QR Code 
 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 
  

9. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

9.1 สัมมนาครั้งท่ี 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร  

   
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-119 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

9.2 สัมมนาครั้งท่ี 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

   
 

9.3 สัมมนาครั้งท่ี 3 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชลบุร ี

   
 

9.4 สัมมนาครั้งท่ี 4 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

   
 

9.5 สัมมนาครั้งท่ี 5 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดปทุมธานี 

   
 

9.6 สัมมนาครั้งท่ี 6 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   
9.7 สัมมนาครั้งท่ี 7 ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดราชบุร ี

   
 

9.8 สัมมนาครั้งท่ี 8 ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น 

   
 
 



   
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-120 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        

ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
9.9 สัมมนาครั้งท่ี 9 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต 

   
9.10 สัมมนาครั้งท่ี 10 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

      

10. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-121 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

3.2 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
 

โดย สนพ. ได้รวบรวมและติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานหรือภารกิจของหน่วยงานใน
คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน ซึ่งอาจมีความสอดคล้องหรือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ 
ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ดังนี้ 
  

3.2.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
3.2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3.2.4 การไฟฟ้านครหลวง 
3.2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3.2.6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
3.2.7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3.2.8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

3.2.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่และ
อ านาจหลักในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ ซึ่ง สนพ.  
เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 แต่อย่างไรก็ดี สนพ. ยังได้ด าเนินงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสมาร์ทกริด 
นอกเหนือจากแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.36 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ สนพ. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

จัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพ่ือเก็บ Big Data 
 
ที่มา: 

    

- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนา “Energy 5.0 โครงการ
ศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ในการขับเคลื่อนแผน
พลังงานของประเทศไทย  
 

 
 

การสัมมนา “Energy 5.0” 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-122 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับ
การใช้รถ EV 1.2 ล้านคัน  
ภายในปี 2573 
 
ที่มา: 

    

- ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกล่าวในงานสัมมนา 
“ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการพลังงาน 
สภาผู้แทนราษฎรว่า กระทรวงพลังงานยังคงเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า (EV) 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2573 จากปัจจุบันท่ีมียอดสะสมราว 4,301 คัน 

 

  
 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
  

 

3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) มีพันธกิจในการก ากับดูแลพลังงาน
ของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการคุณภาพและการให้บริการ รวมถึงส่งเสริม
การแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่งคง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและประสิ ทธิภาพ
กิจการพลังงานให้ได้มาตรฐาน เกิดความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส านักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 -
2564 แต่อย่างไรก็ดี ส านักงาน กกพ. ยังได้ด าเนินงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสมาร์ทกริดนอกเหนือ
จากแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.37 ตัวอย่างการด าเนินงานที่เก่ียวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ส านักงาน กกพ. 
  ช่ือโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ศึกษาตลาดส าหรับซ้ือขาย
พลังงานทดแทนในระดับ P2P 
 
ที่มา:  

 

- เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส านักงาน กกพ. ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ 
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย ในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of 
Intent) ความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษ (British Embassy) ในโครงการการ
พัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระหว่างเอกชนกับเอกชน (Peer- to – 
Peer, P2P) ในประเทศไทย  
 

 
 

การลงนาม MOU ระหว่างส านักงาน กกพ. และสถานทูตอังกฤษ  



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-123 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

3.2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ด าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศ
ใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. ซึ่ง กฟผ.  
เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 แต่อย่างไรก็ดี กฟผ. ยังได้ด าเนินงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสมาร์ทกริด 
นอกเหนือจากแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.38 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟผ. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

กฟผ. และ กรมเจ้าท่า ร่วมกัน
ศึกษาพัฒนาท่าเรือพระราม 5  
และพระราม 7 เป็นท่าเรือ
อัจฉริยะ 
 
ที่มา: 

 

- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กฟผ. และกรมเจ้าท่าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและ
พัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ น าร่องที่ท่าเรือพระราม 5 และพระราม 7 โดยมีกรอบ
ระยะเวลา 3 ปี ภายในวงเงินประมาณ 19 ล้านบาท ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์
การเรียนรู้ กฟผ. ส านักงานกลาง จ.นนทบุรี 
 

  
 

พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงระหว่าง กฟผ. และกรมเจ้าท่า 
 

ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของ กฟผ.  
 
ที่มา: 

 

- กฟผ. ได้ท าการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาต่อ
ยอดเร่ืองรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นรถยนต์เก่ายอด
นิยม โดยเน้นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ  (Local 
Content) ให้มากที่สุด ได้แก่ มอเตอร์ (EV Motor) แบตเตอร่ี (EV Battery) 
คอนโทรลเลอร์ (EV Controller) และระบบชาร์จ (EV Charger)  
 

        

          รถเมลไ์ฟฟ้า และ EV Charging Station ของ กฟผ. 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-124 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

                 

              รถจักรยานยนตไ์ฟฟ้ารับจ้างสาธารณะของ กฟผ. 
  

กฟผ.โชว์นวัตกรรมพลังงาน
หมุนเวียนในงาน SETA2019 
 
ที่มา: 

 

- เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กฟผ. ร่วมพิธีเปิดงานประชุมงานวิชาการโครงการ
พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่ งยืนแห่ งเอ เชีย  2562 ( Smart Energy 
Transformation Asia 2019 : SETA 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 
ตุลาคม 2562 โดย กฟผ. ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ New Energy for 
Sustainability  
 

  
 

การประชุมงานวิชาการ SETA 2019 
  

รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV) 
 
ที่มา: 

 

- กฟผ.และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้ร่วมกันท า 
“โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (EV Kit 
& Blueprint Project)”  
 

 
 

โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลง กฟผ. – สวทช. 
‘วินอีวี-เรือไฟฟ้า’ สนับสนุน 
ขนส่งสาธารณะแห่งอนาคต 
เชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ 
 

- กฟผ. เปิดตัววินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าโดยสารประหยัดพลังงาน ส่งเสริม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น 
PM 2.5 เชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ สนองนโยบาย One transport ของภาครัฐ 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-125 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มา: 

 

  

  
วินมอเตอร์ไซดไ์ฟฟ้าและเรือไฟฟ้าโดยสารประหยัดพลังงาน 

  
กฟผ. ร่วมกับ Wallbox Chargers 
รุกสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์ขนาดเลก็
ในไทย 
 
ที่มา: 

 

- กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Wallbox Chargers SL. (Wallbox)  
ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศสเปนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาและ
ผลิตอุปกรณ์ชาร์จยานยนตไ์ฟฟ้าอจัฉริยะแบบสองทิศทาง (Smart Bi-Directional 
Charger) ที่มีขนาดเล็กส าหรับติดตั้งใช้ในที่พักอาศัยแห่งแรกของโลก เพื่อร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า (Vehicle to Grid: V2G) 
 

  
 

อุปกรณช์าร์จยานยนตไ์ฟฟ้าอัจฉริยะแบบสองทิศทาง  
(Smart Bi-Directional Charger) 

  
กฟผ. ร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
ทดสอบการจ่ายพลังงานจาก
แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าเข้าระบบ
ไฟบ้าน  
 
ที่มา: 

 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การแปลง
พลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า (Plug-in hybrid electric vehicle หรือ PHEV) 
กับระบบไฟฟ้า และการควบคุมก าลังไฟฟ้าจากศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า
แห่งชาติ 

-   
 

การลงนามความร่วมมอืการพัฒนาโมเดลธุรกิจแปลงพลังงาน 
จากแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้ามายังระบบไฟฟ้า 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-126 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

3.2.4 การไฟฟ้านครหลวง 
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นองค์กรชั้นน าด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพไฟฟ้าและบริการ มีภารกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือวิถีชีวิตเมือง 
มหานคร โดยมีพ้ืนที่บริการในปัจจุบันได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง 
กฟน. เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยใน 
ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 แต่อย่างไรก็ดี กฟน. ยังได้ด าเนินงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสมาร์ทกริด 
นอกเหนือจากแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.39 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟน. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

MEA วางระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ Smart Metro Grid 
ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมือง
มหานคร  
 
ที่มา: 

 

- MEA ได้ลงนามสัญญาจัดท า “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะแห่งอนาคตส าหรับเมืองมหานคร” ร่วมกับ กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบ
อินซอย เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการน าร่องที่ส าคัญใน
การยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง  

 

  

 
 

พิธีลงนามสัญญาจดัท าโครงการ Smart Metro Grid 
 

MEA จับมือ แสนสิริ ยกระดับ
บริการเชื่อม Smart Platform 
กลุ่มลูกค้าคอนโดฯ 
 
ที่มา: 

 
 
 
 

- เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ บริษัท แสน
สิริ จ ากัด (มหาชน) เปิดตัว โครงการพัฒนา MEA Smart Life Platform เพื่อ
ขยายการบริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมน าร่องติดตั้ง 
MEA Smart Charging for Electric Vehicles ในโครงการของ บริษัท แสนสิริ 
จ ากัด (มหาชน)  ณ เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ ์



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-127 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
Smart Metro Grid 
 
ที่มา: 

 

- วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กฟน. ได้ลงนามสัญญาจัดท า “โครงการ 
Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตส าหรับเมืองมหา
นคร” ร่วมกับ กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย ซึ่งถือเป็นโครงการน าร่องใน
การยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง  
 

  
 

การลงนามวางระบบโครงข่าย Smart Metro Grid  
MEA EV Application 
 
ที่มา: 

 

- วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กฟน. และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อรวมโซลูชันการชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้าของเดลต้าฯ ในประเทศไทยบนแอปพลิเคชัน MEA EV ที่พัฒนาขึ้น 
เพื่ออ านวยความสะดวกสูงสุดให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า  
 

  
 

MEA EV Application  
โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรองรับเมืองอัจฉริยะ 
 
ที่มา: 

 

- วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กฟน. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจนพัฒนา
ชุมชนเมืองโดยรอบให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

  
 

การลงนามความร่วมมอืโครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับเมืองอัจฉริยะระหว่าง กฟน. และ ม.อ. 

 
  



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-128 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
อบรมการติดต้ัง EV Charger 
แบบ Normal 
 
ที่มา: 

 

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กฟน. ได้เปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EV 
Charger แบบ Normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างความ
ปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจ าปี 2563 จ านวน 2 รุ่น 
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ท่ีท าการเพลินจิต 
 

  
 

การอบรมการติดตั้ง EV Charger แบบ Normal  
City transit E-buses  
 
ที่มา: 

     

- กฟน. ได้ท าการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า
จากรถโดยสารประจ าทางใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการ
พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจ าทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)  
 

  
 

City transit E-buses  
กฟน. ร่วมกับ 7-Eleven เพ่ิมจุด
ติดต้ัง EV Charging Station 
 
ที่มา: 

 

- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กฟน. ได้ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มจุดติดตั้ง MEA EV Charging Station บริเวณร้านสะดวกซื้อ  
7-Eleven จ านวน 2 แห่ง ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
คือ 7-Eleven สาขาบ้านสวนลาซาล (ศรีนครินทร์) และ สาขา สน.บางขุนนนท์  
 

  
 

กฟน. ร่วมกับ 7-Eleven เพิ่มจุดติดตั้ง EV Charging Station  
กฟน. รับมอบรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า MG ZS EV และ  
Nissan Leaf 
 

- กฟน. รับมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MG ZS EV  และ Nissan Leaf พร้อมจัด
อบรมหลักสูตรการแนะน าวิธีการใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์รถยนต์ขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้าจากค่าย MG ณ การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานเพลินจิต 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-129 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มา: 

   
 

กฟน. รับมอบ MG ZS EV และ Nissan Leaf  
โครงการศึกษาวิจัย MEA EV 
Smart Charging System 
 
ที่มา: 

 

- วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ส่งมอบเคร่ืองอัด
ประจุไฟฟ้า ในโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ให้แก่ผู้
ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  
 

  
 

พิธีส่งมอบเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า 
 

CAT ร่วมมือ MEA ต่อยอด
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคมสู่การพัฒนาธุรกิจ
ดิจิทัลและ 5G 
 
ที่มา: 

 

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ CAT และ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อน าไปให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ประกอบกิจการอื่นในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของ กฟน.  
 

  
 

การลงนามระหว่าง CAT และ กฟน. เพื่อตอ่ยอดโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคมสู่การพฒันาธุรกิจดิจทิัลและ 5G 

 

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-130 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

3.2.5 การไฟฟ้าภมูิภาค 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดย กฟภ. ได้ก้าวเข้าสู่ยุค PEA 4.0 “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ส่งเสริมการ
น านวัตกรรมและพลังงานทดแทนมาใช้ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและสนับสนุนธุรกิจใหม่  ๆ 
ตอบโจทย์ด้านการบริการมุ่งสู่ “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” ซึ่ง กฟภ. เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 -2564 แต่อย่างไรก็ดี 
กฟภ. ยังได้ด าเนินงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสมาร์ทกริดนอกเหนือจากแผนการขับเคลื่อนฯ 
ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.40 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
พีอีเอ เอ็นคอม และ BCPG 
ร่วมกันต้ังบริษัท Thai Digital 
Energy Development  
 
ที่มา: 

    
 

- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (พีอีเอ เอ็นคอม) และบริษัท บีซี
พีจี จ ากัด (มหาชน) (BCPG) ร่วมกันจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy 
Development (TDED) เพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดโดยใช้นวัตกรรมช่วยใน
การบริหารจัดการ  

  
 

การลงนามจัดตั้งบริษัท TDED 
 

Power Ledger จับมือบริษัทลกู
การไฟฟ้าฯน าเทคโนโลยีซ้ือขาย
ไฟฟ้าผ่านบล็อกเชนมาสู่คนไทย 
 

ที่มา: 

 

- บริษัท Power Ledger จากออสเตรเลียจับมือกับบริษัท Thai Digital Energy 
Development (TDED) บริษัทที่เกิดจากการร่วมมือกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA ENCOM) และ BCPG บริษัทในเครือบางจาก สร้างแพลตฟอร์มบล็อกเชนซือ้
ขายไฟฟ้าในประเทศไทย 

กฟภ. ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ กัลฟ์ ต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบ
อัจฉริยะ 
 

- บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ได้ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลุยน าร่องศึกษาแนวทางในการ
ออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีมิ เตอร์อัจฉริยะ 
(Advanced Metering Infrastructure: AMI) เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ (Smart Grid) และการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มา: 

 

 

 
 

บรรยากาศการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ 
กฟภ. ปฏิรูประบบจ่ายพลังงาน 
สู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วย 
EcoStruxure ADMSTM  
 
ที่มา: 

 

- กฟภ. ปฏิรูประบบจ่ายพลังงานสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วย EcoStruxure 
ADMSTM (Advanced Distribution Management System) ของชไนเดอร์ 
อิเล็คทริค (Schneider Electric) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสู่สมาร์ทกริดของประเทศ
ภายในปี 2565 รองรับความท้าทายด้านการใช้พลังงานในอนาคต 
 

 
 

ความร่วมมือระหว่าง กฟภ. และชไนเดอร์ อิเล็คทริค  
PEA ร่วมกับ กนอ. ลงนามบนัทึก
ความร่วมมือพัฒนาการจัดการ 
พลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วย
ระบบดิจิทัล  
 
ที่มา: 

 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจพลังงานด้วยระบบดิจิทัลหนุนใช้
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ความร่วมมือระหว่าง กฟภ. และ กนอ. 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
PEA จับมือ ทีโอที ศึกษาการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการ
บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 
 
ที่มา: 

 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล  
 

 
 

การลงนามโครงการจัดการพลังงานในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล 
 

กฟภ. MITSUBISHI และเดลต้า 
ยกระดับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าท่ัว
ไทย 
 
ที่มา: 

 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Motor Thailand และ
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อ
ความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สถานีชาร์จ และแอปพลิเค
ชันของ กฟภ. ส าหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
 

 
 

บรรยากาศการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
BGRIM จับมือ กฟภ. และ PEA 
ENCOM เพ่ิมศักยภาพความเป็น
ผู้น าด้านพลังงาน 
 
ที่มา: 

 

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กฟภ. และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(PEA ENCOM) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยความ
ร่วมมือดังกล่าวจะต่อยอดการด าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ในระยะยาว 
 

 
 

พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง BGRIMM และ PEA ENCOM  
 

3.2.6 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงาน มีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของแต่ละพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์  
ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถน าพาประเทศไปสู่
สังคมความรู้ด้านพลังงาน เพ่ือเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน พพ. จึงได้มีบทบาทในการพัฒนา
โครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด ทั้งนี้ โครงการเพ่ือศึกษาและน าร่องการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทกริด  
ที่ส าคัญของ พพ. สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.41 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ พพ. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

โครงการประกวดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0  
(เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด) 
 
ที่มา: 

 

- พพ. ได้ด าเนินโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 เพื่อน าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
 

  
 

การมอบรางวัลชนะเลิศเรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตยแ์ละลม) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
Smart Building 4.0 
 
ที่มา: 

 

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสัมมนาเปิดตัว
แอพพลิเคชั่น “สมาร์ท บิลดิ้ง 4.0 (Application Smart Building 4.0”) ภายใต้
โครงการขยายผลติดฉลากแสดงขอ้มูลการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application)  
 

 
 

การสัมมนาเปิดตัว Application Smart Building 4.0  
 
3.2.7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society: DE)  
เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้ง 
ก ากับ ส่งเสริม ให้น าโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาให้เกิด
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 

ทั้งนี้ การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ DE นั้นได้มีการด าเนินงานภายใต้หน่วยงาน      
ในสังกัด คือ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) ซึ่งมีภารกิจ
หน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้
เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
โดย DEPA ได้มีการด าเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.42 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ DEPA 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
กระทรวงดิจิทัลฯน า AI สู้โควิด-19 
 
ที่มา: 

 

- กระทรวงดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือเอกชน น า AI สู้โควิด-19 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจหาไวรัสให้กับทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาเพียง 25 วินาทีต่อ 1 เคส มีความแม่นย าสูงถึง 96 
เปอร์เซ็นต์  
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
G-Able ผนึกก าลัง 40 พันธมิตร 
ร่วมลงนามกับกระทรวงดิจิทัลฯ 
ทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ 
EEC คร้ังแรกในประเทศไทย 
 
ที่มา: 

 

- กลุ่มบริษัท จีเอเบิล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนรวม 40 หน่วยงาน 
ในการการทดสอบเทคโนโลยี 5G  
 

 
 

บรรยากาศการลงนามบันทึกข้อตกลง 
‘สถ.’ จับมือ ‘ดีป้า’ ขับเคลื่อน
สมาร์ทซิต้ี ดึง 12 อปท. สร้าง
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ 
 
 
 
ที่มา: 
 

     

- เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เร่ือง “การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(Smart City)”  

 

 
 

พิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) 
Smart City 
 
ที่มา:  

   
 

 

- จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนา "สงขลา สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)" 

 จากนโยบายประเทศก าหนดให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนา "เมือง
อัจฉริยะ" หรือ "Smart City" อย่างเต็มตัว ซึ่งพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับ
การจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ด้วย โดยเป้าหมายของการจัดเสวนาคร้ัง
นี้ ก็เพื่อสร้างความเข้าใจการด าเนินการโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชนชาวสงขลา 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
 - อุบลราชธานี ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้อ านวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงข่าวการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี และบทบาทการ
สนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA)  
 

 
 

การแถลงข่าวการขับเคลือ่นเขตพื้นที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
 
- Phuket Smart City  

 รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้น าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ “Phuket Smart City” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และ ครม. ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่ จ.ภูเก็ต 

Thailand Smart City Week 
2020  
 
ที่มา: 

 

- เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดงาน Thailand 
Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในรูปแบบ Real Digital Event คร้ังแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมแนวคิด REAL 
Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เพื่อผลักดันประเทศ
ไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก  
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 
 

บรรยากาศในงาน Thailand Smart City Week 2020 
“ดีป้า” มอบใบประกาศเขต
ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพ่ิม 13 
พ้ืนที่ 
 
ที่มา: 

 

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตอกย้ าความส าคัญและเผยความคืบหน้า
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จัดพิธีมอบใบประกาศเขต
ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแก่ 13 พื้นที่ในงาน Thailand Smart City Week 2020 
พร้อมสานต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้น 100 พื้นที่ทั่วประเทศภายในปี 
2565 
 

 
 

บรรยากาศการมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 13 พืน้ท่ี 
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3.2.8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก
สมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนา
สถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะท าให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ส.อ.ท. สามารถสรุปรายละเอียดส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.43 ตัวอย่างการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ ส.อ.ท. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

สอท. ผลักดัน Roadmap พัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
 
ที่มา:  

 

- กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตรงตามเป้าหมาย 
โดยให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ในปี 2573 โดยลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชม
ผู้ประกอบการศักยภาพที่พร้อมตอบโจทย์การผลิตยานยนต์-ชิ้นส่วนรถ EV ตอบ
โจทย์นโยบายภาครัฐ เพื่อการแก้ปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน 
 

 
 

นายกอบชัย สังสิทธิสวสัดิ ์ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
 

งานสัมมนา New Generation 
of Automotive ในหัวข้อ 
“Road Map ไทย ขับเคลื่อน 
EV” 
 
ที่มา: 

 

- ในงานสัมมนา “New Generation of Automotive” ในหัวข้อ “Road Map ไทย 
ขับเคลื่อน EV” รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม  
มีนโยบายและมาตรการที่จะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยสามารถ
ปรับตัวและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  
 

 

งานสัมมนา New Generation of Automotive  
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3.3 ความคืบหน้าในการด าเนินงานสมาร์ทกริดของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
 

สนพ. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนหรือภำรกิจของหน่วยงำนหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ซึ่งยังมิได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมกำรฯ แต่อำจมีบทบำทและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอำจมีควำมสอดคล้องหรือช่วย
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนกำรขับเคลื่อนฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

 

3.3.1 สถำบันกำรศึกษำ 
3.3.2 หน่วยงำนด้ำนโทรคมนำคม 
3.3.3 หน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด 
3.3.4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

 
3.3.1 สถาบันการศึกษา 

 

สนพ. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนหรืองำนวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด 
ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ภำยในประเทศไทย อำทิ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในรูปแบบ Smart Campus/ 
Smart City กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ/หลักสูตรอบรมให้ควำมรู้ 
เป็นต้น ซึ่งสถำบันกำรศึกษำอำจมีควำมสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนกำรขับเคลื่อนฯ ได ้
ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำเทคโนโลยีและบุคลำกรภำยในประเทศ ประกอบด้วย 7 แห่ง ดังนี้ 

 

1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
2) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
3) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
4) มหำวิทยำลัยนเรศวร 
5) มหำวิทยำลัยพะเยำ 
6) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
7) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
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1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (จุฬำฯ) เป็นมหำวิทยำลัยและสถำบันอุดมศึกษำแห่งแรกของประเทศไทย 
โดยปัจจุบันได้เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี โท เอก และส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย กำรอนุรักษ์และ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้แก่สังคม มีกำรจัดตั้งสถำบันวิจัย สถำบันบริกำร ศูนย์
และส ำนัก เพ่ือให้ จุฬำฯ เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำตนเองให้ดีที่สุด  นอกจำกนี้ จุฬำฯ  
(สถำบันวิจัยพลังงำน) ร่วมกับ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ด ำเนินกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 อีกด้วย ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ จุฬำฯ สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.44 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ จุฬำฯ 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ซัมซุง ร่วมสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนา
หุ่นยนต์ CU-RoboCOVID เพ่ือ
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้
ภัยโควิด-19 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ำกัด มอบแท็บเล็ตซัมซุง กำแลคซี่ แท็บ แอคทีฟ 
2 จ ำนวน 20 เครื่อง ให้แก่คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อใช้
ในโครงกำรพัฒนำหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนกำรแพทย์ “CU-RoboCOVID” 
ช่วยลดควำมเสี่ยงติดเช้ือ แบ่งเบำภำระงำน และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นำ 2019  
 

 
 

หุ่นยนต์ CU-RoboCOVID 
EA ผนึก จุฬาฯ เดินเคร่ือง
โรงงานผลิตแบตลิเธียมไอออน 
 
ที่มำ: 

     
 

 

- EA และบริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ATT ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ด ำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศไทยได้ลงนำม
ในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อศึกษำ
โครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญส ำหรับ
ต่อยอดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA อย่ำงครบวงจร  
 

  
 

EA ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับ จุฬำฯ  



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-141 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

 
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (มธ .) ถือเป็นต้นแบบให้สังคมเกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญด้ำน 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยทำง มธ . ได้ท ำกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยใน
มหำวิทยำลัยให้เอ้ือต่อกำรใช้ชีวิตอย่ำงประหยัดพลังงำน และรักษำสิ่งแวดล้อม (Smart life in Smart City) 
โดยสอดแทรกค่ำนิยมดังกล่ำวผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ จนเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
กำรด ำเนินโครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มธ. ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กำรพัฒนำเทคโนโลยี
อุปกรณ์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเมืองมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart City) 
สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.45 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มธ. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
SDG Lab by Thammasat & 
AIS ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือความ
ยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย 
 
ที่มำ: 

 

- วันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ AIS ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติกำรควำมยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat 
& AIS” ณ อุทยำนกำรเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต  
 

  
 

ศูนย์ปฏิบัติกำร “SDG Lab by Thammasat & AIS”  
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3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำคจัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐ และ
เจตนำรมณ์ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง เพ่ืออ ำนวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประเทศชำติโดยส่วนรวม มช. ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งมีเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2564 คือ กำรเป็นผู้น ำในด้ำนนวัตกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม  นวัตกรรมอำหำร
และสุขภำพและผู้สูงอำยุ และล้ำนนำสร้ำงสรรค์ บนพ้ืนฐำนของกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพและ
ทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills) และผลิตงำนวิจัยที่น ำไปใช้จริงและตอบโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ ทั้งนี้ มช. มีกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริดสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.46 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มช. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
มช. เปิดตัวรถไฟฟ้าขนส่งมวชน
รุ่นใหม่ 40 คัน 
 
ที่มำ: 

 
 

- เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่  6  ม ก ร ำ ค ม  พ . ศ .  2 5 6 3  ณ  ศู น ย์ ก ล ำ ง ข น ส่ ง ม ว ล ช น
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดตัวรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
รุ่นใหม่ ส ำหรับรถรุ่นไฟฟ้ำรุ่นใหม่นั้น ได้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำแบบแบตเตอรี่เป็นแบบ
ลิเทียมไอออนฟอสเฟต สำมำรถใช้งำนได้ตลอดทั้งวัน ต่อกำรชำร์จ 1 ครั้ง  
 

 

 
 

บรรยำกำศพิธีเปิดตัวรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนรุ่นใหม่  
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4) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

มหำวิทยำลัยนเรศวร (มน.) เป็นมหำวิทยำลัยที่มีกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงรู้คุณค่ำ เนื่องจำกมีงำนวิจัยและกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริดมำกมำย จึงกลำยเป็นต้นแบบ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้เพียงพอส ำหรับกำรใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และมีไฟฟ้ำส่วนเกิน 
จ่ำยออกสู่ภำยนอกระบบได้ ซึ่งด ำเนินงำนโดยวิทยำลัยพลังงำนทดแทนและสมำร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech 
ชื่อเดิม SERT) ทั้งนี้ มน. มีกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริดสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.47 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มน. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ม.นเรศวร จับมือ สถาบันไทยใส่ใจ
สังคม ปั้น “NU Smart City” น า
ร่องเมืองต้นแบบอัจฉริยะ 
 
ที่มำ: 

 

- มหำวิทยำลัยนเรศวร ลงนำมควำมร่วมมือทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำร กับสถำบันไทย
ใส่ใจสังคม ชูแนวคิดกำรปั้น “NU SMART CITY: เมืองต้นแบบอัจฉริยะ” น ำร่อง
พื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยมหำวิทยำลัยฯ น ำเสนอข้อมูลงำนวิจัย และ
ผสำนกับทำงสถำบันฯ เพื่อเช่ือมซูเปอร์คอนเนคช่ัน ผลักดันโครงกำรเมืองอัจฉริยะ
ให้เกิดขึ้นจริง ภำยใต้ผู้ใช้งำนในพ้ืนท่ีมหำวิทยำลัย ร่วม 3 หมื่นผู้ใช้งำน (USERS) 
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมควำมร่วมมอืทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำร 
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5) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มหำวิทยำลัยพะเยำ (มพ.) เป็นมหำวิทยำลัยที่ตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ มีกำร
เปิดหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในสำขำกำรจัดกำรพลังงำนและเทคโนโลยีสมำร์ทกริดเป็น  
แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำได้พิจำรณำรับทรำบหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว 
เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2560 นอกจำกนี้ มพ. ได้มีกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริดสำมำรถ
สรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.48 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มพ. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ม.พะเยา น าจอแสดงผลด้าน
เทคโนโลยี ติดต้ังตามป้ายรถเมล์
ในมหาวิทยาลัย อนาคตหวังเป็น
จุดอ านวยความสะดวกด้าน IT 
ให้กับผู้ใช้บริการ 
 
ที่มำ: 

 

- มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีให้กับนักเรียน 
นิสิต ตลอดจนบุคลำกร และประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรด้ำนขนส่งมวลชนใน
มหำวิทยำลัยพะเยำ โดยกำรติดตั้งจอแสดงผลขนำด 55 นิ้ว ในแนวตั้ง รูปทรง
ทันสมัยไว้คอยให้บริกำรตำมป้ำยรถเมล์  

 

 
 

จอแสดงผลด้ำนเทคโนโลยี ตำมปำ้ยรถเมล์ในมหำวิทยำลัย 
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6) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (National Institute of Development Administration: NIDA) 
เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2509 โดย NIDA เป็นสถำบันที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงชำญฉลำด
และรู้คุณค่ำ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำสถำบันให้มีควำมทันสมัยและเกิดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ชีวิต ทั้งนี้ 
โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ NIDA สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.49 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ NIDA 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
กรุงไทยจับมือนิด้าให้บริการ 
NIDA University Application 
 
ที่มำ: 

 

- เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 ธนำคำรกรุงไทย และ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (NIDA) ร่วมลงนำมควำมร่วมมือโครงกำร NIDA Smart University เพื่อ
ให้บริกำร NIDA University Application แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรงำนที่สำมำรถตอบโจทย์ทุก
ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษำและบุคลำกร  
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมควำมร่วมมอืโครงกำร NIDA Smart University 
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7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) มุ่งมั่นที่จะเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีบทบำทโดด
เด่นด้ำนกำรวิจัย พัฒนำและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมำะกับบริบททำงเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือสร้ำง
ประชำคมไทยที่มีควำมสุข และมีพลังกำรแข่งขันในประชำคม มจธ. จึงส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย กำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย  
กับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ โรงเรียนภำคเอกชนและชุมชน นอกจำกนี้ ยังท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียน  
กำรสอนให้ทันสมัยและสนับสนุนงำนวิจัยทำงด้ำนพลังงำนที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินกำรด้ำน
สมำร์ทกริดได้อีกด้วย ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มจธ. สำมำรถสรุปรำยละเอียด
ส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.50 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ มจธ. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ทีโอที จับมือ ฟีโบ้ มจธ. สนับสนนุ
วิจัย "เทคโนโลยีหุ่นยนต์" ในพื้นที่
พิเศษ 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือ ทีโอที ร่วมกับ สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์
ภำคสนำม (ฟีโบ้) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) ร่วมลงนำม
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภำคสนำมในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  

 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) 
มจธ.-หัวเว่ย สร้างบุคลากร AI 
ป้อนตลาดแรงงานทักษะสูง 
 
ที่มำ: 

 

- มจธ. จับมือ หัวเว่ย สร้ำงบุคลำกร AI ป้อนตลำดแรงงำนทักษะสูง พร้อมมอบ
อุปกรณ์ระบบคลำวด์เพื่อเสริมทัพกำรเรียนกำรสอน ภำยใต้โครงกำร Huawei ICT 
Academy 
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) 
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3.3.2 หน่วยงานด้านโทรคมนาคม 
 

สนพ. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนหรือภำรกิจของหน่วยงำนด้ำนโทรคมนำคมที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ำนสมำร์ทกริด ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เช่น กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรแบบไร้สำย กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี กำรด ำเนินธุรกิจหรือกำรน ำร่องโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำน
ด้ำนโทรคมนำคม อำจมีควำมสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนกำรขับเคลื่อนฯ ได้ 
โดยเฉพำะในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย 5 หน่วยงำน ดังนี้  

 

1) บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
3) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
4) บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
5) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

 
1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (AIS) เป็นบริษัทมหำชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของไทย เป็นผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตำมจ ำนวนผู้ใช้งำน  
ได้น ำกำรให้บริกำรทำงดิจิทัลเต็มรูปแบบมำตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของแต่ละบุคคล  
อย่ ำงมีประสิทธิภำพทั้ งด้ ำนโทรศัพท์มือถือ  Fixed Broadband และ  Digital Service เ พ่ือตอบรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยี กำรสื่อสำร และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน  

อย่ำงไรก็ดี AIS ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือกำรสื่อสำรและเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งอำจเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดของ
ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ AIS ได้มีกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด สำมำรถสรุปรำยละเอียด
ส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.51 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ AIS 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
การประมูลคลืน่ความถี่ 5G  
ของ AIS 
 
ที่มำ: 

 

- ปัจจุบัน AIS ถือครองคลื่นควำมถี่เดิมอยู่ที่ 1420 MHz ซึ่งไม่นับรวมคลื่นควำมถี่
ของพันธมิตร โดยมีคลื่นควำมถี่ 5G ที่ครอบคลุมหลำยย่ำนควำมถี่ มีรำยละเอียด
ดังนี ้

 ควำมถี่ย่ำนต่ ำ 700 MHz จ ำนวน 30 MHz (2x15 MHz),  

 คลื่นควำมถี่ย่ำนกลำง 2600 MHz จ ำนวน 100 MHz  

 คลื่นควำมถี่ย่ำนสูง 26 GHz จ ำนวน 1200 MHz  

 ควำมถี่ 5G ทั้งหมดอยู่ท่ี 1330 MHz  
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 
 

แผนงำนกำรน ำคลื่นควำมถี่ยำ่นตำ่ง ๆ ของ AIS ไปให้บริกำร 
 

Application and Service 5G 
ของ AIS 
 
ที่มำ:  

 

1) 5G for Industry 4.0 
กำรท ำงำนร่วมกันของเครื่องจักรจำกหลำกหลำยสำยกำรผลิตต้องกำร 
กำรเช่ือมต่อไร้สำยที่มีควำมหน่วงต่ ำและควำมน่ำเช่ือถือสูง ซึ่งจะท ำให้
สำยกำรผลิตท ำงำนได้เร็วข้ึน ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

2) 5G Ultra Low Latency Cooperative Cloud Robot 
กำรสำธิตแสดงเวลำที่หุ่นยนต์ใช้ในกำรหำจุดสมดุลผ่ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 
โดยใช้เครือข่ำย 4G เปรียบเทียบกับเครือข่ำย 5G 

3) 5G Internet of Things 
5G V2X (Vehicle to Everything) เป็นเทคโนโลยีกำรสื่อสำรระหว่ำงยำนยนต์
กับสิ่งต่ำง ๆ โดยพื้นฐำน ซึ่งกำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำย 5G จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรและตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว 

4) 5G Wireless for the Home 
แสดงศักยภำพของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สำยผ่ำนเครือข่ำย 5G (5G WTTx) 
ช่วยเสริมบริกำร Fiber Broadband ให้ครอบคลุมมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งส ำหรับพ้ืนท่ีห่ำงไกล 

5) Working from Home 
ส ำหรับ Router ที่มำกับแพ็คเกจ Working from Home 5G Home Broadband 
เป็นของ HUAWEI 5G CPE Pro ซึ่งมีชิป 5G รุ่น Balong 5000 ขนำด 7 นำโนเมตร 
รองรับควำมเร็วจำกเครือข่ำย 5G  
 

 
Router Huawei 5G 

 

AIS Smart City 
 

ที่มำ:  

    

1) AMATA Smart City 
- เอไอเอส และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) ลงนำมร่วมกัน

ขยำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยกำรน ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลที่ส ำคัญอย่ำงเทคโนโลยี AIS 5G และโครงข่ำยใย
แก้วน ำแสงที่พร้อมรองรับกำรท ำโซลูช่ันส์ Smart City และกำรสร้ำง



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-149 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
 นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ำไปยกระดับกำรบริหำรงำนและกำรผลิต

เพิ่มเติมในอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมควำมร่วมมอื 
 

2) Samui Smart City 
- เอไอเอส ร่วมกับ เทศบำลนครเกำะสมุย และ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิป

เมนท์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ L&E พัฒนำโซลูช่ันส์ Smart Lighting บน
เครือข่ำย NB-IoT นวัตกรรมโคมไฟส่องสว่ำงอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภำพด้ำน
ควำมปลอดภัยเมือง  

 

  
 

Smart Lighting และ Samui Smart City Command Center 
AIS Cyber Secure 
 
ที่มำ: 

 

- AIS Business ได้ท ำกำรพัฒนำโซลูช่ันและบริกำร AIS Cyber Secure เพื่อดูแล
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้แก่ลูกค้ำองค์กรโดยเฉพำะ ด้วยกำรเปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์ หรือ CSOC ภำยใต้ควำมร่วมมือกับ 
Trustwave บริษัทผู้เช่ียวชำญด้ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์  

 

  
 

Cyber Security Operation Center (CSOC) 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
AIS ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลาด
ซ้ือ-ขายพลังงานไฟฟ้าผ่าน 
Energy Trading Platform 
 
 
 
 
ที่มำ: 

 

- AIS ร่วมกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ผู้น ำด้ำนธุรกิจพลังงำน
ทดแทนแบบครบวงจร และ บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จ ำกัด บริษัทโฮลดิ้งคอม
พำนีในเครือธนำคำรไทยพำณิชย์ ด ำเนินโครงกำรน ำร่อง (Sandbox) ในกำร
พัฒนำแพลตฟอร์มซื้อขำยพลังงำน PEER-TO-PEER ENERGY TRADING 
PLATFORM เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้ำถึงกำรใช้พลังงำนสะอำด รำคำถูกครั้ง
แรกในไทย 
 

 
 

AIS ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลำดซื้อ-ขำยพลังงำนไฟฟ้ำ   
AIS ทดสอบ 5G กับโซลูชันของ 
Bosch ในพื้นที่โรงงานจริง 
 
ที่มำ: 

 

- AIS ร่วมกับ Bosch ซึ่งเป็นผู้น ำด้ำน Smart Manufacturing และ Factory  
ระดับโลก น ำนวัตกรรมเครือข่ำย AIS 5G ที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนใน
ภำคอุตสำหกรรม ทดลองทดสอบและใช้งำนอย่ำงเป็นรูปธรรมกับโซลูชันของ 
Bosch ในพื้นที่โรงงำนจริง ซึ่งสำมำรถขยำยผลไปสู่กำรเป็น Smart Manufacturing 
และสอดคล้องกับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ 
 

  
 

กำรน ำ AIS 5G มำใช้งำนกับโซลูชันของ Bosch   
SDG Lab by Thammasat & 
AIS ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือความ
ยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย 
 
ที่มำ: 

 

- วันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ AIS ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติกำรควำมยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat 
& AIS” ณ อุทยำนกำรเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต  

  
 

ศูนย์ปฏิบัติกำร “SDG Lab by Thammasat & AIS” 
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2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (กลุ่มทรู หรือ True) เป็นผู้น ำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ สังคมเข้ำด้วยกัน และร่วมกันสร้ำงคุณค่ำที่แท้จริงของชีวิต 
โดยมีควำมมุ่งมั่นน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คุณค่ำเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในสังคมสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน  

อย่ำงไรก็ดี กลุ่มทรูไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรสื่อสำรและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน IOT ซึ่งอำจเป็นส่วนส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดของประเทศไทยได้ ทั้งนี้  โครงกำรที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ด้ำนสมำร์ทกริดของกลุ่มทรู (True) สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.52 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ TRUE 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
การประมูลคลืน่ความถี่ 5G  
ของ TRUE 
 
ที่มำ:  

     

- ปัจจุบันกลุ่มทรูได้ครอบครองคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz และได้ชนะกำรประมูล
คลื่นควำมถี่ท่ีจัดขึ้นโดย กสทช. มีรำยละเอียดกำรประมูลดังนี้ 

 คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz จ ำนวน 90 เมกะเฮิรตซ์  

 คลื่นควำมถี่ย่ำน 26 GHz จ ำนวน 800 เมกะเฮิรตซ์  

Application and Service 5G 
ของ TRUE 
 
ที่มำ:  

    
 

 
 
 

1) หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 2020 
- กลุ่มทรู ร่วมกับ แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลและวิศวะมหิดล ได้น ำ True 

5G เช่ือมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ “หน่วยรักษำอัมพำตเคลื่อนที่ศิริรำช 
2020”  

 

 
หน่วยรักษำอัมพำตเคลื่อนที่ศริิรำช 2020 

 

2) หุ่นยนต์ True 5G  
- กลุ่มทรู ได้น ำเครือข่ำยอัจฉริยะ True5G ร่วมรีเซ็ตธุรกิจค้ำปลีก New 

Normal โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ True 5G Temi Thermal ScanBot 
และ True 5G PatrolBot ยกระดับมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัย ณ สยำม
พำรำกอน และไอคอนสยำม  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

  
 

Temi Thermal ScanBot และ PatrolBot ของ TRUE 
 

3) True 5G AR Glasses 
- โรงพยำบำลรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์รับมอบ 5G AR Glasses และสมำร์ท

โฟน Hauwei รุ่น Mate 30 จำกกลุ่มทรูเพื่อใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
รักษำผู้ป่วยทำงไกลแบบ Real-time  

 

  
 

True 5G AR Glasses 
ทรู 5G ร่วมมือ ปตท. ปลดล็อก
การบินโดรนในไทย 
 
ที่มำ: 

 

- ทรู 5G ในฐำนะพันธมิตร ร่วมเปิดมิติใหม่ในกำรน ำเทคโนโลยี 5G เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรใช้งำนโดรน ในโครงกำร 5G x UAV SANDBOX ทดลองทดสอบ
ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ที่มีกำรปลดล็อกข้อจ ำกัดกำรบินโดรนแห่งแรกในไทย ตอก
ย้ ำควำมมุ่งมั่นในกำรน ำอัจฉริยภำพของเครือข่ำย True 5G ขับเคลื่อนภำคธุรกิจ
และอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ของประเทศ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

 
3) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) หรือ ดีแทค (DTAC) เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นน ำของประเทศไทย เพ่ือสร้ำงเสริมสังคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีที่มี
และกำรมอบโอกำสให้ผู้คนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกันได้อย่ำงทั่วถึง เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
สร้ำงสรรค์สังคมส ำหรับอนำคตท่ีดีกว่ำ ทั้งนี้ DTAC มีคลื่นควำมถี่เพียงพอในกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ครบทั้ง 4G/3G/2G พร้อมส ำหรับโอกำสในกำรเติบโตจำกบริกำรข้อมูล และมีสถำนะกำรเงินที่พร้อมส ำหรับ
โอกำสทำงธุรกิจในอนำคต 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

อย่ำงไรก็ดี ดีแทคไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรสื่อสำรและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน IoT ซึ่งอำจเป็นส่วนส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดของประเทศไทยได้ ทั้งนี้ โครงกำรที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้ำน
สมำร์ทกริดของ DTAC สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.53 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ DTAC 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
การประมูลคลืน่ความถี่ 5G  
ของ DTAC 
 
 
 
ที่มำ:  

     

- กำรประมูล 5G ที่จัดขึ้นโดย กสทช. นั้น ดีแทคชนะ 2 ใบอนุญำต คือใบอนุญำตใช้
คลื่นควำมถี่ 26 GHz จ ำนวนใบอนุญำตละ 100 MHz รวม 200 MHz  

 

 
 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 5G ของ DTAC 
Application and Service 5G 
ของ DTAC 
 
ที่มำ: 

 

1) Fixed Wireless Broadband 
- จำกกำรประมูลคลื่น 5G ที่ผ่ำนมำ ดีแทคประมูลได้คลื่นควำมถี่ย่ำน 26 

GHz โดยดีแทคเลือกช่วงคลื่นควำมถี่บนสุดที่สำมำรถน ำไปใช้งำนบน
อุปกรณ์ของ 28 GHz ได้ด้วย ท ำให้ดีแทคกลำยเป็นผู้ให้บริกำรรำยแรก
ที่น ำเครือข่ำย 5G มำให้บริกำร Fixed Wireless Broadband  

 

 
 

Application and Service ที่น่ำสนใจของ DTAC 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
DTAC-PTT น า 5G IoT บนคลืน่ 
26 GHz ในวังจันทร์วัลเลย์พร้อม
กล้องตรวจการณ์ 
 
ที่มำ: 

 

- บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (DTAC) ร่วมกับ ปตท. (PTT) น ำ 5G IoT บนคลื่น 
26 GHz หรือ Millimeter Wave (mmWave) พัฒนำพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก เพื่อทดลอง Use Case กล้องตรวจกำรณ์ 
(Surveillance Cameras) 
 

 
 

กำรใช้งำนกล้องตรวจกำรณ์อัจฉรยิะผ่ำน DTAC 5G 
 

 
4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (CAT) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหำคม 2546  
โดยกำรแปลงสภำพจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 ซึ่งมี
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน CAT ได้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำร
ทำงด้ำน โทรคมนำคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจกำร ที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน โดย CAT เป็นผู้น ำ
ในกำรให้บริกำรดิจิทัลและโทรคมนำคมชั้นน ำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนำบริกำรทั้งภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศให้มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนสำกลและสำมำรถตอบสนองกำรใช้บริกำรในยุคดิจิทัล  

อย่ำงไรก็ดี CAT ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรให้บริกำรดิจิทัลและ
โทรคมนำคม ซึ่งอำจเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดของประเทศไทยได้  
ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ CAT สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.54 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ CAT 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
การประมูลคลืน่ความถี่ 5G  
ของ CAT 
 
ที่มำ: 

     
 

- CAT ได้ท ำกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz มำได้ จ ำนวน 2x10 MHz  
ในรำคำรวม 36,707.42 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) แต่ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
ในเดือน เม.ย. 2564 อย่ำงไรก็ตำมทำง CAT ได้เตรียมแผนกำรลงทุนไว้แล้ว 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
Application and Service 5G 
ของ CAT 
 
ที่มำ:  

    
 

    
 

1) การพัฒนาบริการเครือข่าย 5G 
- บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  หรือ CAT ได้ลงนำมใน

ข้อตกลงไตรภำคีกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) หรือ  
ALT ผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงด้ำนโทรคมนำคมของไทย และ edotco 
Group Sdn Bhd เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำบริกำรเครือข่ำย 5G 
ครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ 
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมในข้อตกลงไตรภำค ี
 

2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- MEA และ CAT ร่วมกันศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินธุรกิจ

โครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อน ำไปให้ผู้ประกอบกำรใช้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม และประกอบกิจกำรอื่นในพื้นที่เขตควำมรับผิดชอบของ 
MEA  

 

 
 

กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง CAT และ MEA 

 
5) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (TOT) นับเป็นองค์กรที่วำงรำกฐำนระบบสื่อสำรโทรคมนำคมไทยมำเป็น
ระยะเวลำกว่ำ 60 ปี ด้วยประสบกำรณ์อันยำวนำน ทีโอที พร้อมให้บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร 
ตอบสนองควำมต้องกำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด โดยทิศทำงขององค์กร  
ปี 2562 นั้น ทีโอทีจะปรับเปลี่ยนบทบำทเป็น “ผู้น ำกำรให้บริกำรโทรคมนำคมและบริกำรดิจิทัลของ
ประเทศ”  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
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อย่ำงไรก็ดี TOT ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดอย่ำงชัดเจน แต่ก็มีกำรให้บริกำรโทรคมนำคม
และบริกำรดิจิทัลของประเทศ ซึ่งอำจเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดของประเทศ
ไทยได้ ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ TOT สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.55 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ TOT 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
การประมูลคลืน่ความถี่ 5G  
ของ TOT 
 
ที่มำ: 

 

- TOT ชนะกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 26 GHz พร้อมให้บริกำร 5G โดยท ำกำร
ยกระดับโครงสร้ำงตำมแผนงำน และยกระดับบริกำรภำครัฐทุกมิติตำมนโยบำย
ของกระทรวงดิจิทัล 
 

 
 

กำรประมูลคลื่นควำมถี่ของ TOT 
Application and Service 5G 
ของ TOT 
 
ที่มำ: 

     
 

1) การแพทย์ 
- คณะแพทยศำสตร์ศิริ รำชพยำบำล และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ 3 ผู้น ำเทคโนโลยีเครือข่ำยอัจฉริยะ 5G 
ของไทย ได้แก่ ทรู เอไอเอส และทีโอที มำเพิ่มประสิทธิภำพให้ “หน่วย
รักษำอัมพำตเคลื่อนที่ศิริรำช (Siriraj Mobile Stroke Unit)” รักษำ
ผู้ป่วยท่ีมีอำกำรโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้เป็นอย่ำงดี  

 

 
Siriraj Mobile Stroke Unit 

 
2) IOT 

- บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และ IoTSolutions ได้ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินธุรกิจ "โครงกำรควำมร่วมมือ 
เครือข่ำย 5G กับ IoT Solutions เพื่อวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่" เพื่อให้
เกิดประโยชน์ และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ตลอดจนประชำชนท่ีสนใจบนเครือข่ำย 5G และ IoT Solutions 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ทีโอที จับมือ ฟีโบ้ มจธ. สนับสนุน
วิจัย "เทคโนโลยีหุ่นยนต์" ในพ้ืนท่ี
พิเศษ 
 
ที่มำ:  

 

- บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือ ทีโอที ร่วมกับ สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์
ภำคสนำม (ฟีโบ้) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) ร่วมลงนำม
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ภำคสนำมในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) รวมถึงนิคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) 
TOT และ สกพอ. ลงนาม MOU 
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 5G 
ใน EEC 
 
ที่มำ:  

     
 

- บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือ TOT และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) ในกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม เพื่อรองรับ
ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ 
3 แห่ง ได้แก่ (1) สนำมบินอู่ตะเภำ (2) นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และ (3) 
พื้นที่น ำร่องใน อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง ซึ่งจะพัฒนำไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5G ใน
อนำคตอันใกล้  
 

 
 

กำรลงนำม MOU ระหว่ำง TOT และ สกพอ.  
 

PEA จับมือ ทีโอที ศึกษาการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการ
บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 
 
ที่มำ: 

 

- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรจัดกำรพลังงำนในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล  
 

 
 

กำรลงนำมโครงกำรจัดกำรพลังงำนในองค์กร และธุรกิจดจิิทัล  
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3.3.3 หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด 
 

สนพ. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนหรือภำรกิจของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เช่น กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำน
สมำร์ทกริด กำรด ำเนินธุรกิจ หรือกำรน ำร่องโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำน
ดังกล่ำว อำจมีควำมสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนกำรขับเคลื่อนฯ ได้ ทั้งในด้ำนกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและกำรน ำไปสู่สมำร์ทกริดเชิงพำณิชย์ในอนำคต ประกอบด้วย 19 หน่วยงำน ดังนี้ 

 

1) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
2) กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) เทศบำลนครขอนแก่น 
4) คณะกรรมำธิกำรพลังงำน 
5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ)  
6) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) 
7) บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
8) บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) 
9) บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
10) บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
11) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
12) บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
13) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
14) บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) 
15) บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
16) บริษัท บ้ำนปู เน็กซ์ จ ำกัด 
17) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
18) บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19) บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ที่ส ำคัญของประเทศ มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ไทยและยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งผลงำนที่ผ่ำนมำของ สวทช. แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น  
สร้ำงเสริมงำนวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม จนเกิดกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรม และชุมชนอย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมทั้งส่งเสริมด้ำนพัฒนำก ำลังคน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  
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ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริด ของ สวทช. สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้
ดังต่อไปนี้ 

 

ตำรำงที่ 3.56 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ สวทช. 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน
แห่งชาติ (ENTEC) 
 
ที่มำ: 

 

- สวทช. พร้อมจัดตั้ งศูนย์ เทคโนโลยีพลังงำนแห่งชำติ  (National Energy 
Technology Center: ENTEC) เพื่อให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสร้ำงควำมเป็น
เลิศในกำรเป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนของประเทศ  

สวทช.ดัน ‘ดิจิทัลขัน้สูง’ สร้าง
จุดเปลี่ยนเคร่ืองจักร 4.0 
 
ที่มำ: 

 
 
 

- สวทช.ผนึก 12 หน่วยงำนประกำศเจตนำรมณ์ยกระดับภำคอุตสำหกรรมสู่ 4.0 
ผ่ำนแพลตฟอร์ม "ไอดีเอ" ผสำนไอโอทีกับระบบวิเครำะห์ข้อมูล ช่วยเช่ือมโยง
วิเครำะห์ข้อมูลจำกเครื่องจักรกำรผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตและ
อนุรักษ์พลังงำน ตอบสนองควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

 

 
 

พิธีลงนำมควำมร่วมมือในกำรยกระดับอุตสำหกรรมด้วย IDA platform 
EA จับมือ อว. สวทช. พัฒนา
แบตเตอร่ี น าวัสดุการเกษตรมา
ใช้ 
 
ที่มำ: 

 

- EA ร่วมกับ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดย สวทช. ลงนำมควำมร่วมมือในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบและ
ช้ินส่วนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของอุปกรณ์กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ 
ควำมจุสูง หรือแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูง โดยพึ่งพำทรัพยำกร
และกำรผลิตภำยในประเทศ  
 

 
 

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหวำ่ง EA และ สวทช.  
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2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวง
อุตสำหกรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำและจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม โดยจัดพ้ืนที่ส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมให้อยู่รวมกันอย่ำงมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบำลในกำรกระจำยกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมออกสู่ภูมิภำคทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีนโยบำยเพ่ือตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล “THAILAND 
4.0” จัดตั้งโครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมอัจฉริยะและโซลูชั่นด้ำนระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Smart Microgrid) 
มำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ กนอ. สำมำรถสรุปรำยละเอียด
ส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.57 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ กนอ. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
กนอ.เดินหน้าเต็มสูบนิคม“Smart 
Park” หลัง ครม.ไฟเขียวต้ังนิคมฯ 
1.38 พันไร่ 
 
ที่มำ: 

 

- กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมเดินหน้ำโครงกำรนิคม
อุตสำหกรรมสมำรท์ ปำร์ค (Smart Park) คำดเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ไตรมำส 1 
ปี 2564 ใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงประมำณ 3 ปี โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจและสังคม  

กนอ.จับมือ ROJNA-EGCO ผุด
นิคมฯ 2 แห่ง ใน EEC สร้างเงิน
ลงทุนกว่า 7 หมื่นลบ. 
 
ที่มำ: 

 

- ที่ประชุมคณะกรรมกำร กนอ. มีมติอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมใหม่ 2 แห่ง ใน
รูปแบบของนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำนกับ กนอ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (อีอีซี) เป็นกำรเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย S-Curve และ New S-Curve  

กนอ. จับมือ PEA ลงนามบันทกึ
ความร่วมมือ พัฒนาการจัด
การพลังงานในนิคมอุตสาหกรรม
ด้วยระบบดิจิทัล หนุนใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
และ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ พัฒนำธุรกิจพลังงำน
ด้วยระบบดิจิทัลหนุนใช้พลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ณ ห้องประชุม 
205 ช้ัน 2 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มำ: 

 

 
 

พิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ 
กนอ.เดินหน้าพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ  
 
ที่มำ: 

 

- กนอ.ขำนรับนโยบำยรัฐพัฒนำต่อยอดกำรเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศเข้ำสู่กำรเป็น 
Industry 4.0 เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำล Thailand 4.0 โดยมี 4 นิคมฯ 1 ท่ำ
เรือฯ และโรงงำน 7 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
3) เทศบาลนครขอนแก่น 

 

จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504–2509) จังหวัดขอนแก่น ถูก
ก ำหนดให้เป็นเมืองส ำคัญและเป็นเมืองศูนย์กลำงด้ำนต่ำง ๆ ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนวกกับวิสัยทัศน์
ของเทศบำลนครขอนแก่นที่ต้องกำรพัฒนำเมืองที่มีกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบของควำมเป็นเมืองสร้ำงสรรค์ 
(Smart City) เทศบำลนครขอนแก่นจึงร่วมกับภำคเอกชนในกำรพัฒนำเมือง เพ่ือแสดงศักยภำพในกำรพัฒนำ
จังหวัดให้กลำยเป็นเมืองสมำร์ทซิตี้ และเมืองแห่งอัจฉริยะต้นแบบของภูมิภำค ทั้งนี้ กำรด ำเนินโครงกำรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของจังหวัดขอนแก่น สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.58 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของจังหวัดขอนแก่น 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ดึง 3 กลุ่มทุนใหญ่พลิกโฉม 
ขอนแกน่สมาร์ทซิต้ี “มิตรผล-
เบญจจินดา-บ้านปู” 
 
ที่มำ:  

 

- ขอนแก่นสมำร์ทซิตี้ ดึงกลุ่มทุนใหญ่ “มิตรผล-เบญจจินดำ-บ้ำนปู” ผนึกเทศบำล
นครขอนแก่น และขอนแก่นพัฒนำเมือง (เคเคทีที) หนุนแผนพัฒนำเมืองอัจฉริยะ
ด้ำนพลังงำนและ IoT ล่ำสุด ม.ขอนแก่น ตั้งศูนย์ข้อมูลกลำงสมำร์ทซิตี้ (SCOPC) 
แล้วเสร็จพร้อมด ำเนินกำรเมืองอัจฉริยะครอบคลุมภำคอิสำนทั้งระบบ  
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4) คณะกรรมาธิการพลังงาน 
 

คณะกรรมำธิกำรพลังงำน สภำผู้แทนรำษฎร มีหน้ำที่และอ ำนำจกระท ำกิจกำรพิจำรณำสอบหำ
ข้อเท็จจริงหรือศึกษำเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำร กำรพัฒนำ กำรจัดหำ กำรใช้ กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ผลกระทบจำกกำรจัดหำและกำรใช้พลังงำน รวมทั้งกำรแสวงหำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  
โดยคณะอนุกรรมำธิกำรจะประกอบด้วย คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำยำนยนต์ไฟฟ้ำ คณะอนุกรรมำธิกำร
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน และคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำ ติดตำม โครงกำร
โรงไฟฟ้ำชุมชน ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของคณะกรรมำธิกำรพลังงำน สำมำรถสรุป
รำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.59ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของคณะกรรมำธิกำรพลังงำน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
สัมมนา “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย” 
 
ที่มำ: 

 

- งำนสัมมนำ “ทิศทำงยำนยนต์ไฟฟ้ำของไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมำธิกำรพลังงำน 
สภำผู้แทนรำษฎร โดยกระทรวงพลังงำนได้เตรียมศึกษำแนวทำงให้ผู้ใช้รถ EV เพื่อ
น ำไฟฟ้ำเหลือใช้ในแบตเตอรี่ขำยเข้ำระบบไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นกำรช่วยเสริมควำมมั่นคง
ไฟฟ้ำช่วงเกิดพีค (Peak) และลดกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำในอนำคตลงได้ โดยมีเป้ำหมำย
ส่งเสริมกำรใช้รถ EV 1.2 ล้ำนคัน ในปี 2573    

 

 
 

กำรสัมมนำ “ทิศทำงยำนยนตไ์ฟฟ้ำของประเทศไทย”  
 
5) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ)  เป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งในประเทศและกำรลงทุนของไทย  
ในต่ำงประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์คือ ส่งเสริมกำรลงทุนที่มีคุณค่ำ ทั้งในประเทศและกำรลงทุนของไทย 
ในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวพ้นกำรเป็นประเทศที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง 
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำร 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บีโอไอ สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 3.60 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บีโอไอ 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

BOI สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 
เพ่ิมสิทธิจูงใจนกัลงทุน  
 
ที่มำ: 

 

- BOI อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุน EV รอบใหม่ หลังจำกหมดระยะเวลำกำรยื่นค ำร้อง
ตั้งแต่ปี 2561 โดยในกำรสนับสนุนในครั้งนี้ เปิดให้กำรส่งเสริมยำนพำหนะไฟฟ้ำ
ทุกประเภท ทั้งรถยนต์ไฟฟ้ำ รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ รถสำมล้อไฟฟ้ำ รถโดยสำร
ไฟฟ้ำและรถบรรทุกไฟฟ้ำ รวมถึงเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำด้วย จำกเดิม
ที่มกีำรส่งเสริมเฉพำะรถยนต์ไฟฟ้ำและรถโดยสำรไฟฟ้ำเท่ำนั้น 

 
6) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) (อมตะ หรือ AMATA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน
อมตะเป็นผู้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยอุดมกำรณ์ควำมมุ่งมั่นด้ำนกำรให้บริกำร อมตะ
ได้ประกำศแนวคิดกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมสู่ควำมเป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท นิคม
อุตสำหกรรมของอมตะสองแห่งในประเทศไทย คือ อมตะนครและอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนำชำยฝั่ง
ทะเลภำคตะวันออก หรือ อีสเทิร์น  ซีบอร์ด ซึ่งธนำคำรโลกยกให้เป็นหนึ่งในเขตพ้ืนที่พัฒนำทำงอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ่ที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูงในเอเชีย  

บริษัทได้น ำแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำผนวกรวมกับกำรพัฒนำธุรกิจเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตของ
บริษัทควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ยั่งยืนของประเทศและภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงงำนและสร้ำงมูลค่ำกำรผลิตในระดับที่สูงขึ้นจำกกำร
ใช้นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี นอกจำกนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่กำรเป็นเมือง
อัจฉริยะ เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงกำรพัฒนำ
ธุรกิจที่รองรับควำม ท้ำทำยทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
สมำร์ทกริดของ AMATA สรุปได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที ่3.61 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ AMATA 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

AMATA ร่วมทุน Broadwin ต้ัง
บริษัทพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
 
ที่มำ: 

 

- AMATA ร่วมทุน Broadwin International ของฮ่องกง ตั้งบริษัท “Amata 
Chinese Smart City” พัฒนำเมืองอัจฉริยะ-ธุรกิจจัดสรรที่ดิน ถือหุ้น 60:40% 
คำดเริ่มจัดตั้งได้ไตรมำส 2 ปีน้ี 
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7) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) เป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญในด้ำนธุรกิจพลังงำนของประเทศ
ไทย โดยธุรกิจหลักของ ปตท. เป็นธุรกิจด้ำนปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้ำ และธุรกิจถ่ำนหิน ปัจจุบัน 
ปตท. ได้เริ่มด ำเนินกำรพัฒนำธุรกิจสถำนีชำร์จไฟฟ้ำเพ่ือรองรับกำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ รวมถึงได้มีกำร
ด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำระบบกักเก็บพลังงำนในรูปแบบแบตเตอรี่มำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ โครงกำรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ ปตท. สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.62 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ ปตท. 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ปตท. และพาร์ทเนอร์ ชาร์จ 
เปิดตัว EV Charging Station  
 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) ร่วมกับบริษัท ชำร์จ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
(ชำร์จ) เปิดตัวให้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ (EV Charging Station) ของกลุ่ม 
ปตท. ที่ด ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์เป็นรำยแรก ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค (BITEC)  

 

  
 

EV Charging Station ของ ปตท. ร่วมกับ ชำร์จ 
 

 

ปตท.จับมือ CAAT พัฒนาพ้ืนที่ 
EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็น
ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอากาศ
ยานไร้คนขับ 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (CAAT) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำพื้นที่ 
EECi@วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำอำกำศยำนไร้
คนขับ (UAV Regulatory Sandbox)  
 
 

  
 

กำรลงนำมกำรวิจัยและพัฒนำอำกำศยำนไร้คนขับ 
 

ปตท. โออาร์ และ อีวีโซไซต้ี 
ร่วมกันพัฒนาธุรกิจบริการรถยนต์
ไฟฟ้า แบตเตอร่ีครบวงจร 
 
 
 

- บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) หรือ โออำร์ และ บริษัท อีวี
โซไซตี้  จ ำกัด ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยโครงกำรควำมร่วมมือ 
ในกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ประเภทแบตเตอรี่ (BEV: Battery Electric Vehicle) ณ อำคำร ปตท. ส ำนักงำน
ใหญ่ 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-165 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มำ: 

 

 

  
 

กำรลงนำมกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรรถยนต์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ครบวงจร 
 

"ปตท.” มุ่งธุรกิจ “EV” พร้อม
ลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอร์ร่ีและ
รถยนต์ไฟฟ้า 
 
ที่มำ: 

 
 
 

- ปตท. อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนเริ่มศึกษำในภำคอุตสำหกรรมแบตเตอรี่เพื่อใช้ใน
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ หรือรถอีวี (EV) นอกเหนือจำกกำรเดินหน้ำท ำสถำนีประจุไฟฟ้ำ 
(ชำร์จจิ้ง สเตช่ัน) โดยต้องติดตำมปริมำณกำรใช้รถอีวีในอนำคตว่ำจะมีมำกน้อย
แค่ไหน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำกับกำรลงทุน  

วังจันทร์วัลเลย์ อภิมหาโครงการ
เมืองอัจฉริยะ 
 
ที่มำ: 

 

- โครงกำรพัฒนำพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ำยุบ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บน
พื้นที่ 3,454 ไร่ โดยเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ เป็นฐำนส ำคัญของเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรืออีอีซีไอ (EECi) อยู่ในแผนกำรพัฒนำ
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจของ
ประเทศแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
 

 
 

ฐำนท่ีตั้ง EECi 
 

 
 

ห้องปฏิบัติกำร 
 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-166 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ปตท. ร่วมมือ ทรู 5G ปลดล็อก
การบินโดรนในไทย 
 
ที่มำ: 

 

- ทรู 5G ในฐำนะพันธมิตร ร่วมเปิดมิติใหม่ในกำรน ำเทคโนโลยี 5G เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรใช้งำนโดรน ในโครงกำร 5G x UAV SANDBOX ทดลองทดสอบ
ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ที่มีกำรปลดล็อกข้อจ ำกัดกำรบินโดรนแห่งแรกในไทย ตอก
ย้ ำควำมมุ่งมั่นในกำรน ำอัจฉริยภำพของเครือข่ำย True 5G ขับเคลื่อนภำคธุรกิจ
และอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ของประเทศ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรม
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์
ชนิดลอยน้ าทะเล” แห่งแรกของ
ประเทศไทย 
 
ที่มำ: 

  
 

- GC และกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีเปิดโครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ชนิดลอยน้ ำทะเล (Floating Solar) ขนำด 100 กิโลวัตต์ ณ บริษัท พี
ทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเล เหมำะกับกำรเป็น
ต้นแบบติดตั้งกำรใช้งำน โดยในระยะแรกจะน ำไฟฟ้ำที่ผลิตได้ไปใช้ภำยใน
ส ำนักงำน เพื่อเป็นต้นแบบกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจ 
 

 

 
 

งำนเปิดตัวนวัตกรรมพลังงำนทำงเลือกที่ยั่งยืน “โซลำร์ชนิดลอยน้ ำทะเล” 
ปตท. จับมือ ไมโครซอฟท์ เสริม
ศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทลัไทยให้
ก้าวข้ามวิกฤติอย่างย่ังยืน 
 
ที่มำ: 

  
 

- บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้
ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนคลำวด์
และดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระดับองค์กรและประเทศ พัฒนำศักยภำพของ
องค์กร สังคม และประเทศ รวมไปถึงทักษะบุคลำกร รวมเป็นเวลำ 5 ปี 
  

 
 

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงระหว่ำงบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-167 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
DTAC-PTT น า 5G IoT บนคลืน่ 
26 GHz ในวังจันทร์วัลเลย์พร้อม
กล้องตรวจการณ์ 
 
ที่มำ: 

 

- บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (DTAC) ร่วมกับ ปตท. (PTT) น ำ 5G IoT บนคลื่น 
26 GHz หรือ Millimeter Wave (mmWave) พัฒนำพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก เพื่อทดลอง Use Case กล้องตรวจกำรณ์ 
(Surveillance Cameras) 
 

 
 

กำรใช้งำนกล้องตรวจกำรณ์อัจฉรยิะผ่ำน DTAC 5G 
 

 
8) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) (Energy Absolute Public Company Limited: EA) ได้
ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนพลังงำนหลำกหลำยธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำพลังงำนลม ธุรกิจพัฒนำ
และผลิตแบตเตอรี่ ธุรกิจบริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ EA สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที ่3.63 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ EA 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

เรือพลังงานไฟฟ้าล าแรกของไทย 
 
ที่มำ:  

 

- EA โชว์นวัตกรรม เรือพลังงำนไฟฟ้ำล ำแรกของไทย ตั้งเป้ำผลิต 25 ล ำ ใช้งบกว่ำ 
750 ล้ำนบำท เล็งให้บริกำรเรือโดยสำรแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เส้นนนทบุรี-สะพำนตำกสิน 
ต้นปี 2564 

 

   
 

MINE Smart Ferry หรือเรือพลังงำนไฟฟ้ำของ EA 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-168 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ EA เปิดตัวเรือไฟฟ้ำล ำแรกของไทย 
หรือ “MINE Smart Ferry” ที่ผลิตโดยคนไทย 100% ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเรือไฟฟ้ำ
ล ำแรกของไทย โดยได้ตั้งเป้ำหมำยกำรผลิต 54 ล ำ ใช้งบกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท  
เพื่อให้บริกำรเรือโดยสำรแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เส้นนนทบุรี-สำธร ในช่วงต้นปี 2564 
 

 
 

เรือไฟฟ้ำ MINE Smart Ferry  
EA จับมือ อว. สวทช. พัฒนา
แบตเตอร่ี น าวัสดุการเกษตรมาใช ้
 
ที่มำ: 

 

- EA ร่วมกับ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดย สวทช. ลงนำมควำมร่วมมือในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบและ
ช้ินส่วนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของอุปกรณ์กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ 
ควำมจุสูง หรือแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูง โดยพึ่งพำทรัพยำกร
และกำรผลิตภำยในประเทศ  
 

 
 

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหวำ่ง EA และ สวทช.  
พลังงานเร่งดันรถ EV EA สถานี
ชาร์จพร้อม 
 
ที่มำ: 

         
 

 
 

- กระทรวงพลังงำนเร่งผลักดันให้ กฟผ. จัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้ำนนวัตกรรมพลังงำน 
ในนำมบริษัท EGAT Innovation Holdings โดย กฟผ. มีสัดส่วนถือหุ้น 40% 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) หรือ EGCO 30% และบริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) หรือ RATCH 30% โดยอยู่ระหว่ำงเตรียมเสนอคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ (คนร.) พิจำรณำและส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำต่อ  
ซึ่งบริษัทดังกล่ำวจะเป็นส่วนในกำรผลักดันกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV)  
ในประเทศ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
EA ผนึก จุฬาฯ เดินเคร่ือง
โรงงานผลิตแบตลิเธียมไอออน 
 
ที่มำ: 

     
 

- EA และบริษัท อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ATT ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ด ำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศไทยได้ลงนำม
ในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อศึกษำ
โครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญส ำหรับ
ต่อยอดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA อย่ำงครบวงจร  
 

  
 

EA ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับ จุฬำฯ  
 
9) บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) (BCPG) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ระดับแนวหน้ำในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ผู้ด ำเนินกำรและลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
พลังงำนลมและพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ นอกจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีพลังงำนสะอำดชนิดต่ำง ๆ 
แล้ว BCPG ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเทคโนโลยีล้ ำสมัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรใช้พลังงำนของผู้บริโภค สร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนที่ทุกคนสำมำรถมีส่วน
ร่วมเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ืออนำคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ 
BCPG สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที ่3.64 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ BCPG 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
พีอีเอ เอ็นคอม และ BCPG 
ร่วมกันต้ังบริษัท Thai Digital 
Energy Development  
 
ที่มำ: 

     
 

- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (พีอีเอ เอ็นคอม) และบริษัท บีซีพี
จี จ ำกัด (มหำชน) (BCPG) ร่วมกันจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy 
Development (TDED) เพื่อพัฒนำธุรกิจพลังงำนสะอำดโดยใช้นวัตกรรมช่วยใน
กำรบริหำรจัดกำร  
 

  
 

กำรลงนำมจดัตั้งบริษัท TDED  



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-170 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
Power Ledger จับมือบริษัทลกู
การไฟฟ้าฯน าเทคโนโลยีซ้ือขาย
ไฟฟ้าผ่านบล็อกเชนมาสู่คนไทย 
 
ที่มำ: 

     

- บริษัท Power Ledger จำกออสเตรเลียกับ BCPG บริษัทในเครือบำงจำก และ 
บริษัท Thai Digital Energy Development (TDED) บริษัทท่ีเกิดจำกกำรร่วมมือ
กันของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA ENCOM) สร้ำงแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขำย
ไฟฟ้ำในประเทศไทย  

BCPG รุกธุรกิจใหม่ "ระบบผลิต
ความเย็น" 
 
ที่มำ: 

 

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 BCPG ร่วมกับกลุ่มบริษัทเคพเพล จำกประเทศ
สิงคโปร์ และ ทีมกรุ๊ป คว้ำงำนระบบผลิตควำมเย็นจำกส่วนกลำง (District 
Cooling System) ในโครงกำร “เมืองจุฬำฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) 
บริเวณพื้นท่ีเขตพำณิชย์สวนหลวง-สำมย่ำน  

 
10) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (GUNKUL) เป็นผู้น ำด้ำนธุรกิจพลังงำนทดแทนแบบครบ
วงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้ำ ด้วยเทคโนโลยีชั้นน ำเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรผลิตเพ่ือเพ่ิ ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและลดต้นทุน รวมถึงพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ GUNKUL สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.65 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ GUNKUL  

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
กันกลุฯ - ลุยพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 
 
ที่มำ: 

 

- บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ได้ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระบบ
ไฟฟ้ำทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ งำนติดตั้ง-งำนวำงระบบ โรงไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือก 
รวมถึงพัฒนำระบบซื้อ-ขำยไฟฟ้ำผ่ำนระบบ "Sand Box" ร่วมกับพันธมิตรด้ำนกำร
สื่อสำร และสถำบันกำรเงินช้ันน ำของประเทศ คือ เอไอเอสเน็กซ์ และเอสซีบีเท็น
เอ็กซ์ พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มในกำรซื้อขำยพลังงำน 

กันกลุฯ คว้างานก่อสร้างอาคาร-
โซลาร์ฟาร์ม “เทสโก้ โลตัส”  
 
 
 

- GUNKUL เปิดเผยว่ำ บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้
ร่วมลงนำมสัญญำเพื่อก่อสร้ำงอำคำรให้เช่ำ พร้อมติดตั้งระบบผลิตโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 437.4 กิโลวัตต์ กับ บริษัท 
เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด (เทสโก้ โลตัส) และได้ลงนำมสัญญำกำรเช่ำ
ช่วงที่ดิน เช่ำอำคำร โครงกำรบำงกะดี และ โครงกำรสมุทรปรำกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
ที่มำ: 

     
  

 

พิธีลงนำมสัญญำ 
กันกลุ เปิดตัว GUNKUL 
SPECTRUM กับเป้าหมายการเป็น
ผู้น าเทรนด์ในอุตสาหกรรม
พลังงาน 
 
ที่มำ:  

 

- บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (GUNKUL) ได้ใช้เทคโนโลยีพัฒนำ
ทำงเลือกใหม่ ๆ ให้กับอุตสำหกรรมพลังงำน และเปิดตัว GUNKUL SPECTRUM 
เพื่อขยำยโอกำสไปสู่กลุ่มลูกค้ำทั่วไป และก ำหนดเป้ำหมำยกำรเป็น Thailand’s 
First Energy Trendsetter ด้วยกำรสร้ำงสรรค์แหล่งพลังงำนใหม่ (New Source 
of Energy) ที่ไม่ตำยตัว แต่จับต้องได้จริง 

 

 

 
 

บรรยำกำศกำรเปดิตัว GUNKUL SPECTRUM 

 
11) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) หรือกัลฟ์ (Gulf) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำน
ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำเย็น และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่ำ กลุ่มบริษัทกัลฟ์) โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็น
หนึ่งในผู้ผลิตพลังงำนชั้นน ำของประเทศไทย โดยผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทนที่มีควำมปลอดภัยและ
น่ำเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพ่ืออนำคต ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ Gulf สำมำรถ 
สรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ตำรำงที่ 3.66 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ Gulf 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

กัลฟ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื
กับ กฟภ. ต่อยอดไปสู่การพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ กัลฟ์ ได้ลงนำม
ข้อตกลงควำมร่วมมือกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ลุยน ำร่องศึกษำแนวทำงใน
กำรออกแบบระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ 
(Advanced Metering Infrastructure: AMI) เพื่อต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Grid) และกำรซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ Peer-to-
Peer  
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

 
12) บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) หรือ SPCG เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเครือรวมจ ำนวน 42 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ โดย SPCG มุ่งม่ันสู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนพลังงำนทดแทน สร้ำงฐำนกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำม
แข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสะอำดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำน
สมำร์ทกริดของ SPCG สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 3.67 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ SPCG 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

SPCG ลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 
 
ที่มำ: 

 

- SPCG ร่วมกับ เซท เอนเนอยี ลงทุนโซลำร์ฟำร์มใน EEC กว่ำ 500 MW ประเดิม
ในพื้นที่เมืองใหม่น่ำอยู่อัจฉริยะและ 5 ต ำบลในบำงละมุง ซึ่งคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จและพร้อมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ไม่น้อยกว่ำ 500 เมกะวัตต์ ภำยในปี 2569 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
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13) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (Siam Cement Group: SCG) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นน ำที่ด ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลที่ดี และได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำงและเป็นแบบอย่ำงให้กับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบันประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ SCG 
สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.68 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ SCG 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
SCG ผนึก BGRIM ร่วมมือด้าน
ผลิตภัณฑ-์บริการโซลูชันเชิง
อุตสาหกรรม IOT 
 
ที่มำ: 

 

- บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ ในกลุ่ม BGRIM จับมือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อม
บ ำรุง จ ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
พร้อมโซลูชันเชิงอุตสำหกรรมด้ำนไอโอที (IoT) ครบวงจรแก่ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำ โรงกลั่นน้ ำมัน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสำหกรรมอื่น ๆ หนุนกำร
เติบโตในระยะยำว 
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 

 
14) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) (แสนสิริ) เป็นบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน ำของประเทศไทย ด้วย
วิสัยทัศน์ในกำรเติมเต็มประสบกำรณ์กำรอยู่อำศัยที่สมบูรณ์แบบ จึงมุ่งด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุก
ไลฟ์สไตล์บ้ำนคอนโด และทำวน์เฮำส์ บนควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงคุณค่ำ พร้อม
ยกระดับควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ทั้งนี้ แสนสิริ ได้มีกำรพัฒนำให้ไลฟ์สไตล์ของ  
ผู้อยู่อำศัยมีควำมทันสมัยและสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้นผ่ำนเทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในปัจจุบัน ซึ่ งกำรด ำเนิน
โครงกำรของ แสนสิริ สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-174 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ตำรำงที่ 3.69 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของแสนสิริ 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

แสนสิริผนึกชาร์จ ภารกิจสู่ 
Sustainable Living 
 
ที่มำ: 

 

- แสนสิริร่วมกับ “ชำร์จฯ” (SHARGE Management) ผู้ให้บริกำรด้ำนพลังงำน
ส ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงครอบคลุม (leading electric vehicle charging 
solution provider) ตั้งเป้ำผลักดันให้เกิดควำมตระหนักในกำรใช้รถยนต์ EV ใน
ประเทศไทย โดยเตรียมพร้อมขยำยจุดให้บริกำรชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำครอบคลุมทั้ง
คอนโดฯทุกเซ็กเมนต์ และต่อยอดไปสู่บ้ำนเดี่ยว 
 

 
 

EV charging station 
แสนสิร ิมุ่งสู่นิวเอสเคิร์ฟ แหล่ง
รายได้ใหม่หลังโควิด 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ยอมรับว่ำ กำรเข้ำมำของโควิด -19 ส่งผลให้
แลนด์สเคปของอสังหำฯเปลี่ยน แนวโน้มคนท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home)
มำกขึ้น ส่งผลให้ไม่จ ำเป็นต้องอยู่อำศัยใกล้ที่ท ำงำนในเมืองอีกต่อไป จำกควำม
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ท ำให้แสนสิริต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ โดย
บริษัทต้องมองหำโอกำสจำกวิกฤติ ด้วยกำรมุ่งสู่ “นิวเอสเคิร์ฟ”  

แสนสิริ จับมือ MEA ยกระดับ
บริการเชื่อม Smart Platform 
กลุ่มลูกค้าคอนโดฯ 
 
ที่มำ:  

 

- เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง หรือ MEA เปิดตัว โครงกำรพัฒนำ MEA Smart Life Platform เพื่อ
ขยำยกำรบริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ พร้อมน ำร่องติดตั้ง MEA 
Smart Charging for Electric Vehicles ในโครงกำรของ บริษัท แสนสิริ จ ำกัด 
(มหำชน)  ณ เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ ์

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-175 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

15) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ BGRIM เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ำอุตสำหกรรมรำยใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำร
ก่อสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่ก่อสร้ำงใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำนที่ส ำคัญตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เพ่ือรองรับกำรเติบโตของ
ภำคอุตสำหกรรมที่ต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและไอน้ ำที่มีคุณภำพ และประสิทธิภำพสูง จนกระทั่งปัจจุบันที่
บริษัทได้ขยำยกำรลงทุน โรงไฟฟ้ำหลำกหลำยประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ BGRIM สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.70 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ BGRIMM 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
BGRIM ผนึก SCG ร่วมมือด้าน
ผลิตภัณฑ-์บริการโซลูชันเชิง
อุตสาหกรรม IOT 
 
ที่มำ: 

 

- บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ ในกลุ่ม BGRIM จับมือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อม
บ ำรุง จ ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
พร้อมโซลูชันเชิงอุตสำหกรรมด้ำนไอโอที (IoT) ครบวงจรแก่ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำ โรงกลั่นน้ ำมัน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสำหกรรมอื่น ๆ หนุนกำร
เติบโตในระยะยำว 
 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
BGRIM จับมือ กฟภ. และ PEA 
ENCOM เพ่ิมศักยภาพความเป็น
ผู้น าด้านพลังงาน 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ BGRIM ได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กฟภ. และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
(PEA ENCOM) เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยควำม
ร่วมมือดังกล่ำวจะต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
ในระยะยำว  
 

 
 

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหวำ่ง BGRIMM และ PEA ENCOM  
 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-176 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

16) บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ ากัด 
 

 บริษัท บ้ำนปู เน็กซ์ จ ำกัด (BanpuNext) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยกำรควบ
รวมกิจกำรระหว่ำงบริษัท บ้ำนปู อินฟิเนอร์จี จ ำกัด หรือ BPIN ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรวำงระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ และสมำร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร และบริษัท บ้ำนปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ำกัด 
หรือ BRE ผู้น ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก กำรควบรวมกิจกำรในครั้งนี้จึงท ำให้ 
บ้ำนปูเน็กซ์เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนพลังงำนสะอำดชั้นน ำในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ด้วยนวัตกรรมควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนระดับมำตรฐำนสำกล เพ่ือเติมเต็มกำรใช้
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่ำงยั่งยืน โดยธุรกิจหลักภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบ้ำนปูเน็กซ์ ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนขนำดใหญ่ ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงำน ธุรกิจ
ยำนพำหนะไฟฟ้ำ และธุรกิจพัฒนำชุมชนอัจฉริยะ โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตำรำงที่ 3.71 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บริษัท บ้ำนปู เน็กซ์ จ ำกัด 
  ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์ร่ี
(BanpuNext e-Ferry) 
 
 

ที่มำ: 

   
 

- บ้ำนปูเน็กซ์ ร่วมกับ สกุลฎ์ซี และ ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้ำทำง
ทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือท่องเที่ยวไฟฟ้ำ ‘บ้ำนปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (BanpuNext  
e-Ferry) ซึ่งกรมเจ้ำท่ำได้จดทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้ำทำงทะเลล ำแรกของ
ประเทศไทย โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ ซึ่งน ำร่องเปิดให้บริกำร
ในภูเก็ตเป็นที่แรก 
 

 
 

บ้ำนปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่(BanpuNext e-Ferry)  
‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ 
(Banpu NEXT e- 
PromptMove) 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท บ้ำนปู เน็กซ์ จ ำกัด ได้ท ำกำรพัฒนำต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ ‘บ้ำนปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) 
ซึ่งเป็นโซลูชันผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนสะอำดในรูปแบบรถเทรลเลอร์ที่สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยไปใช้งำนได้ทุกที่แม้ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ  

  
 

Banpu NEXT e- PromptMove  



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-177 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

17) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด หรือ ปณท มีวิสัยทัศน์  คือ “เป็นผู้ให้บริกำรไปรษณีย์และบริกำร  
e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมำตรฐำนสำกลที่ผู้ใช้บริกำรไทยนึกถึงในล ำดับแรก” โดยเป็น
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกำร
ไปรษณีย์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำรคมนำคมขนส่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
แนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น ปณท หนึ่งในหน่วยงำนด้ำนกำรขนส่งโลจิสติกส์ที่มีส่วนในกำรใช้
เส้นทำงคมนำคมเพ่ือประกอบธุรกิจ ได้ตระหนักถึงแนวคิดกำรน ำระบบขนส่งอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Transport) จึงได้พัฒนำน ำนวัตกรรมยำนยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 100% ทดลองขนส่งสิ่งของ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือรักษำสิ่งแวดล้อม ลดมลภำวะทำงอำกำศให้เป็นศูนย์  โดยสำมำรถสรุป
รำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.72 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
โครงการบริหารจัดการยานยนต์
ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพ่ือขนส่ง
สินค้า-พัสดุไปรษณีย์ 
 
ที่มำ: 

 

- โครงกำรบริหำรจัดกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้ำ -พัสดุ
ไปรษณีย์เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงำน โดย 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท) และ บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งบ้ำนปูได้
ส่งมอบยำนยนต์ขับเคลื่อนด้วยก ำลังไฟฟ้ำ 100% ให้ไปรษณีย์ไทยเพื่อทดลองใช้
ขนส่งไปรษณียภัณฑ์  
 

  
 

รถตู้ไฟฟ้ำและรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำของ ปณท  
 
18) บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด  
 

ดีเอชแอล หรือ แดลซีย์ฮิลล์บลอมแอนด์ลินน์ (Dalsey, Hillblom and Lynn: DHL) เป็นบริษัทของ
ประเทศเยอรมนีที่ให้บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมีกำรขนส่งหลำกหลำยตั้งแต่กำรขนส่งเอกสำร จดหมำย  
รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ โดย ดีเอชแอลกรุ๊ป (DPDHL) ได้เข้ำร่วมโครงกำร GoGreen คือ กำรแสดงออกถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงท ำใหเ้ป็นผู้ให้บริกำรขนส่งด่วนระหว่ำงประเทศรำยแรกในประเทศไทยที่ใช้
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ำส ำหรับกำรรับและส่งเอกสำรและพัสดุระหว่ำงประเทศที่มีต้นทำงหรือปลำยทำงในประเทศไทย 
นอกจำกนี้ ยังมุ่งม่ันที่จะพัฒนำโซลูชั่นใหม่เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซมลพิษที่เกี่ยวข้อง
กับกำรขนส่งสินค้ำให้เป็นศูนย์ภำยในปี 2050 โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้   



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-178 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ตำรำงที่ 3.73 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และ 
สตรอม ร่วมกันพัฒนา 
“มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” 
 
ที่มำ: 

 

- ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้น ำด้ำนกำรขนส่งด่วนระหว่ำงประเทศ ร่วมมือกับสตรอม 
บริษัทผู้ผลิต จ ำหน่ำย และผู้ให้บริกำรโซลูช่ันส ำหรับกำรขับเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้ำ โดยได้น ำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ำมำให้บริกำรรับและส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ  
ซึ่งมีผู้ส่งหรือผู้รับอยู่ภำยในประเทศไทย  

 

  
 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส น ำรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำเข้ำมำให้บริกำร  
 
19) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมกำรออกแบบ กำรผลิตและให้บริกำรธุรกิจโซลูชั่นส์ส ำหรับ 
กำรจัดกำรพลังงำนและกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ พัดลมระบำยควำมร้อน อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ และ  
โซลินอยด์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเดลต้ำฯ ได้แก่ ระบบจัดกำรพลังงำนส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยำนยนต์ 
ระบบงำนโทรคมนำคม ระบบงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอัตโนมัติ อุตสำหกรรมกำรแพทย์ รวมถึงเครื่องชำร์จ
รถยนต์ไฟฟ้ำ ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ำ DC-DC และ Adapter นอกจำกนี้ เดลต้ำฯ ยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์
สถำนีชำร์จประจุไฟส ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ ระบบอัตโนมัติส ำหรับงำนอุตสำหกรรม โครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
Data Center และกำรจัดกำรพลังงำน ในระดับภูมิภำคอีกด้วย ทั้งนี้ โครงกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริด 
ของเดลต้ำฯ สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.74 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ เดลต้ำ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
เทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 
แบบไร้สาย 
 
ที่มำ: 

 

- เดลต้ำ (ประเทศไทย) ได้รับลิขสิทธิ์เทคโนโลยีชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำแบบไร้สำยจำก 
ไวทริซิตี้ (WiTricity) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสำหกรรมด้ำนกำรถ่ำยโอนพลังงำนแบบ 
ไร้สำยโดยไม่สัมผัส โดยภำยใต้ข้อตกลงดังกล่ำวเดลต้ำจะสำมำรถผลิตและ
จ ำหน่ำยระบบชำร์จไร้สำยส ำหรับอุปกรณ์อุตสำหกรรมที่หลำกหลำย เช่น รถ
ล ำเลียงสินค้ำอัตโนมัติ (AGV) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และรถยกไฟฟ้ำ 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 
เทคโนโลยีชำร์จยำนยนตไ์ฟฟ้ำไร้สำย  

กฟภ. MITSUBISHI และเดลต้า 
ยกระดับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
ทั่วไทย 
 
ที่มำ: 

 

- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Motor Thailand และ
เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (เอ็มโอยู) เพื่อ
ควำมร่วมมือระหว่ำง 3 ฝ่ำย ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) สถำนีชำร์จ และแอปพลิเค
ชันของ กฟภ. ส ำหรับกำรชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ 
 

 
บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 
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3.3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 
 

สนพ. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน กลุ่มบริษัทหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ อำทิ กำรพัฒนำแบตเตอรี่ กำรพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ รวมถึงกำรพัฒนำสถำนีอัดประจุ
ไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำน กลุ่มบริษัทหรือแบรนด์ดังกล่ำวอำจมีภำรกิจที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและน ำไปสู่สมำร์ทกริดเชิงพำณิชย์ในอนำคต ประกอบด้วย 8 แบรนด์ ดังนี้ 
 

กลุ่มบริษัทหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ำ 
1) บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) 
2) เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) 
3) โตโยต้ำ มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (Toyota) 
4) มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (Mitsubishi) 
5) อำวดี้ (Audi) 
6) บีวำยดี (BYD) 
7) เกีย มอเตอร์ คอเปอเรชัน (Kia Motor Corporation) 
8) บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
1) บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) 

 

บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) เป็นบริษัทผลิตยำนยนต์ของประเทศเยอรมนี บริษัทก่อตั้งในปี  ค.ศ. 1916  
มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมิวนิก รัฐบำวำเรีย ประเทศเยอรมนี และได้เข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศไทยเป็น 
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 ทั้งนี้ BMW ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่อำจน ำไปสู่สมำร์ทกริดเชิงพำณิชย์ในอนำคต 
คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.75 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ BMW 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
‘BMW Group’ เปิดแผนปี 63 
เปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยูใหม่เสริมทัพ
ซีร่ีส์ 3 กระตุ้นยอดขายโตต่อเนื่อง 
 
ที่มำ: 

 

- บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เผยโฉมบีเอ็มดับเบิลยู 218i Gran Coupe M 
Sport ใหม่ เสริมแกร่งตระกูลซีรี่ส์ 3 หลังสร้ำงผลงำนในเซกเมนต์รถหรูด้วย
ยอดขำยจำก ซีรีส์ 7 ซีรีส์ 8 X7 และ i8 โต 39% ขณะที่มินิ คูเปอร์ เอสอี รถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำรุ่นแรกขำยหมดตั้งแต่วันเปิดตัว 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 
 

บรรยำกำศงำนเปิดตัวบีเอ็มดับเบลิยูใหม ่
Mini Cooper SE  
 
ที่มำ: 

 

- มินิ น ำเข้ำ Mini Cooper SE 2020 (คูเปอร์ เอสอี) รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ 100% 
จ ำนวน 25 คัน เปิดตัวในเมืองไทยครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก รำคำ 2.29 ล้ำนบำท  

 

 

 
 

Mini Cooper SE 2020 
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2) เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) 
 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) เป็นบริษัทผลิตยำนยนต์ของประเทศเยอรมนีในเครือเดมเลอร์ 
ผลิตทั้งรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2469 มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่เมืองชตุทท์กำร์ท 
ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ Mercedes-Benz ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่อำจน ำไปสู่สมำร์ทกริดเชิงพำณิชย์ใน
อนำคต ได้แก่ กำรพัฒนำแบตเตอรี่ โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.76 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ Mercedes-Benz 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
Mercedes-Benz ร่วมกับ 
CATL สร้างเทคโนโลยีแบตเตอร่ี
เพ่ือรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
รุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz 
 
ที่มำ: 

 

- Mercedes-Benz ร่วมกับ Contemporary Amperex Technology Co., Limited 
(CATL) เตรียมสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีแบตเตอรี่สุดล้ ำเพื่อรองรับรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ำรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz 

 
3) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

 

บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด มีควำมพยำยำมในกำรเดินหน้ำผลักดันนวัตกรรมยำนยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำมำต่อเนื่อง โดยได้มีกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำหลำกหลำยประเภท  
ในระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำแบบไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้ำแบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid 
หรือ PHEV) รถยนต์ไฟฟ้ำที่ใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ (BEV) และรถยนต์ไฟฟ้ำที่ใช้พลังงำนจำกเซลล์เชื้อเพลิง 
(FCEV) ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย รองรับควำมต้องกำรใช้งำนรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน ตลอดจนเป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำให้เป็นที่นิยม
ในวงกว้ำง ซ่ึงสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.77 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 
  ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
เปิดตัวรถยนต์ Lexus UX 300e 
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอร่ีรุ่นแรกในประเทศ
ไทย 
 
 

- บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด เปิดตัว Lexus UX 300e ภำยใต้ 
แบรนด์ “LEXUS ELECTRIFIED” ซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำจำก
แบตเตอรี่รุ่นแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ลูกค้ำที่มีควำมต้องกำร 
ใช้งำนยำนยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ  
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  ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
 
ที่มำ: 

    
 

 
กำรเปิดตัว “Lexus UX 300e”  

 
4) มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (Mitsubishi) 

 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (Mitsubishi) เป็นบริษัทรถยนต์สัญชำติญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2460 มีส ำนักงำน
ใหญ่อยู่ที่แขวงมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ Mitsubishi ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่อำจน ำไปสู่
สมำร์ทกริดเชิงพำณิชย์ในอนำคต ได้แก่ กำรสร้ำงสถำนีชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ กำรผลิตและจ ำหน่ำยยำนยนต์
ไฟฟ้ำในประเทศ ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.78 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ Mitsubishi 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
กฟภ. MITSUBISHI และเดลต้า 
ยกระดับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าท่ัว
ไทย 
 
ที่มำ: 

 

- กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Motor Thailand และ
เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (เอ็มโอยู) เพื่อ
ควำมร่วมมือระหว่ำง 3 ฝ่ำย ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) สถำนีชำร์จ และแอปพลิเค
ชันของ กฟภ. ส ำหรับกำรชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

 
 

บรรยำกำศกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 
แผนรถใหม่ Mitsubishi เตรียม
เปิดตัว 9 รุ่น ฐานผลิตใหญ่ที่
อาเซียน 
 
ที่มำ: 

    
 

- MITSUBISHI ประกำศแผนธุรกิจ ด้วยแนวคิด เล็กแต่สวยงำม มีจุดประสงค์เพื่อลด
ต้นทุนในกำรผลิต และเตรียมเปิดตัวรถยนต์ใหม่ภำยในปี 2023 หรือภำยใน 3 ปี 
อีก 9 รุ่น มีทั้ง All-NEW ใหม่ NEW ใหม่ ด้วยกำรเน้นเปิดตัวรถยนต์ PHEV , HEV 
และ EV เน้นกลุ่ม PPV , SUV , Crossover , Kei Car และ กระบะ NEW Triton 

 

 
 

ภำพรวมแผนธุรกิจของ MITSUBISHI 
กฟผ. ร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
ทดสอบการจ่ายพลังงานจาก
แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าเข้าระบบ
ไฟบ้าน  
 
ที่มำ: 

 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่อง กำรแปลง
พลังงำนระหว่ำงยำนยนต์ไฟฟ้ำ (Plug-in hybrid electric vehicle หรือ PHEV) 
กับระบบไฟฟ้ำ และกำรควบคุมก ำลังไฟฟ้ำจำกศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ
แห่งชำติ  
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ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

  
 

กำรลงนำมควำมร่วมมือกำรพัฒนำโมเดลธุรกจิแปลงพลังงำน 
จำกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ำมำยังระบบไฟฟ้ำ  

 
5) อาวดี้ (Audi) 

 

อำวดี้ (Audi) เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ของเยอรมนี มีส ำนักงำนอยู่ที่เมืองอิงก็อลชตัท ในรัฐบำวำเรีย 
ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1899 จัดว่ำเป็นรถที่มีคุณภำพทัดเทียมกับเมอร์ซีเดส -เบนซ์ และบีเอ็ม
ดับเบิลยู ปัจจุบันอยู่ในเครือฟ็อลคส์วำเกิน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ในเยอรมนี ซึ่ งอำวดี้ก็มีบริษัทในเครือ
คือลัมโบร์กีนี รถยนต์สปอร์ตจำกประเทศอิตำลี ทั้งนี้ Audi ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ และได้มี
กำรเปิดตัวและจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.79 ตัวอย่ำงรถยนต์ไฟฟ้ำของ Audi 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
The New Audi e-tron 
Sportback 
 
ที่มำ: 

 

- อำวดี้ ประเทศไทย เปิดตัว “The New Audi e-tron Sportback” รถยนต์พลัง 
งำนไฟฟ้ำ 100% โมเดลที่ 2 เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นและควำม
สมบูรณ์แบบทำงเทคโนโลยีไฟฟ้ำ 100% ตอบรับกลยุทธ์ของ AUDI AG ที่ก ำหนด
นิยำมใหม่ของ “Vorsprung” ให้มีควำมทันสมัย สะท้อนจุดยืน ควำมพร้อม และ
บทบำทของแบรนด์ Audi  
 

 
 

The New Audi e-tron Sportback 



   
 

 

 

 
 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  หน้ำ 3-186 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย                        
ในระยะสั้น ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

6) บีวายดี (BYD) 
 

บีวำยดี (BYD) เป็นบริษัทสัญชำติจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1995 โดยธุรกิจแรกเริ่มของบริษัทคือแบตเตอรี่มือถือ 
ก่อนจะเติบโตขึ้นจนกลำยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ส ำหรับมือถือเบอร์ 2 ของโลก ต่อมำ BYD เข้ำสู่ธุรกิจรถยนต์ใน
ปี 2002 จำกกำรซื้อบริษัทรถยนต์ Tsinchuan Automobile เข้ำมำเป็นบริษัทลูก และเปลี่ยนชื่อเป็น BYD 
Auto Co ซ่ึงต้ังแต่ป ี2008 ท่ีรัฐบำลจีนได้ออกนโยบำยผลักดันรถยนต์ไฟฟ้ำ จึงท ำให้ BYD ได้เริ่มผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ำตั้งแต่แบบปลั๊กอินไฮบริดจนกระทั่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำทั้งคัน ทั้งนี้  BYD ได้มีกำรเปิดตัวและจัดจ ำหน่ำย 
รวมถึงมีกำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำจริงแล้วในประเทศไทย สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.80 ตัวอย่ำงรถยนต์ไฟฟ้ำของ BYD 

ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
BYD รุ่น M3, T3 
 
ที่มำ: 

 

- EV Society เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในรูปแบบยำนยนต์ไฟฟ้ำ BYD 
ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) มำใช้งำนในเชิงพำณิชย์ โดยน ำรถแท็กซี่ไฟฟ้ำประเภท
แบตเตอรี่ แบบ VIP จ ำนวน 90 คัน ให้บริกำรรับส่งผู้โดยสำรเป็นรำยแรกของไทย 
มีจุดให้บริกำรที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 

 
 

BYD รุ่น M3 
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7) เกีย มอเตอร์ คอเปอเรชัน (Kia Motor Corporation) 
 

เกีย มอเตอร์ คอเปอเรชัน (Kia Motor Corporation) เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชำติเกำหลีขนำดใหญ่เป็น
อันดับที่สองรองจำกบริษัทฮุนได มอเตอร์ ซ่ึง KIA ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1944 โดยเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและชี้นส่วน
ของรถจักรยำน และเริ่มท ำจักรยำนของตัวเองเมื่อปี 1952 หลังจำกนั้นปี 1957 ก็เข้ำสู่วงกำรรถจักรยำนยนต์ 
รถบรรทุกในปี 1962 และมำเป็นรถยนต์ในปี 1974 ซึ่งเกียได้ผลิตรถยนต์หลำยรุ่นออกมำขำยทั้งในประเทศ
เกำหลีใต้เองและประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ KIA ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ และได้มีกำรเปิดตัว
และจัดจ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที ่3.81 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ KIA 
ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

KIA Soul EV 
 
 
ที่มำ: 

    
 

- Kia Soul EV (เกีย โซล อีวี) ปี 2020 เป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ 100% ที่มำพร้อมขุมพลัง
มอเตอร์ไฟฟ้ำ Permanent Magnet AC Synchronous ใช้แบตเตอรี่ Lithium-
ion Polymer Battery (LIPO) ขนำด 64 kWh สำมำรถท ำระยะทำงวิ่งสูงสุด
ประมำณ 452 กิโลเมตร ต่อกำรชำร์จ 1 ครั้ง 
 

 
 

Kia Soul EV 
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8) บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นบริษัทในเครือของเอ็มจี โดยด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำร
ผลิตยำนยนต์หลำกหลำยประเภท โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 มีศูนย์เทคนิควิศวกรรมยุโรปและ 
ศูนย์กำรออกแบบหลักอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เพ่ือออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์  และในปี 
พ.ศ. 2560 เอ็มจีได้เปิดโรงงำนผลิตรถยนต์ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งสำมำรถผลิตรถยนต์ได้สูงถึง 100,000 คันต่อปี เนื่องจำกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย มีคุณภำพ
มำตรฐำนระดับโลก ทั้งนี้ เอ็มจี ได้มีกำรน ำเข้ำรถยนต์ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำกำรขับเคลื่อน 100% หรือ Battery 
Electric Vehicle (BEV) จำกประเทศจีน ซึ่งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับด้ำนสมำร์ทกริดของเอ็มจี สำมำรถสรุป
รำยละเอียดส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 3.82 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องด้ำนสมำร์ทกริดของ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
  ชื่อโครงการ รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
NEW MG EP มาตรฐานขัน้ต้น
ของรถยนต์ไฟฟ้า (Entry EV) 
 
 
 
 
ที่มำ: 

 

- บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ และ 
ซีพี จ ำกัด เปิดตัว “NEW MG EP” รถยนต์ในรูปแบบสเตชั่นแวกอนขับเคลื่อนด้วย
พลังงำนไฟฟ้ำ 100% ด้วยแนวคิด “EVeryone ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันรถยนต์
พลังงำนไฟฟ้ำของทุกคน” เพื่อสะท้อนมำตรฐำนขั้นต้นของรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ
ในประเทศไทย  
 

 
 

กำรเปิดตัว “NEW MG EP”  
 

 
 

 



 

 

บทที่ 4 
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
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บทท่ี 4 
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 

 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ .) ได้จัดท ำเว็บไซต์ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน 

สมำร์ทกริดของประเทศไทยขึ้น โดยใช้ชื่อ www.thai-smartgrid.com เพ่ือรวบรวมกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมแผนกำรขับเคลื่อนฯ เช่น สนพ. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน รวมถึง
หน่วยงำนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด โดยได้รวบรวมโครงกำรศึกษำ วิจัย 
พัฒนำ รวมถึงกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องต่ำง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้มี
แหล่งข้อมูลทีม่ีควำมทันสมัยและทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 

 
 

รูปที่ 4.1 หน้ำเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com 
 

กำรพัฒนำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลด้ำนสมำร์ทกริดของไทย มีวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้สำมำรถ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประการที่หนึ่ง คือ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้ำนสมำร์ทกริดสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ภำคประชำชนในวงกว้ำงในช่องทำงที่บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก มีควำมน่ำสนใจในกำรน ำเสนอ และ
น ำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในระดับที่สำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำย เนื่องจำกสำธำรณชนทั่วไปซึ่งมิได้อยู่ในแวดวง
พลังงำนหรือไฟฟ้ำอำจจะมิได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีสมำร์ทกริดหรือเทคโนโลยีด้ำนไฟฟ้ำอ่ืน  ๆ 
อย่ำงชัดเจนมำกนัก เว็บไซต์นี้จึงสำมำรถมีส่วนสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจของภำคส่วนต่ำง  ๆ  
ในด้ำนเทคโนโลยีสมำร์ทกริด ซ่ึงจะมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเพ่ือที่จะให้กำรด ำเนินงำนและกำรขับเคลื่อนด้ำน
สมำร์ทกริดเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น ส ำหรับประการที่สอง คือ เพ่ือเป็นพ้ืนที่บนโลกออนไลน์ส ำหรับกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนและพัฒนำด้ำนสมำร์ทกริดต่อไปในอนำคต 
รวมถึงช่วยในด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้วย 

 
 QR Code เพ่ือเข้ำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 

กำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทย 
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ทั้งนี้ ภำยในเว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com มีหัวข้อหลัก ๆ จ ำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้  
1) เกี่ยวกับสมำร์ทกริด  

2) คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน  
3) กำรด ำเนินงำนในประเทศ 
4) ข่ำวสำรและกิจกรรม  
5) สื่อและสิ่งพิมพ์ 
6) ฐำนข้อมูล  
7) คอร์สอบรมออนไลน์ด้ำนสมำร์ทกริด   

 
4.1 เกี่ยวกับสมาร์ทกริด  

 

หัวข้อ “เกี่ยวกับสมำร์ทกริด” จะน ำเสนอข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับระบบสมำร์ทกริด เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ควำมเป็นมำและปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริด รวมถึงค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจด้ำนสมำร์ทกริดสำมำรถเรียนรู้และเกิดควำมเข้ำใจในพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริด 
และสำมำรถต่อยอดหรือมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสมำร์ทกริดในอนำคตต่อไปได้ 

 

 
 

รูปที่ 4.2 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อเกี่ยวกับสมำร์ทกริด 
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4.2 คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน   
 

หัวข้อ “คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน” จะน ำเสนอข้อมูลองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
รับทรำบถึงหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทย   

 

 
 

รูปที่ 4.3 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
 

4.3 การด าเนินงานในประเทศ  
 

หัวข้อ “กำรด ำเนินงำนในประเทศ” จะน ำเสนอข้อมูลควำมคืบหน้ำหรือผลกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงกำรตำมแผนขับเคลื่อนฯ ของหน่วยงำนที่
ได้รับมอบหมำย กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนในคณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน สถำบันกำรศึกษำ 
หน่วยงำนด้ำนโทรคมนำคม หน่วยงำนด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในหลำยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้และรับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทยที่มีควำม
ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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รูปที่ 4.4 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อกำรด ำเนินงำนในประเทศ โครงกำรตำมแผนขับเคลื่อนฯ 
 

 
 

รูปที่ 4.5 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อกำรด ำเนินงำนในประเทศ หน่วยงำนในคณะอนุกรรมกำรฯ/คณะท ำงำน 
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4.4 ข่าวสารและกิจกรรม  
 

หัวข้อ “ข่ำวสำรและกิจกรรม” จะน ำเสนอข่ำวสำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ภำยใต้แผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น รวมถึงกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีควำมเก่ียวข้องกับด้ำนสมำร์ทกริด เพ่ือใช้เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทั่วไป 
ข้อมูลนโยบำยและแผนงำนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำนสมำร์ทกริด 
ไปสู่ภำคประชำชน  

 

 

 

 
  

รูปที่ 4.6 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลหัวข้อข่ำวสำรและกิจกรรม 
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4.5 สื่อและสิ่งตีพิมพ์ 
 

หัวข้อ “สื่อและสิ่งตีพิมพ์” จะน ำเสนอข้อมูลสื่อ/สิ่งตีพิมพ์/รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
สมำร์ทกริดของไทย รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรฯ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริดของไทยได้ โดยผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูล เอกสำร รำยงำน 
วีดีโอหรืออินโฟกรำฟิก ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ได้  

 

 
 

รูปที่ 4.7 เว็บไซต์หัวข้อสื่อและสิ่งตีพิมพ์ : เอกสำร 
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รูปที่ 4.8 เว็บไซต์หัวข้อสื่อและสิ่งตีพิมพ์ : วีดีโอ 
 

 
 
 

รูปที่ 4.9 เว็บไซต์หัวข้อสื่อและสิ่งตีพิมพ์ : อินโฟกรำฟิก 
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4.6 ฐานข้อมูล  
 

หัวข้อ “ฐำนข้อมูล” จะน ำเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกริด อำทิ แผนที่
แสดงที่ตั้งโครงกำรด้ำนสมำร์ทกริดของไทย ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสมำร์ทกริดในต่ำงประเทศ รวมถึงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ  

 

 

 
 

รูปที่ 4.10 เว็บไซต์หัวข้อฐำนข้อมูล : แผนที่แสดงที่ตั้งโครงกำร 
 

   

 

 

 

   
 

รูปที่ 4.11 เว็บไซต์หัวข้อฐำนข้อมูล : เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
 

4.7 คอร์สอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด   
 

 หัวข้อ “คอร์สอบรมออนไลน์ด้ำนสมำร์ทกริด” ภำยใต้เว็บไซต์ www.thai-smartgrid.com จะเป็น  
ช่องทำงกำรเผยแพร่กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แบบออนไลน์ โดยกำรบันทึกวีดีโอภำยในงำนจัดสัมมนำฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนสมำร์ทกริดที่ สนพ.จัดขึ้น และน ำมำเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนสมำร์ทกริด  
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รูปที่ 4.12 หน้ำแรกคอร์สอบรมออนไลน์ด้ำนสมำร์ทกริด 
 

 

   
 

รูปที่ 4.13 ตัวอย่ำงคอร์สอบรมออนไลน์ด้ำนสมำร์ทกริด 
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นอกจำกนี้ สนพ. ได้จัดท ำเพจบน Facebook ในชื่อ “Thai-Smartgrid” เพ่ือเป็นอีกช่องทำงของกำร
เผยแพร่และเข้ำถึงข้อมูลด้ำนสมำร์ทกริดของประเทศไทย โดยจะมีแบ่งปันข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนสมำร์ทกริด 
รวมถึงข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง  

 

 
 

รูปที่ 4.14 หน้ำเพจ Facebook : Thai-Smartgrid 
 
 

 
 
 

          QR Code เพ่ือเข้ำถึงเพจ Facebook : Thai-Smartgrid 
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รูปที่ 4.15 ตัวอย่ำงกำรอัปเดตข่ำวสำรลงหน้ำเพจ Facebook : Thai-Smartgrid 
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