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การเปลี่ยนผาน

สูยุคดิจิทัล

Digital
Transformation

    การเปลี่ยนผานของยุคสมัย ยอมนำมาซึ่งการพัฒนาใหเกิด

ความกาวหนาในดานตาง ๆ หากยอนกลับไปในยุคไทยแลนด 1.0

เปนยุคสมัยที่ประเทศไทยยังมุงเนนการพัฒนาประเทศไปที่ภาค

เกษตรกรรมและหัตถกรรมเปนหลัก เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคาดวยกลไกทางเศรษฐกิจที่ไมซับซอนกอใหเกิดการใช

ทรัพยากรพ้ืนฐาน ท่ีมีอยูในประเทศอยางเปนประโยชนเพ�อสรางรายได

ในการดำรงชีพอยางพอเพียง เม�อเกิดการเปล่ียนผานสูยุคไทยแลนด

2.0 ภาครัฐเร่ิมมุงเนนใหเกิดอุตสาหกรรมเบามากขึ้น โดยอาศัย

แรงงานคนเปนกลไกหลักในการขับเคล�อนธุรกิจตาง ๆ กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงกลไกทางดานเศรษฐกิจและสังคมไปมาก

พอสมควร

    ต้ังแตชวง พ.ศ. 2500 เปนตนมา ประเทศไทยไดกาวเขามาสูยุคไทยแลนด 3.0 ยุคท่ีเรียกไดวาเปนชวง

ของการเปลี่ยนผานที่สำคัญของประเทศไทย กลาวคือ ภาครัฐมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ไปสูอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตรถยนต การขุดเจาะกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต ตลอดจนผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใชเคร�องจักรกล เพ�อเนนการสงออกสินคา

ไปสูตลาดโลกใหมากขึ้น จึงทำให ในชวงแรกของยุคนั้น ประเทศไทยมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยาง

ตอเน�องจนนำไปสูการยกระดับข้ึนเปนประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง แตก็ยังไมสามารถกาวผานการเปน

ประเทศที่มีรายไดปานกลางไปได

    ดวยบริบทของปญหาเหลานี้ จึงมีความจำเปนที่จะตองผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนผานประเทศใหไปสู

ยุคไทยแลนด 4.0 ใหไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ ภายใตนโยบายดังกลาว จะเกิดการเปล่ียนผานการขับเคล�อน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล�อนประเทศดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม

เปนสำคัญ ทั้งนี้เพ�อใหการเปลี่ยนผานไปสูยุคไทยแลนด 4.0 เปนไปอยางราบร�น จึงมีความจำเปน

ตองอาศัยกลไกทางเทคโนโลยีบางอยางเพ�อใหเกิดความเช�อมโยงและเติมเต็มชองวางระหวางยุคไดอยางรวดเร็ว

    ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคพลังงานเปนภาคสวนหนึ่งที่มีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของประเทศ ซึ่งเห็นไดชัดวาในแตละปความตองการไฟฟามีแนวโนมสูงขึ้นเร�อย ๆ เชนเดียวกับ

ทิศทางของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ในฐานะหนวยงานหลัก ยอมมีหนาท่ีในการรับผิดชอบดูแล ตลอดจนวางแผน เพ�อจัดหาพลังงานใหเพียงพอ

และเหมาะสมตอการเติบโตของความตองการดังกลาว แนนอนวาในสวนน้ีเอง เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเปน

ตัวแปรหน่ึงท่ีสำคัญอยางมากตอการเปล่ียนผานและยกระดับมาตรฐานดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย

ใหกาวไปสูสังคมและประเทศแหงดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบในอนาคต 
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             สำหรับประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการของระบบ

         พลังงานไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 ยุค คือ

         ยุคท่ี 1 ยุคท่ีมุงเนนความม่ันคงดานพลังงาน ซ่ึงจะ

      เปนยุคที่มุงเนนการตอบสนองความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้น ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

      โดยใชพลังงานฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงหลัก ตอมา ยุคที่ 2 ยุคที่มุงเนนสิ่งแวดลอมและสงเสริมการแขงขัน

      ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย การใชพลังงานทดแทน

      และการอนุรักษพลังงาน และยุคที่ 3 ยุคที่มุงเนนความรวดเร็วและความคุมคา โดยนำเทคโนโลยีใหม ๆ 

       มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงาน รวมทั้งเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจดวยการสงเสริมธุรกิจใหม 

      ซึ่งปจจัยสำคัญในการพัฒนาพลังงานยุคใหม มีอยู 5 ปจจัย ประกอบดวย 4D และ 1E สรุปไดดังนี้

ทิศทางการเปลี่ยนผานดานพลังงาน

ไทยแลนด 1.0
มุงเนนพัฒนาภาคเกษตรกรรม

และหัตถกรรม

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาดวย

กลไกทางเศรษฐกิจท่ีไมซับซอน

ไทยแลนด 2.0

มุงเนนอุตสาหกรรมเบา

โดยอาศัยแรงงานคนเปนกลไก

หลักในการขับเคล�อนธุรกิจตาง ๆ

ไทยแลนด 3.0

มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมไปที่อุตสาหกรรมหนัก 

เนนการสงออกสินคาไปสู

ตลาดโลก 

สงเสริมการผลิตและการ

ลงทุน ดวยการนำเขา

เทคโนโลยี องคความรู 

และเคร�องจักรกลที่ทันสมัย

ไทยแลนด 4.0

เปลี่ยนผานการขับเคล�อน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม

ไปสูการขับเคล�อนประเทศ

ดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม

Energy Transformation

แรงขับเคล�อนสูการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

แรงขับเคล�อนสู

การลดการปลอย

คารบอนไดออกไซด

แรงขับเคล�อนสู

การผอนปรนกฎเกณฑ

กฎระเบียบ

แรงขับเคล�อนสูการ

ผลิตพลังงานแบบ

กระจายตัว

แรงขับเคล�อน

สูการใชพลังงาน

ไฟฟาสีเขียว

DIGITALIZATION ELECTRIFICATIONDECENTRALIZATION

DECARBONIZATION DE-REGULATION
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1. แรงขับเคล�อนสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) เปนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

   รวมกันกับเทคโนโลยีดานพลังงาน โดยเปดโอกาสใหทุกคนบริหารจัดการพลังงานดวยตนเอง

   อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวของกับแรงขับเคล�อนสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 

   การเปลี่ยนภาคพลังงานสูดิจิทัล การพัฒนาขอมูลเพ�อพัฒนากิจการพลังงาน เปนตน

2. แรงขับเคล�อนสูการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (Decarbonization) ปจจุบันโลกกำลัง

   จะกาวเขาสูสังคมคารบอนต่ำ โดยมีเปาหมายเพ�อชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการ

   ดำเนินการที่เกี่ยวของกับแรงขับเคล�อนฯ นี้ อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน การสงเสริม

   การใชเชื้อเพลิงจากแหลงพลังงานคารบอนต่ำ เปนตน

3. แรงขับเคล�อนสูการใชพลังงานไฟฟาสีเขียว (Electrification) ผลักดันใหเกิดการใชงานไฟฟา

   ที่มีแหลงที่มาพื้นฐานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และชวยลดผลกระทบทางดานมลพิษในสิ่งแวดลอม 

   ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวของกับแรงขับเคล�อนสูการใชพลังงานไฟฟาสีเขียว อาทิ การผลิตไฟฟาจากพลังงาน

   หมุนเวียน การใชงานยานยนตไฟฟา การใชไฟฟาในภาคสวนอ�น เปนตน

4. แรงขับเคล�อนสูการผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (Decentralization) ความแพรหลายของ

   ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวจะเปดโอกาสใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ และชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึง

   ตลอดจนความยืดหยุนของระบบไฟฟา ซึ่งการดำเนินการที่เกี่ยวของกับแรงขับเคล�อนฯ นี้ อาทิ เทคโนโลยี

   แหลงพลังงานแบบกระจายตัว (DER Technology) เปนตน

5. แรงขับเคล�อนสูการผอนปรนกฎเกณฑกฎระเบียบ (De-Regulation) นโยบายของภาครัฐ

   ในการเปดเสรีภาคพลังงานจะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและการแขงขันอยางเปนธรรม ซึ่งการดำเนินการ

   ท่ีเก่ียวของกับแรงขับเคล�อนสูการผอนปรนกฎเกณฑกฎระเบียบ อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย เพ�อรองรับ

   รูปแบบธุรกิจใหม ๆ สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน เปนตน
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    หมายถึง ระบบอัตโนมัติที่นำเขามาใช ในการ

ควบคุมใหการผลิต การสงและการใชพลังงาน รวมถึง

การจัดการดานอุปกรณ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ซ่ึงระบบบริหารจัดการพลังงานจะอาศัยการทำงาน

ประสานกันระหวางอุปกรณตรวจวัด (Sensor) 

สมารทมิเตอร (Smart meter) และระบบควบคุม

อุปกรณไฟฟาอัตโนมัติ (Actuator หรือ Controller) 

บนโครงสรางของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(Information Technology : IT) โดยอาจมีการติดต้ัง

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (เชน พลังงาน

แสงอาทิตย) และระบบกักเก็บพลังงานรวมดวย 

เพ�อบริหารจัดการการใชไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด

    เน�องจากเทคโนโลยีดานสมารทกริด มีมากมาย

หลากหลาย ในคูมือฉบับน้ีจึงนำเสนอเฉพาะเทคโนโลยี

ที่คาดวานาจะมีบทบาทตอประเทศไทยในระยะเวลา

อันใกล ซึ่งประกอบดวย 

    คือ การพัฒนาใหระบบไฟฟาที่นำเทคโนโลยี

หลายประเภทเขามาทำงานรวมกัน เพ�อใหสามารถ

ตอบสนองตอการทำงานไดอยางชาญฉลาดมากข้ึน

ระบบไฟฟาจะมีความสามารถมากขึ้น โดยใชทรัพยากร

ที่นอยลง มีประสิทธิภาพ มีความนาเช�อถือ ปลอดภัย

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สมารทกริด

คืออะไร

เทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับสมารทกริด

ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 1 เสาหลักที่ 2 เสาหลักที่ 3

DR & EMS RE Forecast
Microgrid/

Prosumer

เสาหลักที่ 4 เสาหลักที่ 5

EV Integration

Energy

Storage System

Energy Management System: EMS
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1. Home Energy Management System: HEMS เปนระบบที่เช�อมโยงอุปกรณเคร�องใชไฟฟา

   ภายในบานเขาดวยกัน และสามารถแสดงสถานการณการใชไฟฟาได โดย HEMS ท่ีมีความสามารถในระดับสูง

   จะสามารถนำขอมูลที่เกี่ยวของมาประมวลผล พรอมทั้งเสนอแนะตอผู ใชไฟฟาถึงวิธีลดการใชพลังงาน 

   การใชพลังงานอยางอัตโนมัติทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. Building Energy Management System: BEMS เปนระบบการจัดการพลังงานท่ีชวยในการควบคุม 

   และติดตามระบบพลังงานภายในอาคาร เชน ระบบปรับอากาศ ระบบไฟแสงสวาง เปนตน โดยจะรวบรวม

   ขอมูลที่ตรวจวัดไดมาประมวลและสงขอมูลที่จำเปนใหแกผูควบคุมระบบอาคาร

3. Factory Energy Management System: FEMS เปนระบบการจัดการพลังงานที่ชวยในการจัดการ 

   ควบคุม และติดตามระบบพลังงานภายในโรงงาน โดย FEMS จะเปนระบบที่มีความซับซอนมากที่สุด 

   เน�องจากการใชพลังงานไฟฟาของโรงงานจะแตกตางกันตามกระบวนการผลิตของโรงงาน ในขณะที่ระบบ 

   BEMS หรือ HEMS มักจะควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบทำความรอน ระบบแสงสวาง เปนตน 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
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           คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

       และรูปแบบการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา

       ซึ่งอยูทางดานอุปสงค (Demand)

       โดยมีวัตถุประสงคเพ�อตอบสนอง

       ตอความจำเปนที่เกิดขึ้นในการบริหาร

จัดการระบบไฟฟา หรือการเปลี่ยนแปลงราคาคาไฟฟาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ หรือตอผลตอบแทน (Incentive) 

ที่ออกแบบมาเพ�อโนมนาวใหผู ใชไฟฟาเปลี่ยนหรือลดการใชไฟฟาในชวงเวลาที่ราคาคาไฟฟาสูง หรือในขณะที่

ความนาเช�อถือของระบบไฟฟาอยูในสภาวะผิดปกติ โดยมีรูปแบบการสั่งการ 3 แบบ ดังนี้

1) ระบบสั่งการดวยคน (Manual Demand Response System)

       ส่ังการดวยคนในทุกข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการส่ังการของผูดูแลระบบมายังผูจำหนายไฟฟา

    จนถึงผู ใชไฟฟาผานชองทางการส�อสารตาง ๆ ไดแก จดหมายโทรศัพท หรือไปรษณีย

    อิเล็กทรอนิกส โดยเม�อผู ใชไฟฟาไดรับคำส่ังหรือการรองขอแลวจะพิจารณาตัดสินใจ

    วาจะเขารวมตอบสนองดานโหลดในระดับใด และเลือกใชอุปกรณหรือวิธีการดำเนินการ

    อยางไร จากนั้นจึงสั่งการไปยังผูที่ควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ใหปดหรือปรับ

    การควบคุมการทำงานเพ�อลดการใชไฟฟา

2) ระบบส่ังการแบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-automated Demand Response System)

       สั่งการดวยระบบอัตโนมัติจากผูดูแลระบบผานผูจำหนายไฟฟาไปยังผู ใชไฟฟา

    โดยผู ใชไฟฟาจะเปนผูพิจารณาเลือกวิธีการดำเนินการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการ 

    ผูดูแลระบบจะอาศัยเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานหรือการเช�อมตอ

    ขอมูลตาง ๆ ในการสงคำสั่งหรือแจงการสั่งการไปยังหนามิเตอรของผู ใชไฟฟา 

    เม�อผู ใชไฟฟาไดรับคำสั่งหรือการรองขอแลว จะพิจารณาตัดสินใจวาจะเขารวม

    ตอบสนองดานโหลดตอไป

3) ระบบสั่งการแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response System) 

       สั่งการแบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอน โดยระบบคอมพิวเตอรสวนกลางจะติดตาม

    สถานะของระบบโครงขายไฟฟา สถานะการผลิตไฟฟา และสถานะการใชไฟฟา

    อยางตอเน�องตลอดเวลา โดยเม�อระบบประเมินแลวเห็นความเส่ียงท่ีระดับความเช�อม่ัน

    ของระบบไฟฟาต่ำลงกวาเกณฑ หรือประเมินเห็นความจำเปนในการบริหารจัดการโหลด

    เพ�อลดตนทุนการผลิตไฟฟา ระบบก็จะออกคำสั่งรองขอการตอบสนองดานโหลด

    ผานระบบส�อสารไปยังระบบควบคุมของผู ใชไฟฟาเพ�อปดหรือปรับการทำงานของ

    กระบวนการผลิตหรืออุปกรณไฟฟาตาง ๆ โดยอัตโนมัติ สวนผูดูแลระบบจะทำงาน

    เพียงตรวจสอบติดตามการทำงานของระบบอัตโนมัติเทานั้น 

การตอบสนองดานโหลด

Demand Response

ความนาเช�อถือของระบบไฟฟาอยูในสภาวะผิดปกติ โดยมีรูปแบบการสั่งการ 3 แบบ ดังนี้ความนาเช�อถือของระบบไฟฟาอยูในสภาวะผิดปกติ โดยมีรูปแบบการสั่งการ 3 แบบ ดังนี้
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    คือ การพยากรณปริมาณไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันแปร

ตามสภาพพ้ืนท่ีหรือสภาพภูมิอากาศในชวงระยะเวลาท่ีสนใจ โดยใชแบบจำลองทางสภาพอากาศและแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตร ในการคำนวณรวมกับขอมูลนำเขา (Data Input) ที่จำเปน เชน ขอมูลตำแหนงที่ตั้ง

ของโรงไฟฟา ขอมูลพิกัดของโรงไฟฟา ขอมูลความพรอมจายของโรงไฟฟา อุณหภูมิ ความเร็วลม ความเขมขน

แสงอาทิตย เปนตน ซ่ึงจะเปนขอมูลทางสถิติในอดีต รวมถึงขอมูลในปจจุบัน ท้ังน้ี หากมีการใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

ดานสมารทกริด ท้ังระบบตรวจวัดและระบบการส�อสารในการรับสงขอมูลสำคัญไดอยางรวดเร็วจะชวยทำให

การพัฒนาระบบการพยากรณมีความถูกตองและแมนยำมากยิ่งขึ้น

    โดยทั่วไประบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน จะเนนการพยากรณไฟฟาที่ผลิตได

จากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเปนหลัก เน�องจากเปนแหลงพลังงานที่มีความผันผวนสูง

(Variable Renewable Energy: VRE)

ระบบพยากรณไฟฟา
ที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน
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          คือ ระบบไฟฟาขนาดเล็ก ที่มีการรวมระบบ

      ผลิตไฟฟา จายไฟฟา และควบคุมสั่งการ

เขาไวดวยกัน สามารถทำงานประสานเช�อมกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก และยังทำงานแยกตัวอิสระได

    โดยหลักการสําคัญของระบบไมโครกริด คือ การสรางความสมดุลระหวางการผลิตพลังงานใหพอดี

กับความตองการใชพลังงานภายในโครงขายไมโครกริด และใชระบบโครงขายไฟฟาหลักเพ�อเสริมความม่ันคง

เทาน้ัน ซ่ึงประโยชนท่ีสำคัญของระบบไมโครกริด คือ การเพ่ิมความนาเช�อถือ (Reliability) ทางไฟฟาภายใน

ระบบไมโครกริดนั้น ๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดปญหาขัดของขึ้นกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก นอกจากนี้ยังชวย

ลดการสูญเสียไฟฟาในระบบสงและระบบจําหนายไดจากการสงไฟฟาเปนระยะทางไกลอีกดวย

ระบบไมโครกริด (Microgrid)
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    คือ เทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานในชวงเวลาหนึ่งเพ�อไปตอบสนองความตองการพลังงาน

ในอีกชวงเวลาหนึ่งได ทั้งในสวนของการจัดหาพลังงาน (Supply) และการใชพลังงาน (Demand)

    ระบบกักเก็บพลังงานจึงเปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคัญตอยุคเปล่ียนผานดานพลังงานในระยะถัดไปเปนอยางมาก 

เพราะไมเพียงสามารถชวยใหระบบไฟฟามีความยืดหยุน สรางความม่ันคง และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา

สงเสริมการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนหรือแหลงพลังงานที่มีความผันผวนสูง ยังชวยลด

กาซคารบอนไดออกไซด ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาอยางชัดเจน เน�องจากชวยลดการเดินเคร�องโรงไฟฟา

อีกทั้งระบบกักเก็บพลังงานจะเขามามีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการพลังงานในระบบไมโครกริด

(Microgrid) โปรซูเมอร (Prosumer) และยานยนตไฟฟา (Electrical Vehicles: EV) ซึ่งจะมีความ

ตองการใชงานมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน

1) Utility Scale (Front of the meter: FTM) เปนระบบกักเก็บพลังงานที่เช�อมตอบนเครือขาย

    ของระบบสงและจายกำลังไฟฟา ฟงกชันการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานดานหนามิเตอรถูกกำหนด

    โดยผู ใหบริการระบบ (Utility sector) เชน เพ�อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา (Ancillary Service)

    หรือลดปญหาความหนาแนนของเครือขายไฟฟา เปนตน

2) End-user Scale (Behind the meter: BTM) เปนระบบกักเก็บพลังงานที่เช�อมตอดานหลังมิเตอร

    ของลูกคาภาคครัวเรือน (Residential) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial, C&I)

    ใชเพ�อชวยลดคาใชจายเปนหลัก โดยลดการใชพลังงานในชวงท่ีมีความตองการสูงและเพ่ิมการใชพลังงานท่ีผลิต

    ไดดวยตนเอง (Self-Consumption) จากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop)

  

ระบบกักเก็บพลังงาน

Energy Storage System : ESS

การประยุกต ใชงานระบบกักเก็บพลังงาน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

9



    คือ การผลิตโดยผูบริโภค (Production by Consumer) ซึ่งในธุรกิจไฟฟาจะหมายถึงการผลิตไฟฟา

โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนผู ใชไฟฟา (ผูบริโภค) เพ�อใชเองหรือจำหนายใหกับผู ใชไฟฟารายอ�นผานระบบ

ของการไฟฟา (National Grid) โดยบทบาทของผู ใชไฟฟาจะเปลี่ยนไปเปนทั้งผู ใชและผูผลิต ซึ่งปจจุบัน

แนวโนมของ Prosumer ที่ผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอันเน�องมาจากตนทุนของ

เทคโนโลยีที่ถูกลง ทำให Prosumer มีบทบาทในการลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเขามาในระบบไฟฟา

(Renewable Energy Integration)

    การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและคานิยม

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคที่จะเปนแรงขับเคล�อนในดานพลังงานไฟฟา โดยเทคโนโลยีที่เปนตัว

ขับเคล�อนการพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงานดังกลาว ไดแก เซลลแสงอาทิตย ยานยนตไฟฟา ระบบ

กักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชงาน

ที่เปนอยูในปจจุบันอยางรวดเร็ว

    นอกจากนี้ การผลิตพลังงานของ Prosumer สามารถชวยลดความตองการไฟฟาของประเทศ ชะลอ

การสรางโรงไฟฟา หรือการขยายระบบสงและระบบจำหนายใหม แตหาก Prosumer ท่ีผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนที่มีความผันผวนเขามาเช�อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาหลักในปริมาณที่มากอาจสงผลกระทบให

ระบบไฟฟาหลักมีปญหาเชิงคุณภาพไฟฟาและความนาเช�อถือได จึงตองมีการวางแผนและการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ  

โปรซูเมอร Prosumer
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     การใชงานยานยนตไฟฟาท่ีคาดวาจะมี

แนวโนมสูงมากขึ้นในอนาคต อาจจะสงผล

กระทบตอระบบไฟฟา เน�องจากยานยนตไฟฟา

ตองการการอัดประจุไฟฟาใหกับแบตเตอรี่

ดวยกําลังไฟฟาท่ีสูง ในขณะเดียวกัน แบตเตอร่ี

ก็สามารถคายประจุไฟฟาเพ�อจายกระแสไฟฟา

คืนใหกับระบบไฟฟา หรือจายใหกับอุปกรณ

ไฟฟาตาง ๆ ได

     ซึ่งการบูรณาการยานยนตไฟฟาจะเปน

การใชทรัพยากรตาง ๆ ที่อยูในระบบไฟฟา

และมีความเก่ียวของกับยานยนตไฟฟาใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม

ผานกลไกตาง ๆ เชน การควบคุมโดยตรง

การควบคุมโดยใชราคา เปนตน

เพิ่มความยืดหยุนในระบบไฟฟาทั้งในระบบสงและระบบ

จําหนายไฟฟา โดยทําหนาท่ีเสมือนเปนแหลงกักเก็บพลังงาน

แบบกระจายตัวจํานวนมาก

เพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกับพลังงานทดแทน

ที่มีความผันผวนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการชะลอ

การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบไฟฟา เพ�อรองรับ

การใชงานยานยนตไฟฟาที่คาดวาจะเพิ่มเขามาสูงขึ้น

ในอนาคต

สนับสนุนการรักษาสมดุลในระบบไฟฟากําลัง โดยการปรับ

ระดับกําลังไฟฟาในการอัดประจุไฟฟาใหกับยานยนตไฟฟา

เพ�อเปนการรักษาเสถียรภาพของระดับแรงดันไฟฟาและ

ความถี่ 

สามารถชวยการลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 

(Peak Shaving) และใหบริการเสริมความม่ันคงแกระบบ

ไฟฟากําลัง (Ancillary Services) 

การบริหารจัดการการใชไฟฟา (Energy Arbitrage) และ

การสํารองพลังงานไฟฟา (Back-up Power) ในระดับ

ผู ใชไฟฟาหรือโปรซูเมอร (Prosumers)

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ

ยานยนตไฟฟา 
การบูรณาการ

ยานยนตไฟฟา

EV Integration
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            นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับดาน

        สมารทกริดโดยตรงแลว ในการพัฒนาระบบสมารทกริด

        ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจตองอาศัยการพัฒนา

        เทคโนโลยีดานดิจิทัลควบคูกันไปดวย อาทิ เทคโนโลยี

ดานการส�อสารและเช�อมตอขอมูลหรือการสั่งการเทคโนโลยีดานการจัดเก็บและการจัดการฐานขอมูล

ขนาดใหญ  รวมถึงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางดานไซเบอร ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งในยุคดิจิทัล 

            เปนเทคโนโลยีการส�อสารไรสายเจเนอเรชั่นที่ 5 

                 ที่มีการพัฒนาขีดความสามารถในเร�องของความเร็ว

        บนเครือขายไรสายใหเสถียรและเร็วขึ้น โดยหาก

เปรียบเทียบกับเทคโนโลยี 4G จะมีความเร็วไดเร็วกวาถึง 10 เทา ซึ่งในอนาคตจะไมได ใชประโยชน

แคโทรศัพทมือถือ แตจะรวมถึงอุปกรณทุกชนิดที่เช�อมตออินเทอรเน็ตได (Internet of Things) 

    สำหรับบริบทของเทคโนโลยี 5G จะมีสวนสำคัญในการเช�อมตอขอมูล ระบบส่ังการตาง ๆ และการส�อสาร

ที่ตองการความถูกตองและรวดเร็วของระบบโครงขายไฟฟาและระบบสมารทกริดในอนาคต ทั้งนี้ ตัวอยาง

การใชงานท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก (1) ระบบอัตโนมัติของสายปอนระบบจำหนาย (2) การควบคุมโหลด

แบบเรียลไทม (3) การเก็บขอมูลจากผู ใชงาน (4) การกระจายตัวของแหลงจายพลังงาน เปนตน

เทคโนโลยีอ�น ๆ

ที่ชวยสนับสนุนการดำเนินการ

ดานสมารทกริด

เทคโนโลยี 5G 

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

บล็อกเชน

เทคโนโลยีการ

บูรณาการขอมูล

และปญญาประดิษฐ

ความมั่นคง

ปลอดภัยทาง

ไซเบอร5G
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    เปนเทคโนโลยีระบบการจัดเก็บขอมูล (Database) รูปแบบหนึ่งที่มีโครงสรางแบบกระจายศูนย 

(Decentralized) ซ่ึงจะทำการบันทึกขอมูลไวเปนบล็อก (Block) และตอกันเปนสายโซ (Chain) จึงเปนท่ีมา

ของช�อวา บล็อกเชน (Blockchain) เปนเทคโนโลยีที่ชวยนำมาซึ่งความปลอดภัย นาเช�อถือ โดยไมตอง

อาศัยคนกลาง

    ปจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใชงานเพ�อชวยการแกไขปญหา ยกตัวอยาง

เชน ดานการเงินการธนาคาร การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐ การใชบล็อกเชนรวมกับหวงโซอุปทาน

เปนตน

    ทั้งนี้ สำหรับการใชงานเทคโนโลยี Blockchain ในอุตสาหกรรมพลังงานนั้น จะอยูในสวนของตลาด

พลังงานท่ีมีการซ้ือขาย เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ไฟฟาและพลังงานอ�น ๆ ระหวางผูผลิต ผูจัดจำหนาย

ผูซื้อ และสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีสวนชวยสนับสนุนการซื้อขายพลังงานในระบบโครงขายสมารทกริด 

ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  

    Big Data คือ ขอมูลขนาดใหญ/ปริมาณมาก หรือขอมูลจำนวนมากมหาศาล (Volume) ที่ตองการ

ความเร็วในการจัดการขอมูล (Velocity) และมีความหลากหลายของรูปแบบแหลงที่มาขอมูล (Varity) ซึ่งมี

ความซับซอนจนไมสามารถประมวลผลหรือวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีแบบดังเดิมได จึงตองอาศัยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งเปนระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะหเชิงลึก เพ�อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและ

วิเคราะหขอมูลจำนวนมหาศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย AI ถือเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอยางมาก

ในการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจเเละอุตสาหกรรม

    สำหรับการนำระบบ Big Data มาใชกับอุตสาหกรรมพลังงานน้ัน จะมีการทำงานบนแพลตฟอรมดิจิทัล

ท่ีออกแบบเช�อมโยงกับระบบ Internet of Thing (IoT) โดยมีระบบสมองกลอัจฉริยะ (AI) มาชวยประเมิน

และวิเคราะหขอมูล ที่จะแปลงจากขอมูลปกติเปนขอมูลเชิงลึก (Insights) ดานพลังงาน ตอยอดไปสู

การใชงานอ�น ๆ ไดอีกมากมาย อาทิ การวิเคราะหการใชพลังงานในบาน การพยากรณพลังงานลวงหนา 

การตอบสนองดานโหลด (Demand Respond) การวิเคราะหผูบริโภคเพ�อชวยพัฒนาการใหบริการ 

การบริหารจัดการความยืดหยุนในระบบไฟฟา (Flexibility Asset) เปนตน  

เทคโนโลยีการบูรณาการขอมูล (Big Data)

และปญญาประดิษฐ (AI)
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          เปนเทคโนโลยี กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ออกแบบมา

      เพ�อปกปองเครือขาย อุปกรณ โปรแกรมและขอมูลจากการ

      โจมตี ความเสียหายหรือการเขาถึงจากบุคคลท่ีสามโดยไมได

      รับอนุญาต ซ่ึงอาจเรียกวา “ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร”

    การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรมีความสำคัญอยางย่ิง เน�องจากเกือบทุกหนวยงาน

ตางจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล และสงผานขอมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอรและอุปกรณอ�น ๆ 

ซ่ึงขอมูลเหลาน้ันอาจเปนขอมูลท่ีคอนขางละเอียดออนและมีความสำคัญ ท้ังขอมูลสวนบุคคล ขอมูล

เชิงธุรกิจ ขอมูลทางการเงิน ดังน้ันหากมีบุคคลใดสามารถเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลได โดยไมไดรับอนุญาต

อาจสงผลกระทบเกิดความเสียหายตอหนวยงานได ซ่ึงเปนภัยคุกคามท่ีสำคัญท่ีสุดตอการทำธุรกิจ

    ท้ังน้ี ในการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดน้ัน โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญอยางหน่ึงของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ การปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Security) ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา

ตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ โดยในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาควรจะตองใหความสำคัญ

กับนโยบาย/กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร เพ�อใหการบริหารจัดการระบบไฟฟา

ในยุคดิจิทัลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนได  

ความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร
Cyber Security
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    กระทรวงพลังงานไดดำเนินการจัดทำและประกาศแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผนแมบทฯ) ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน ผูจัดทำแผนแมบทฯ ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) ในการพัฒนาระบบสมารทกริด ไววา

แผนแมบทฯ ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดใน 5 ดาน ไดแก

“สงเสริมใหเกิดการจัดหาไฟฟาไดอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 

มีคุณภาพบริการที่ดีและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ”

แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

แผนงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

สรางองคความรู
พัฒนาเทคโนโลยี
และสงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ

การพัฒนาความเชื่อถือได 

และคุณภาพของไฟฟา 

การดําเนินการของ
การไฟฟา ทั้งดานเทคนิค
และการใหบริการ
มีประสิทธิภาพและแมนยําขึ้น

อุปกรณตาง ๆ สามารถทํางานประสานกันได
ผาน ICT สงเสริมใหเกิดรูปแบบการใหบริการใหม ๆ

ลดตนทุนการผลิตไฟฟา
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง
        ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง

และสงเสริมอุตสาหกรรม

1

35
4

2
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง
        ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิงบรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง
        ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง
        ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บรรเทาปญหาการจัดแหลงเชื้อเพลิง
        ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การดําเนินการของ
การไฟฟา ทั้งดานเทคนิค
และการใหบริการและสงเสริมอุตสาหกรรมและสงเสริมอุตสาหกรรมและสงเสริมอุตสาหกรรมและสงเสริมอุตสาหกรรม

ประเด็น

ยุทธศาสตร

5 ดาน

และคุณภาพของไฟฟา 

ผลิตไฟฟาไดเพียงพอ มีความตอเนื่อง
ของพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 
และไมมีปญหาคุณภาพแรงดัน
ไฟฟา

สรางองคความรู

การพัฒนาศักยภาพการ

แขงขันทางเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรม 

ลดตนทุนการผลิตไฟฟา

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพ

ของการผลิตและใชพลังงาน 

อุปกรณตาง ๆ สามารถทํางานประสานกันได

การกําหนดมาตรฐานความเขากันได

ของอุปกรณในระบบ 

การดําเนินการของการดําเนินการของ

การพัฒนาการทํางาน

และการใหบริการของ

หนวยงานการไฟฟา

POWER RELIABILITY

AND QUALITY

ENERGY SUSTAINBILITY

AND EFFICIENCY

UTILITY OPERATION

& SERVICE

INTERGRATION AND

INTEROPERABILITY

ประเด็น

ยุทธศาสตร

5 ดาน5 ดาน

ประเด็นประเด็น

ยุทธศาสตร

5 ดาน

ยุทธศาสตร

ประเด็น

ยุทธศาสตร

5 ดาน

ประเด็น

ยุทธศาสตรยุทธศาสตรยุทธศาสตรยุทธศาสตร

5 ดาน

ยุทธศาสตร
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    โดยในภาพรวมนโยบายและกิจกรรมการลงทุนพัฒนาเปนกลไกท่ีสำคัญในการขับเคล�อนประเด็นยุทธศาสตร

การพัฒนาท้ัง 5 ดานท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย สามารถ

นำมาจัดกลุมโดยเนนการจัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดเปน 3 กลุม

ไดแก

1) การยกระดับความสามารถของระบบไฟฟา (Smart System)

        การพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศไทยใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาอยางยั่งยืน

    ในระยะยาว มีแนวทางการพัฒนาโดยการลงทุนทางดานเทคโนโลยีระบบไฟฟากำลัง เพ�อยกระดับความ

    สามารถของระบบไฟฟาใหมีความสามารถมากข้ึน และสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติการของระบบไฟฟา

    ในสภาวะตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) การยกระดับคุณภาพบริการท่ีมีตอผูใชไฟฟา (Smart Life)

        การยกระดับคุณภาพบริการที่มีตอผู ใชไฟฟาเปนแนวทางการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมี

    ประสิทธิภาพผานการมีสวนรวมของผู ใชไฟฟาในการชวยบริหารจัดการความตองการใชพลังงานโดยใช

    เทคโนโลยีระบบโครงขายสมารทกริดเขามาชวยบริหารจัดการ

3) การยกระดับโครงสรางระบบไฟฟาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Society)

        แนวทางการพัฒนาดานพลังงานไฟฟาควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน สามารถทำได โดย

    การสงเสริมใหมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมากข้ึน โดยท่ีระบบไฟฟายังสามารถ

    ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิมหรือมากข้ึนได
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การยกระดับความสามารถ

ของระบบไฟฟา

(Smart System)

การยกระดับคุณภาพ

บริการท่ีมีตอผูใชไฟฟา

(Smart Life)

การยกระดับโครงสรางระบบไฟฟา

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(Green Society)



    การดำเนินการตามแผนแมบทฯ นั้นตองอาศัยความรวมมือจาก 4 หนวยงานหลัก ไดแก

1) หนวยงานภาครัฐ 2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 3) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

และ 4) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแผนแมบทฯ ไดแบงระยะการดำเนินงานออกเปน 4 ระยะ

ไดแก 

1. ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-2559) เปนการเตรียมการดานนโยบายตาง ๆ เพ�อรองรับ

    การขับเคล�อนการพัฒนาทั้งระบบ

2. ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) เปนระยะของการพัฒนาโครงการนำรองเพ�อทดสอบความ

    เหมาะสมทางเทคนิคและความคุมคาของการลงทุนในแตละเทคโนโลยี และนำผลที่ไดจากการศึกษา

    ของแตละเทคโนโลยีในโครงการนำรองมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการนำไปใช

    พัฒนาจริงในระยะตอไป

3. ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) เปนระยะของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ 

    ที่จำเปนสำหรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม

4. ระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) เปนการทดลองใชความสามารถของระบบโครงขายสมารทกริด

    และเร่ิมปรับปรุงความสามารถของระบบไฟฟาเพ่ิมเติม โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีตอยอดจากโครงสราง

    พื้นฐานที่พัฒนาขึ้น

    สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดดำเนินการจัดทำแผนการขับเคล�อนการ

ดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560–2564 (แผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น) 

มีกรอบระยะเวลาครอบคลุมป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 สอดคลองแผนแมบทฯ โดยจะมีรายละเอียด

ท่ีมากข้ึน เพ�อใหการดำเนินการของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีความสอดคลอง เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

แผนการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริด

ของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564
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ป 58 ป 79แผนแมบทพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

แผนแมบท

แผนการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย

ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564)

ระยะเตรียมการ ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว

ป 60 ป 64

แผนการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย

ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564)

ป 60แผน

ขับเคล�อน



    ดังนั้น แผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น จึงมุงจะเนนการเตรียมโครงสรางสำหรับการดำเนินงาน

ขับเคล�อนการศึกษาวิจัยเพ�อนำไปสูการออกแบบโครงการนำรองดานสมารทกริด การเสริมสรางขีด

ความสามารถภายในประเทศ การทำความเขาใจกับผูเก่ียวของการติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทำแผน

การขับเคล�อนการดำเนินการดานสมารทกริดในระยะปานกลางตอไป

    ในภาพรวมของแผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น เปนการดำเนินงานผาน 3 เสาหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด

5 หัวขอหลัก โดยเปนการจัดกลุมงาน 5 กลุมบางสวนเขาดวยกันตามความเกี่ยวของและความเช�อมโยง

ระหวางกลุมงาน ไดแก 

    ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ไมวาจะเปนระบบบริหารจัดการ

พลังงานในบานเรือน (Home Energy Management System: HEMS) ในอาคารพาณิชย (Building Energy

Management System: BEMS) และในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System:

FEMS) เปนเทคโนโลยีที่สามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(Demand Response: DR) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและรวดเร็วมากข้ึน ดังน้ัน ท้ังหัวขอระบบบริหารจัดการ 

พลังงาน (EMS) และหัวขอการตอบสนองดานโหลด (DR) จึงถูกรวมไวภายใตเสาหลักที่ 1

    เปาหมายของเสาหลักท่ี 1 ตามแผนการขับเคล�อนฯระยะส้ัน คือ การเกิดธุรกิจผูรวบรวมโหลดสำหรับการ

ดำเนินการตอบสนองดานโหลด (Load Aggregator) ขึ้นในประเทศไทย และมีการรับซื้อกำลังไฟฟา

ที่สามารถลดลงได ในชวงท่ีมีความตองการใช ไฟฟาสูงสุด (ชวงพีค) หรือท่ีเรียกกันวา Negawatt ปริมาณ

350 เมกะวัตต ซ่ึงจะสงผลใหสามารถลดการสรางโรงไฟฟาประเภทจายไฟเฉพาะชวงพีค (Peaking Plant)

ได 350 เมกะวัตต

    แผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น สงเสริมการนำระบบบริหารจัดการพลังงานมาใชงานเพ�อสนับสนุนการ

ดำเนินการตอบสนองดานโหลด ทำใหการตอบสนองดานโหลดในอนาคตสามารถกาวไปสูแบบกึ่งอัตโนมัติ

(Semi-Automated Demand Response) ได ในชวงป พ.ศ. 2564 กอนที่จะถูกพัฒนาใหกาวไปสูการ

ตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Fully-automated Demand Response) ตอไปในชวงระยะปานกลาง

และระยะยาวตามแผนแมบทฯ

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)
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    ระบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (ระบบพยากรณฯ) เชน พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม ฯลฯ เปนหัวขอภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น ที่เปนเสาหลักในการพัฒนาระบบไฟฟา

ใหมีความชาญฉลาดมากขึ้น ปจจุบันมีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเขามาเช�อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา

มากขึ้น สงผลใหการควบคุมและรักษาสมดุลระหวางการผลิตไฟฟาและใชไฟฟาเปนไปไดลำบากมากขึ้น

    ระบบพยากรณฯ สามารถเพ่ิมระดับการพ่ึงพาได (Dependable) ของไฟฟาท่ีผลิตจากโรงไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนใหมีมากขึ้น เปาหมายหลักของแผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น คือ ใหเกิดการใชงานระบบพยากรณฯ

ในบางพื้นที่ของประเทศไทยภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการ

โครงขายไฟฟาได

    ระบบไมโครกริด (Microgird) มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ จะตองสามารถรักษาการจายไฟฟาใหกับโหลด

วิกฤต (Critical Load) และโหลดที่มีความสำคัญบางสวนได เชน โรงพยาบาล สถานที่ตั้งทางการทหาร

ทาอากาศยาน เปนตน ทำใหระบบไมโครกริดจึงตองมีแหลงผลิตไฟฟาเปนของตนเอง และระบบกักเก็บพลังงาน 

(Energy Storage System: ESS) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่สามารถชวยสนับสนุนการทำงาน 

และการควบคุมระบบไมโครกริด

    การดำเนินการภายใตเสาหลักท่ี 3 จะสามารถเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟาได แผนการขับเคล�อนฯ

ระยะสั้น ไดวางเปาหมายของเสาหลักที่ 3 ไว คือ การเกิดการใชงานระบบไมโครกริดเชิงพาณิชยขึ้น

จำนวน 3-5 โครงการภายในป พ.ศ. 2564 และระบบไมโครกริดดังกลาวอาจมีระบบกักเก็บพลังงาน

เปนสวนหนึ่งเพ�อสนับสนุนการบริหารจัดการไฟฟาภายในระบบไมโครกริดนั้น ๆ โดยพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ

ในการใชงานระบบไมโครกริดเชิงพาณิชยประกอบดวย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

และพื้นที่หางไกล

เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)

เสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน (Microgrid & ESS)
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ความจำเปนในการจัดทำแผนการขับเคล�อนการดำเนินงาน

ดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574

    นอกเหนือไปจาก 3 เสาหลักท่ีกลาวมาในขางตน แผนการขับเคล�อนฯ ระยะส้ันยังประกอบดวยกิจกรรม

และโครงการอ�น ๆ ท่ีมิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหน่ึง แตกิจกรรม/โครงการดังกลาว มีความสำคัญและ

ความจำเปนที่จะตองดำเนินการคูขนานไปดวย ดังนั้น แผนอำนวยการสนับสนุน จึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใตแผน

การขับเคล�อนฯ ระยะส้ัน เพ�อทำหนาท่ีสนับสนุน 3 เสาหลัก โดยสามารถแบงกลุมกิจกรรม/โครงการได 

คือ การบริหารการขับเคล�อน การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศดานสมารทกริด และการส�อสาร

และสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลทั่วไป 

    ในชวงตลอด 4-5 ปท่ีผานมา ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกันกับการดำเนินงานตามแผนการขับเคล�อนฯ ระยะส้ันน้ัน

การใชงานพลังงานหมุนเวียนจากท่ัวโลกมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนกวาในอดีตเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวน

ของภาคการผลิตไฟฟาท่ีทุกประเทศท่ัวโลกใหความสำคัญในการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ เขามา

ใชงานรวมกับระบบไฟฟาในสัดสวนท่ีสูงข้ึน เพ�อตอบสนองตอความตองการทางไฟฟาท่ีเติบโตข้ึนอยางตอเน�อง

ทุกป ซ่ึงทิศทางของการเติบโตดังกลาวยังคงมีสัญญาณท่ีชัดเจนและมีนัยสำคัญมากข้ึนเร�อย ๆ จนทำใหสามารถ

มองเห็นภาพของความสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟาเพ�อมุงไปสูระบบสมารทกริดท่ีพรอมรองรับการเปล่ียนผาน

ทางดานพลังงานอยางเปนรูปธรรม เน�องจากแรงขับเคล�อนท่ีสำคัญดังตอไปน้ี 

    เปาหมายของแตละเสาหลักและการดำเนินการแผนอำนวยการสนับสนุนจะนำไปสูเปาหมายในภาพรวม

ของแผนการขับเคล�อนฯ ระยะส้ัน น่ันคือ เกิดการนำรองใชงานเทคโนโลยีสมารทกริด และพรอมสำหรับ

การขยายผลในอนาคต ในชวงระยะปานกลางและระยะยาวตอไป
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การตอบสนองดานโหลด

และระบบบริหาร

จัดการพลังงาน

ระบบพยากรณไฟฟา

ท่ีผลิตไดจาก

พลังงานหมุนเวียน

ระบบไมโครกริด

และระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการ

สนับสนุนการขับเคล�อน

การบริหาร

การขับเคล�อน

การสงเสริม

ขีดความสามารถ

การส�อสารกับผูมี

สวนไดสวนเสีย

1 2 3



2 ตนทุนของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

    ณ ปจจุบัน ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมไดปรับตัวลดลงอยางตอเน�อง

ซึ่งในภาพรวมคิดเปนสัดสวนมูลคาที่ลดลงกวา 77% และ 35% ตามลำดับ จึงสงผลใหตนทุนการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศลดลงมาอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได

แตอยางไรก็ดี ในชวงอีก 10-30 ปขางหนา คาดวาตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทดังกลาว

ยังคงมีแนวโนมลดลงอยางตอเน�อง อีกกวา 60% จากมูลคาในปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดวามูลคาดังกลาว

จะอยูในระดับที่ต่ำกวาตนทุนของการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางชัดเจน จึงเห็นไดชัดวาปจจัย

ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอยางมากเชนนี้จะยังคงเปนแรงขับเคล�อนที่สำคัญ

ตอการเติบโตดานการใชงานพลังงานหมุนเวียนไปอีกอยางตอเน�อง
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    เปาหมายในการรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลก

ใหสูงขึ้นไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ในป 2050

ตามกรอบของ “ความตกลงปารีส” หรือ Paris 

Agreement สงผลทำใหทุกประเทศทั่วโลก

มุงหนาผลักดันใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคความรอน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และภาคการ

ผลิตไฟฟา 

1 ขอกำหนดทางดาน

 สิ่งแวดลอม

    แตอยางไรก็ตามในภาพรวมพบวายังคงมี

ความจำเปนตองเรงเดินหนาผลักดันเพ�อลด

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงใหไดจากแผน

การดำเนินงานในปจจุบันอีกวา 470 กิกะตัน 

โดยปจจัยดังกลาวสงผลใหภาคการผลิตไฟฟา

จากทั่วโลกจำเปนตองเรงเพิ่มสัดสวนพลังงาน

หมุนเวียนเขาไปในระบบไฟฟาอีกเปนจำนวนมาก



3 ความยืดหยุนในระบบไฟฟา

    จากทิศทางการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวนสูงหรือ Variable 

Renewable Energy (VRE) และคาดวาจะเปนแหลงพลังงานท่ีมีบทบาทสำคัญตอระบบไฟฟาในอนาคต

แตอยางไรก็ตามความไมแนนอน (Uncertainty) และความแปรปรวน (Variability) ในการผลิตพลังงานไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม จะสรางความทาทายใหกับภาครัฐและผูดูแลระบบไฟฟาเปนอยางมาก

เน�องจากตองอาศัยกระบวนการจัดการแบบพิเศษเพ�อแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบไฟฟากำลังในอนาคต

    ดังน้ัน การพัฒนาและเสริมสรางความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Grid Flexibility) เพ�อรองรับกับการ

เติบโตของพลังงานหมุนเวียนนั้น จึงเปนบริบทหนึ่งที่ภาครัฐและผูดูแลระบบไฟฟาจากทุกประเทศทั่วโลก

ใหความสำคัญ ทั้งนี้ ความยืดหยุน ในระบบไฟฟาในมิติดังกลาวนั้นก็คือ การมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตาง ๆ มาใชรับมือกับความไมแนนอนและความแปรปรวนในระบบไฟฟา ซ่ึงบริบทดังกลาวสงผล

ใหการพัฒนาระบบไฟฟาของทุกประเทศทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผานไปสูระบบสมารทกริด (Smart Grid) ผาน

การใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานการพยากรณปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน 

การใหความสำคัญกับการบริหารจัดการในฝงผู ใชไฟฟา การใชงานระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการดึง

เอาประโยชนจากเทคโนโลยีในฝงผู ใชไฟฟา (Behind-the-meter) ออกมาใชงานรวมกับระบบโครงขายไฟฟา

ใหไดมากที่สุดดวยเชนเดียวกัน

    ภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดดำเนินการตามกรอบของแผนขับเคล�อนในระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-

2559) และแผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) เปนที่เรียบรอยแลว สงผลใหหนวยงาน

ที่เก่ียวของไดมีการพัฒนาตามกรอบภายใตเสาหลักท่ีสำคัญไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ทั้งในสวนของการศึกษา การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ตลอดจนการดำเนินโครงการนำรองที่จำเปน

แตอยางไรก็ดีในภาพรวมจะเห็นไดวาบริบทของสถานการณภาคพลังงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

การผลิตไฟฟาทั้งของประเทศไทยและของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลากอนหนาเปนอยางมาก

สงผลใหภาครัฐจำเปนตองมีการทบทวนทิศทางการดำเนินการรวมถึงวิเคราะหองคประกอบที่สำคัญ

ใหครบทุกดาน เพ�อที่จะเช�อมโยงกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นใหสอดรับกับแผนการขับเคล�อนฯ 

ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) ที่มีจุดประสงค ในการรองรับการเติบโตทางดานพลังงานควบคูไป

กับการขยายกรอบเปาหมายและพัฒนาใหเกิดตลาดเชิงพาณิชยที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย

ตอไป
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ทิศทางการพัฒนาแผนการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริด

ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

    เน�องดวยบริบทของสถานการณทางดานพลังงานของโลกท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตามท่ี

ไดกลาวไปในขางตน กระทรวงพลังงาน ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบหลักทางดานนโยบาย จึงใหความสำคัญ

ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานภายใตทิศทางของโลกที่จะมุงไปสูการผลิตและการใชพลังงาน

ที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบสุทธิเปนศูนย (Net Zero Emissions) ในระยะยาว สงผลใหมีความจำเปน

ตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชงานยานยนตไฟฟา (Electric

Vehicle) และการใชพลังงานหมุนเวียนในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มี

ความผันผวนหรือ VRE ท่ีจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงระบบบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมี

ความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น (More Flexible Power System) รวมถึงการจัดหาแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน

(Flexibility Resource) ซ่ึงการพัฒนาดานพลังงานดังกลาวจะมีความสอดคลองกับกรอบแผนยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ใน 4 ประเด็นหลักที่เกี่ยวของ ไดแก การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟา การสงเสริมแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย การวิจัยพัฒนาและสรางนวัตกรรม

รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เพ�อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต
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    ทั้งนี้ การจัดหาแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) นั้นจะมีความแตกตางไปจาก

รูปแบบที่ผูดูแลระบบไฟฟามีความคุนเคย เน�องจากขอบเขตของการจัดหานั้นจะไมไดถูกจำกัดไวเพียงแตในฝง

การผลิตไฟฟา (Supply Side) เพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงการใหความสำคัญกับฝงผู ใชไฟฟา

(Demand Side) อีกดวย โดยความยืดหยุนดังกลาวสามารถแบงออกตามลำดับความจำเปนและตนทุน

ในการนำมาใชงานไดต้ังแตการพยากรณการกำลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) ซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่มีความสำคัญเปนลำดับแรกอีกทั้งยังเปนกลไกที่มีตนทุนต่ำที่สุดอีกดวย เชนเดียวกับ

การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่อยูในฝงผู ใชไฟฟา (Demand Side) 

ท่ีมีตนทุนต่ำและยังสามารถพัฒนาเพ�อนำมาใชงานไดอยางรวดเร็ว จึงมีความเหมาะสมตอการใชงานในชวง

การเปลี่ยนผานไปสูการใชงานพลังงานหมุนเวียนในสัดสวนสูงขึ้นนั่นเอง 
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    แตอยางไรก็ดี เม�อพลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใชงานรวมกับระบบไฟฟาในสัดสวนที่สูงขึ้นอยางตอเน�อง

การเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟาเพ�อรับมือกับความผันผวนและไมแนนอนจากพลังงานหมุนเวียน

เหลาน้ัน ยอมตองอาศัยระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) มาชวยเพ่ิมความยืดหยุนใหท้ังระดับระบบโครงขายไฟฟา

และสวนของผู ใช ไฟฟา (BTM) รวมถึงการบริหารจัดการรวมกับแหลงพลังงานที่กระจายตัวในระดับ

พ้ืนท่ีขนาดตาง ๆ (Local Generation) ใหเขามาสูระบบโครงขายไฟฟาท่ีในอนาคตคาดวาจะมีรูปแบบการใชงาน

ที่กระจายตัวเขาไปอยูใกลกับศูนยกลางของความตองการไฟฟามากขึ้น ทั้งในระดับเมืองหรือแมแตพื้นที่

หางไกลโดยจะมีการขยายตัวจากระดับบานหรืออาคารในลักษณะของโปรซูเมอร (Prosumer) ไปยังไมโครกริด

(Microgrid) ในพื้นที่ชุมชนหรือเมือง กอนที่จะมีการกระจายไมโครกริดในปริมาณมากทั่วประเทศเชนเดียวกับ

ยานยนต ไฟฟา (EV) ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง ซึ่งแมวาจะเปนเทคโนโลยีในระดับหลังมิเตอร

แตก็ยังสามารถเช�อมตอกลับเขามาเพ�อชวยยกระดับความยืดหยุนในระบบไฟฟาไดเชนเดียวกัน
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    ดังน้ัน การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือระบบสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทยน้ัน 

จึงมุงเนนไปท่ีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความแปรปรวน

ในระบบไฟฟา ทั้งทางดานการพยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)

การเช�อมโยงและบริหารจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resource) ทั้งการ

ตอบสนองดานโหลด (Demand Response; DR) การผสานยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV integration) 

การใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer 

เปนตน เพ�อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม อาทิ การส�อสาร 

5G, การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI) และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

(Cyber Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

Increase of Local Generation



วิสัยทัศน

แผนการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริด

ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 

    สมารทกริด (Smart Grid) มีความสำคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพ�อเช�อมตอและ

บริหารจัดการรวมกับทรัพยากรในระบบจำหนายท่ีเปนผลมาจากการเปล่ียนผานของการพัฒนาเทคโนโลยี

ในอนาคต ซ่ึงมีลักษณะเปนแหลงทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาหรือแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 

(Distributed energy resources; DER) เพ�อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น และรองรับการ

เปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหมที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถมุงไปสู

เปาหมายการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ของประเทศ

วิสัยทัศนและเปาหมาย 

“สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ

และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาที่จำเปน

รองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม

อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”
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เปาหมายภาพรวม : แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก

    ระยะ 1-5 ป (พ.ศ. 2565-2569) : การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ

ที่จำเปนและนำรองการจัดการ DER ในรูปแบบเชิงพาณิชย รองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหม

ที่เริ่มสงผลตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา

    ระยะ 6-10 ป (พ.ศ. 2570-2574) : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเรงการจัดการ DER อยาง

เต็มรูปแบบเชิงพาณิชยรองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหมที่สงผลอยางมีนัยสำคัญตอการ

บริหารจัดการระบบไฟฟา      
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เสาหลักภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง

    เน�องจากเหตุผลและความจำเปนในการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนผานทางดานพลังงานที่มี

เปลี่ยนไปจากชวงเวลาตามแผนการขับเคล�อนฯ ระยะสั้น ตามที่กลาวไปแลวในขางตน จึงทำใหการเกิด

การเปลี่ยนแปลงเสาหลักภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง โดยการเพิ่มเติมเสาหลักจากแผนการ

ขับเคล�อนฯ ระยะสั้น จากเดิม 3 เสาหลักและแผนอำนวยการสนับสนุน เปน 5 เสาหลัก และแผน

อำนวยการสนับสนุน เพ�อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของประเทศไทย สรุปไดดังนี้
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เสาหลักที่ 1 : 

การตอบสนองดานโหลด

และระบบบริหารจัดการ

พลังงาน (DR & EMS)

คงเสาหลัก DR & EMS 

ดำเนินการตอเน�อง

จากแผนขับเคล�อนฯ ระยะสั้น

• การตอบสนองดานโหลด (DR) เปนเทคโนโลยีท่ีมีตนทุนต่ำและเปนทางเลือก

  ลำดับแรกในการเพิ่มความยืดหยุนของระบบไฟฟา

• จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีแนวโนมที่จะตองปรับโรงไฟฟาในชวง 

  10 ป ขางหนา เพ�อใหมีความสามารถในการรองรับพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน

  ซึ่ง DR จะเปนทางเลือกหนึ่งที่จำเปนตอแผน PDP ฉบับใหม

เสาหลักที่ 2 : 

การพยากรณไฟฟาที่ผลิต

ไดจากพลังงานหมุนเวียน 

(RE Forecast)

คงเสาหลัก RE Forecast 

ดำเนินการตอเน�องจาก

แผนขับเคล�อนฯ ระยะสั้น

• เน�องจาก RE Forecast มีสวนสำคัญในการวางแผนการเดินโรงไฟฟาและ

   การใชระบบโครงขายไฟฟาซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนคาไฟฟาโดยตรง

• สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน

  ดานที่ 1 : การบริหารจัดการพลังงานของประเทศตามประเด็นการปฏิรูป

  ดานที่ 2 : การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

เสาหลักที่ 3 :

ระบบไมโครกริดและ

โปรซูเมอร (Microgrid 

& Prosumer)

เพิ่มเสาหลัก ESS

โดยแยกจากเสาหลักเดียวกับ 

Microgrid จากแผน

ขับเคล�อนฯ ระยะสั้น

• ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เปนระบบท่ีมีความสำคัญมากในการเปล่ียนผาน

  ดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา 

• สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ดานท่ี 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม 

  และโครงสรางพ้ืนฐาน ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทาง

  การสงเสริมการลงทุนและมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนาโครงขายไฟฟา

  ของประเทศอยางเปนรูปธรรม

เสาหลักที่ 4 :

ระบบกักเก็บพลังงาน

(ESS)

เพิ่มเสาหลัก

EV Integration

ในแผนขับเคล�อนฯ 

ระยะปานกลาง

• สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม 

  และโครงสรางพื้นฐาน ประเด็นปฏิรูป 16: การสงเสริมยานยนตไฟฟา 

  “ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางเปน

  รูปธรรม และสามารถวางแผนดานพลังงานเพ�อรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ”

• การชะลอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาเพ�อรองรับการใชงาน

  ยานยนตไฟฟาอยางแพรหลาย

นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลางยังประกอบดวยภารกิจหรือ

กิจกรรมอ�น ๆ ที่มิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญและ

จำเปนท่ีตองดำเนินการคูขนานไปดวย หรือมีความสัมพันธและเก่ียวของกับหลายเสาหลัก ดังน้ัน แผนอำนวยการ

สนับสนุน จะถูกตั้งขึ้นภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง เพ�อทำหนาที่สนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก

เสาหลักที่ 5 :

การบูรณาการ

ยานยนตไฟฟา

(EV Integration)

แผนอำนวยการสนับสนุน

คงเสาหลัก Microgrid

ไวและเพิ่ม Prosumer 

เขามาอยูในเสาหลัก

• Microgrid เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุมผู ใชไฟฟาที่มี

  ความสำคัญสูง ชวยลดตนทุนในการจัดหาพลังงาน รวมถึงชะลอการขยาย

  ระบบโครงขายฯ และลดความสูญเสียในภาพรวมของระบบโครงขายไฟฟาหลัก

• Microgrid สนับสนุนใหแผน PDP บรรลุเปาหมาย ในการรองรับกรณี

  เกิดเหตุวิกฤตดานพลังงาน ดานความมั่นคงรายพื้นที่ สรางสมดุลระบบไฟฟา

  ตามรายภูมิภาคได

• เหตุท่ีรวม Prosumer เขามาอยูภายใตเสาหลักเดียวกับ Microgrid เน�องจากเปน

  Technology Area Landscape เดียวกัน ซึ่ง Prosumer สามารถเปน DERs ในระบบ

  โครงขาย Microgrid และสามารถพัฒนาเปน Single User Microgrid ได

เสาหลัก การเปล่ียนแปลง เหตุผลความจำเปนของเสาหลัก



เปาหมายสำคัญ (Key Milestone) และแผนกลยุทธดำเนินการ

(Strategic Plan) ของแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง

    เปาหมายสำคัญ (Key Milestones) ของท้ัง 5 เสาหลักและแผนอำนวยการสนับสนุน ภายใตแผนการ

ขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 4 ระยะที่สำคัญ ไดแก 

(1) ระยะ 1-2 ป (เปนระยะเรงดวน ที่จะตองเรงดำเนินการ) 

(2) ระยะ 3-5 ป (ระยะกลางแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง) 

(3) ระยะ 6-10 ป (ระยะปลายแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง) 

(4) ระยะมากกวา 10 ป (เปนมุมมองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะยาว)

    นอกจากน้ี แผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ไดถูกจัดทำข้ึน เพ�อเปนกรอบแนวทางดำเนินงาน

ทำใหเปาหมายสำคัญ (Key Milestones) ของทั้ง 5 เสาหลักและแผนอำนวยการสนับสนุน ที่กำหนดไว

ในขางตนสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยแบงรายละเอียดของการดำเนินงานออกเปน 3 ดานที่สำคัญ ไดแก

1) นโยบายที่จำเปน (Policies Needed)

    การดำเนินการจะมุงเนนไปที่การกำหนดนโยบายหรือออกมาตรการตาง ๆ ที่จำเปนและเหมาะสม

จากทางภาครัฐ เพ�อทำใหเกิดความเช�อม่ันและเห็นภาพของทิศทางการพัฒนาระบบสมารทกริดภายใตเสาหลัก

ท้ัง 5 ดานและแผนอำนวยการสนับสนุนท่ีชัดเจนควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถจากภายในประเทศ

ทั้งดานเทคโนโลยีและบุคลากร ไปพรอม ๆ กัน

2) ขอกำหนดดานกฎระเบียบ (Requirements Regulatory) 

    การดำเนินการจะมุงเนนไปที่การปลดล็อกขอจำกัดทางดานกฎหมายหรือกำหนดกฎระเบียบที่จำเปนตาง ๆ

เพิ่มเติมเพ�ออำนวยใหการพัฒนาภายใตกรอบของเสาหลักทั้ง 5 และแผนอำนวยการสนับสนุนสามารถดำเนิน

ไปไดอยางราบร�นและไรขอจำกัด อีกท้ังยังตองใหความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานของการดำเนินงาน

ดานภายใตระบบสมารทกริดตาง ๆ ที่จะตองสอดคลองกับกรอบในระดับสากลอีกดวย

3) ความตองการดานเทคนิค (Technical Requirement) 

    การดำเนินการจะมุงเนนไปที่การพัฒนา การติดตั้ง การเช�อมตอและเช�อมโยง เทคโนโลยีตลอดจน

โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตาง ๆ เขาดวยกัน เพ�อทำใหเกิดการใชงาน การมีสวนรวม และการขยายฐาน

ของการใหบริการของรูปแบบธุรกิจที่สำคัญใหไดอยางครอบคลุมและทั่วถึงผู ใชงานและการใหบริการในระบบ

สมารทกริดทุกประเภท

    ทั้งนี้ รายละเอียดของเปาหมายสำคัญ (Key Milestone) และแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan)

ของทั้ง 5 เสาหลัก และแผนอำนวยการสนับสนุน สรุปไดดังนี้
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    ภาพรวมทิศทางการพัฒนาการตอบสนองดานโหลด (DR) ของประเทศไทยในอนาคตจะมีโครงสราง

การสั่งการ DR แบงออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย

(1) ศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (National Control Center; NCC) 

    มีหนาที่วางแผนและสั่งการการผลิตไฟฟารวมถึงการดำเนินการดาน DR ตามชวงเวลาที่เหมาะสม

เพ�อใชทดแทนผลิตภัณฑ ในระบบไฟฟา (Grid Service) ครอบคลุมทุกประเภท ซ่ึงจะชวยบริหารจัดการใหเกิด

สมดุลระหวางความตองการไฟฟา (Demand Side) และกำลังการผลิตไฟฟา (Supply Side)

(2) ศูนยสั่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response Control Center; DRCC) 

    มีหนาที่รับคำสั่งดำเนินการ DR จาก NCC โดยตรง กอนจะนำคำสั่งดังกลาวมาบริหารจัดการและ

สั่งการตอไปยังผูรวบรวมโหลด 

(3) ผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator; LA) 

    มีหนาท่ีเปนตัวกลางในการรวบรวมความสามารถของการตอบสนองดานโหลดจากผู ใชไฟฟาใหไดครบ

ปริมาณและสงมอบตามคำสั่งจากศูนย DRCC 

(4) ผูเขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Participants) 

    เปนผู ใชไฟฟาที่เขารวมโปรแกรม DR ทั้งผู ใชไฟฟาในกลุมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial

& Industrial) รวมถึงบานอยูอาศัย (Residential) โดยจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดการใชไฟฟา

ในชวงเวลาที่เกิดการรองขอจาก LA 
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เสาหลักที่ 1

การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร

จัดการพลังงาน (DR & EMS)



    สำหรับทิศทางการพัฒนาธุรกิจ DR ในชวงแผนระยะปานกลางจะตองพัฒนาให DR สามารถใชงาน

เปนผลิตภัณฑ ในระบบไฟฟาไดหลากหลาย ทั้งในสวนกำลังผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา

(Energy) สำหรับการดำเนินการ และสำหรับแบบระยะยาวจะดำเนินการในสวนของขอจำกัดในสวน

ของขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint)ดานการเสริมความสมดุลระบบ (Balancing)

ดานการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency Event Management) และบริการเสริมความม่ันคง

(Ancillary Service) ตาง ๆ ซึ่งมีความตองการ DR ที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) 

มีความพ่ึงพาไดสูง และเปนการดำเนินการ DR ไปสูแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ท้ังน้ี การพัฒนา DR ท่ีเหมาะสม

จะสามารถมีความพ่ึงพาได (Dependable) เทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาขนาดใหญและระบบไฟฟาแบบรวมศูนยตาง ๆ 

ไดนอกจากน้ี ทิศทางของธุรกิจหรือผูเลนใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจะตองพัฒนา DR ใหครอบคลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมผู ใช ไฟฟาทุกประเภท (DR Resource) ไดแก ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) 

ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) รวมถึงผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator)

ในภาคเอกชนตอไป 

    โดยในชวงระยะสั้น 1-2 ปแรก จะเนนการพัฒนาไปยังกลุมผู ใชไฟฟาที่มีความพรอมมากที่สุดกอน 

ซ่ึงไดแก ภาคอาคารและโรงงานขนาดใหญ โดยจะดำเนินการควบคูไปกับการพัฒนาตลาดในรูปแบบ Energy 

& Capacity ซ่ึงการไฟฟาจะทำหนาท่ีเปนผูรวบรวมโหลดใหไดครบปริมาณ 50 เมกะวัตต เพ�อนำไปสู

การเรียกใชงาน DR แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto) ตอไป โดยหลังจากผานชวง 1-2 ปแรกไปแลวจะเริ่ม

มีการขยายผลการดำเนินการไปยังกลุมผู ใชไฟฟาขนาดเล็กจนครอบคลุมผู ใชไฟฟาทุกประเภทในที่สุด 

เชนเดียวกับทิศทางของการพัฒนาตลาดที่จะคอย ๆ ขยายขอบเขตใหครอบคลุมตลาดที่มีความซับซอน 

และตองการความรวดเร็วในการตอบสนองมากขึ้นจนสามารถขยายตลาดใหครอบคลุมทุกรูปแบบการให

บริการในระยะยาว โดยจะดำเนินการคูขนานไปกับการพัฒนาความมีสวนรวมจากผูรวบรวมโหลดในระดับตาง ๆ 

ท้ังจากภาคการไฟฟาและภาคเอกชน ท่ีจะเขามาทำหนาท่ีรวบรวมและขยายฐานของ DR Resource ใหสอดรับ

กับเปาหมายการเรียกใชงานแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ในปริมาณที่เหมาะสมกับบริบทของระบบไฟฟา

ประเทศไทยมากที่สุด   

“เกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR)

และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ครอบคลุมผู ใช ไฟฟาทุกประเภท สามารถ

ทดแทนผลิตภัณฑ ในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบ

การใหบริการ (Grid Service) โดยจะกำหนดเปาหมายการตอบสนองดานโหลด (DR) 

ลงในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan: PDP)”
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เปาหมายสำคัญของเสาหลักที่ 1 (DR & EMS)



    การวางแผนพัฒนาดานการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ภายใตแผนการขับเคล�อนฯ

ระยะปานกลาง สามารถแบงข้ันตอนการพัฒนาออก 3 ชวงหลัก คือ 1) ระบบการพยากรณแบบรวมศูนยกลาง

(Centralized) 2) ระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง (Decentralized) และ 3) ระบบการพยากรณแบบแยก

จากศูนยกลางและแบบกระจายศูนย (Decentralized and Distributed) โดยในชวงแรกของการพัฒนาจะเปนรูปแบบ

ของระบบการพยากรณแบบศูนยกลาง ท่ีมุงเนนไปท่ีศูนย/หนวย การพยากรณระดับประเทศ ซ่ึงมีการกำหนดให

การพัฒนาการพยากรณ ในระดับพ้ืนท่ีและเร่ิมตนใหหนวยงานกลางรับผิดชอบการพยากรณการผลิตกำลังไฟฟา

จากโรงไฟฟา SPP รวมท้ังสนับสนุนใหมีความสามารถในการพยากรณดวยตนเองและมีการรับสงขอมูลแบบอัตโนมัติ

ระหวางศูนยกลางการพยากรณกับโรงไฟฟา SPP โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะทำหนาท่ีควบคุม

ดูแลการพยากรณในระดับดังกลาว กอนท่ีการพัฒนาในระยะถัดไป (3–5 ป) จะเพ่ิมความละเอียดในการพยากรณ

ในระดับโรงไฟฟาประเภท VSPP ท่ีกำลังการผลิตมากกวา 1 เมกะวัตต ซ่ึงการไฟฟาท้ัง 3 แหงสามารถ

พยากรณหรือไดรับขอมูลการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา VSPP พรอมท้ังสนับสนุนให โรงไฟฟา 

VSPP สามารถพยากรณการผลิตกำลังไฟฟาดวยตนเองเชนเดียวกัน
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เสาหลักที่ 2

การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน

(RE Forecast)
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Centralized Decentralized
Decentralized

and Distributed

SPP
vspp

(> 1MW)

Prosumer-Aggregator (> 10 MW)

Prosumer-Aggregatorvspp

ลำดับการควบคุม (automated data tranfer system)

ศูนยพยากรณกลาง ศูนยพยากรณกลางและ

ศูนยพยากรณระดับภูมิภาค

ศูนยพยากรณกลางและ

ศูนยพยากรณระดับภูมิภาค

การพยากรณระดับภูมิภาค การพยากรณระดับพื้นที่



    โดยในชวง 1-2 ปแรกจะเนนการพัฒนาและเช�อมตอระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ในกลุมโรงไฟฟาที่มีความพรอมมากที่สุดกอน ซึ่งไดแก โรงไฟฟาประเภท SPP โดยจะดำเนินการควบคูไปกับการ

พัฒนารูปแบบการพยากรณท่ีจะยังคงเปนแบบรวมศูนยกอนในชวงแรก แตจะมีรูปแบบการรับขอมูลกลับมา

ท่ีสวนกลางแบบอัตโนมัติ โดยหลังจากผานชวง 1-2 ปแรกไปแลวจะเร่ิมมีการขยายผลการดำเนินการไปยัง

โรงไฟฟาที่มีขนาดเล็กลงอยาง VSPP จนครอบคลุมไปถึงระดับ Prosumer-Aggregator ที่จะทำหนาที่ดูแล

รับผิดชอบแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เช�อมตอกับระบบไฟฟาในระดับ BTM เปนตนไป เชนเดียวกับทิศทาง

ของการพัฒนารูปแบบการพยากรณที่จะคอย ๆ กระจายการพยากรณ ใหเปนแบบแยกจากศูนยกลาง 

ท่ีจะมีขอบเขตการพยากรณครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนรายภูมิภาค กอนจะพัฒนาไปสูรูปแบบการพยากรณ

แบบกระจายที่จะครอบคลุมเปนพื้นที่ยอย ๆ โดยในภาพรวมจะมีการรับขอมูลกลับมาสูศูนย ในระดับตาง ๆ

เปนแบบอัตโนมัติท้ังหมด

“เกิดการใชงานระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟา SPP, VSPP รวมถึง Prosumer-Aggregator”

เพ�อเปนการรองรับการใชงานแหลงผลิตไฟฟาในระบบจำหนายท่ีมีการคาดการณวาจะเพ่ิมข้ึนมากในอนาคต

ระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง  จะเขามาชวยลดภาระปริมาณดานขอมูลที่จะนำเขามายังศูนย/

หนวยการพยากรณระดับประเทศ และยังเปนการชวยบริหารจัดการระดับทองที่ หรือเฉพาะที่ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นอีกดวย โดยการจัดตั้งศูนย/หนวยการพยากรณเพิ่มเติมในระดับภูมิภาคจะเนนไปที่การพยากรณ

การผลิตไฟฟาจาก VSPP ทุกขนาด และ Aggregator ท่ีสามารถรวม Prosumer ท่ีมีขนาดกำลังการผลิต

มากกวา 10 เมกะวัตต ควบคูไปกับการสนับสนุนใหสามารถพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาไดดวยตนเอง

และมีรูปแบบท่ีมีการรับสงขอมูลกับศูนยการพยากรณ ในระดับตาง ๆ แบบอัตโนมัติ 

    เปาหมายของประเทศในระยะยาว มุงเนนการพัฒนาเพ�อใหเกิดการเปล่ียนผานไปสูระบบการพยากรณแบบ

แบบแยกจากศูนยกลางและแบบกระจาย ซ่ึงความละเอียดของการพยากรณจะเปนในลักษณะระดับรายพื้นที่ยอย

โดยการไฟฟาท้ัง 3 แหงจะตองสามารถพยากรณ/ไดรับขอมูลการพยากรณของโรงไฟฟา และ Aggregator 

ทุกขนาด ควบคูไปกับการสนับสนุนใหสามารถพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาไดเองและมีรูปแบบการรับสงขอมูล

กับศูนยพยากรณท้ังหมดเปนแบบอัตโนมัติ
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เปาหมายสำคัญของเสาหลักที่ 2 (RE Forecast)



    ไมโครกริดและโปรซูเมอรมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย เชน ไมโครกริดแบบอัตโนมัติ (Autonomous

Full Service; AF) ซึ่งเปนไมโครกริดในพื้นที่ off-grid หรือพื้นที่หางไกล ที่เนนไปที่การเพิ่มสัดสวนการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy; RE) และมีการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติและ

ครอบคลุมการใหบริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน อีกทั้งยังรวมถึงโปรซูเมอร (Prosumer) ซึ่งจะเปนผูผลิตพลังงาน

ท่ีอยูกระจัดกระจายในกลุมบานอยูอาศัยหรืออาคารตาง ๆ สวนโครงขายไมโครกริด (Community Microgrid;

CM) จะเปนไมโครกริดในพ้ืนท่ี on-grid ระดับชุมชน ท่ีมีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน และ

รองรับการบริหารจัดการโหลดที่มีความผันผวน (Variable load) จากยานยนตไฟฟา (EV) ซึ่งจะเกิดขึ้น

ในชุมชนตาง ๆ ได และไมโครกริดในกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Microgrid; IM) ซึ่งจะเปนไมโครกริด

ในพ้ืนท่ี on-grid ระดับอุตสาหกรรม ท่ีมีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน และรองรับโหลด

ที่ตองการความเช�อถือไดสูง (High reliable load) ทั้งนี้ จากรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย ทำให

ไมโครกริดและโปรซูเมอรมีผู ใชงานตั้งแต ระดับครัวเรือน ไปจนถึงกลุมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อาคาร

ของรัฐและเอกชน ซึ่งในภาพรวมผู ใชงานในระดับดังกลาวจะมีความสำคัญตอการรักษาความมั่นคงของ

การผลิตพลังงานในระดับประเทศดวยเชนเดียวกัน 
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เสาหลักที่ 3

ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร

(Microgrid & Prosumer)

ทิศทางการพัฒนา
ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

Home & Building

Prosumer

Campus & Community 

Town & City

National

Grid

1

1 2 3

2

3



    ในภาพรวมทิศทางการพัฒนาไมโครกริดและโปรซูเมอร ในระยะแรกจึงควรเปนการสนับสนุนใหเกิด

ไมโครกริดในพื้นที่ off-grid/remote area แบบ ระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติครอบคลุมการทำงาน

ตลอดเวลา (Autonomous Full - Service 24/7 : AF 24/7) ในพื้นที่หางไกลและพื้นที่ปลายสายควบคูไปกับ

โปรซูเมอรท่ีมีการเช�อมตอกับโครงขายไฟฟาท้ังในกลุมท่ีอยูอาศัย อาคารของรัฐ และเอกชนกอนท่ีจะขยายผล

การสนับสนุนไปยัง Community Microgrid ผานโครงการนำรองที่รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงาน

หมุนเวียนและยานยนตไฟฟาท้ังในกลุมมหาวิทยาลัย ชุมชน หมูบานจัดสรร และหางสรรพสินคา จนสามารถ

เกิดเปน Industrial Microgrid ในภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรมในที่สุด

    โดยในชวง 1-2 ปแรก จะมุงเนนการพัฒนาไมโครกริดจากพลังงานหมุนเวียน (RE-Based Micro Grid)

ในพ้ืนท่ีหางไกลเปนลำดับแรก โดยดำเนินการในรูปแบบท่ีไมเช�อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก (Off-gird)

มีระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติครอบคลุมการทำงานตลอดเวลา (Autonomous Full-Service 24/7)

ควบคูไปกับพื้นที่อ�น ๆ โดยเฉพาะ Prosumer ที่มีการใชงานเช�อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก (On-grid)

และจะเร่ิมนำรองระบบไมโครกริดในระดับชุมชน (Community Microrgrid) ใหมีความสามารถบริหารจัดการ

กับความตองการไฟฟาที่ผันผวนจากยานยนตไฟฟา (EV) โดยหลังจากผานชวง 1-2 ปแรกไปแลวจะเริ่ม

มีการขยายผลการดำเนินการไปยังรูปแบบการใชงานในเชิงพาณิชยมากย่ิงข้ึน ท้ังในรูปแบบของไมโครกริด

ในระดับชุมชน (Community Microgrid) และไมโครกริดในระดับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Industrial Micorgrid)

เพ�อใหเกิดความสอดคลองกับแนวโนมของการเติบโตดานการใชงานแบบ Business-as-Usual จนสามารถ

เช�อมตอเขาหากันบนแพลตฟอรมโรงไฟฟาเสมือน (VPP Platform) ได ในที่สุด โดยจะดำเนินการคูขนาน

ไปกับการพัฒนาความมีสวนรวมจากภาครัฐกอนที่จะขยายผลไปสูภาคเอกชนที่จะเขามาเปนผูเลนที่มี

ความสำคัญตอการเปล่ียนผานสูระบบไฟฟารูปแบบใหมควบคูไปกับการยกระดับความนาเช�อถือของระบบไฟฟา

ประเทศไทยแบบยั่งยืน

“เกิดการใชงานพลังงานหมุนเวียนสำหรับไมโครกริดและโปรซูเมอร (RE base Microgrid /

Prosumer) เชิงพาณิชยที่เปนการดำเนินการปกติ (Business as Usual) และ ไมโครกริด 

(Microgrid) ชวยในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนสูง 

(High %RE Penetration)”
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เปาหมายสำคัญของเสาหลักที่ 3 (Microgrid & Prosumer)



    การพิจารณาระดับระยะเวลาการใชงานของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานถือวาเปนส่ิงสำคัญในโครงขายไฟฟา

เน�องจากมีผลตอการรักษาเสถียรภาพ ความม่ันคง และความยืดหยุนสูง ซ่ึงจำเปนอยางย่ิงท่ีควรเลือกเทคโนโลยี

ระบบกักเก็บพลังงานท่ีเหมาะสมตอการบริการตาง ๆ ตามระดับระยะเวลาของการนำไปใชงาน ต้ังแตทันทีทันใด

ไปจนถึงเปนวัน สัปดาห หรือเปนเดือน โดยบางเทคโนโลยีสามารถทำงานในระดับระยะเวลาท่ีหลากหลายได

เชนเดียวกัน ทั้งนี้ รูปแบบการใหบริการของระบบกักเก็บพลังงานที่มีการนำไปใชงานในระบบโครงขายไฟฟา 

โดยมีบริการหลักอยู 5 บริการ ในระบบโครงขายไฟฟา

    โดยจะเห็นไดวา ท้ัง 5 บริการ มีการใชงานระบบกักเก็บพลังงานท่ีหลากหลาย เพ�อใหเกิดความคุมคาการใชงาน

ท่ีสูงท่ีสุด (Value stacking) เชน การใชระบบกักเก็บพลังงานในระดับสายสง (Transmission level) เพ�อเพ่ิม

การใชไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหมากข้ึนในโครงขายไฟฟา เกิดบริการเสริมความม่ันคงของระบบโครงขายไฟฟา

ตามเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานท่ีนำมาใช หรือในกรณีมีการเช�อมตอกับระดับจำหนาย (Distribution level) 

ระบบกักเก็บพลังงานสามารถใหบริการท่ีหลากหลายการใชงาน ซ่ึงมีผลใหระบบโครงขายไฟฟามีคุณภาพกำลัง

ไฟฟา (Power quality) และความเช�อถือได (Reliability) ท่ีสถานียอยไฟฟา (Local substation) ชวยลด

การลงทุนท่ีเก่ียวของกับระบบจำหนาย และการเพ่ิมสัดสวนการใชงานรวมกันของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาแบบ

กระจายศูนย (Distributed Energy Resources, DERs)

    การใชงานของระบบกักเก็บพลังงานเพ�อสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของโครงขายไฟฟารองรับการสงเสริม

การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนหรือการเพิ่มขึ้นของความตองการไฟฟาจากยานยนตไฟฟา จึงทำใหระบบ

กักเก็บพลังงานเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถนำไปใชไดท้ังระดับการไฟฟา (Utility scale) ไมวาจะเปนในรูปแบบ 

Operating Reserves หรือ Peaking Capacity ท่ีจะสามารถรองรับสัดสวน VRE ท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับ 25% 

อีกท้ังยังเปนการสรางโอกาสของรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ในลักษณะ ESS Aggregator อีกดวย
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เสาหลักที่ 4

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
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    แตอยางไรก็ดี ในระยะยาวภาครัฐควรจะมุงเนนการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการใชงานในรูปแบบ 

เปลี่ยนชวงเวลาการใชพลังงาน (Energy time shift) เพ�อรองรับสัดสวน VRE ที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 50 % 

ควบคูไปกับยกระดับความสามารถในการรองรับเติบโตของโปรซูเมอรและยานยนตไฟฟาปริมาณมากในอนาคต

ทั้งนี้ ในภาพรวมเม�อตนทุนของระบบกักเก็บพลังงานมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจนสามารถติดตั้ง

ในระดับหลังมิเตอรไดเปนที่เรียบรอยแลวผู ใชงานในระดับดังกลาวก็จะสามารถเขามามีสวนรวมหรือจัดหา

รูปแบบการบริการในระบบไฟฟาประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน

    โดยในชวง 1-2 ปแรก จะมุงเนนการพัฒนาใหเกิดการนำรองใชงานระดับ Utility Scale ภายใต

การไฟฟาทั้ง 3 แหงและระดับ End-User Scale จากภาคอาคารและโรงงาน (C&I) ขนาดใหญที่สามารถ

เขามาสนับสนุนระบบโครงขายไฟฟาเปนเวลา 1-2 ชั่วโมง/วัน ควบคูไปกับการกำหนดเปาหมายที่เหมาะสม

ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) เพ�อเตรียมความพรอมรองรับปริมาณพลังงานหมุนเวียน

ท่ีถูกนำเขามาใชงานรวมกับระบบไฟฟาในสัดสวนท่ีสูงข้ึนอยางมากในอนาคต โดยหลังจากผานชวง 1-2 ปแรก

ไปแลวจะเร่ิมมีการขยายผลการดำเนินการใหเกิดการใชงานในวงกวาง ท้ังในระดับ Grid Scale และ End-User 

Scale ใหสอดรับกับแนวโนมของตนทุนราคาระบบกักเก็บพลังงานที่จะลดลงอยางตอเน�องจนเกิดความคุมคา

ในการใชงานเชิงพาณิชย โดยจะดำเนินการคูขนานไปกับการพัฒนาความมีสวนรวมจากผูรวบรวมศักยภาพ

ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS Aggregator) ในระดับตาง ๆ ทั้งจากภาคการไฟฟาและภาคเอกชนที่จะเปนรูปแบบ

ธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและขยายฐานของการใหบริการในระบบไฟฟาออกไปยังผู ใชงาน

ระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายการใชงานตอบสนองตอระบบโครงขายไฟฟาที่ของประเทศไทย 

ในระยะยาว 

“การใชงานในทุกรูปแบบการบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่เกี่ยวของกับ

โครงขายไฟฟาของประเทศไทย รวมถึงมาตรการสงเสริมรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (New Business)

ของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)”

ESS services

In Utility

ESS Markets

G-T-D-R

ESS 

Business

Operating reserves

Investment deferral

Peaking capacity
VRE = 25%

Investment deferral

Energy time shif
VRE = 50%

Investment deferral
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VRE

Gen.
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เปาหมายสำคัญของเสาหลักที่ 4 (ESS)



    การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) เปนแนวทางสำคัญในการชวยบรรเทาผลกระทบของ

ระบบไฟฟาจากการใชยานยนตไฟฟาปริมาณมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งหากมีการพัฒนาอยางตอเน�อง

ยานยนตไฟฟาจะสามารถเปนหนึ่งในทรัพยากรที่สามารถใหบริการกับระบบไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ได

เน�องจากยานยนตไฟฟาเปรียบเสมือนแหลงกักเก็บพลังงานที่กระจายตัวอยูทั่วทุกพื้นที่นั่นเอง 

    ดังน้ัน เพ�อใหเกิดการบูรณาการยานยนตไฟฟาอยางเปนรูปธรรม ปจจัยท่ีสำคัญในมิติตาง ๆ ยอมตอง

ถูกนำมาพิจารณาเพ�อทำใหเกิดการพัฒนาไดอยางครบถวนรอบดาน อีกท้ังภาคการไฟฟาควรจะตองเดินหนา

พัฒนาศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) เพ�อทำหนาที่ดูแลจัดการขอมูลที่ไดรับจากการใชงาน

ยานยนตไฟฟา ซึ่งจะเปนขอมูลที่จากมิเตอรอัจฉริยะ ขอมูลจากเคร�องอัดประจุไฟฟา หรือแมแตขอมูลจาก

ยานยนตไฟฟาเองก็ตาม เพ�อใหสามารถวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการการใชพลังงานของยานยนตไฟฟา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐานทั้งโครงขายไฟฟาและการส�อสารจะตองถูกปรับปรุงใหมีความทันสมัย เพ�อให

สามารถรองรับปริมาณยานยนตไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเขาถึงการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนต

ไฟฟาตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวของเพ�อชวยยกระดับการใหบริการ

และสงมอบความสะดวกสบายแกผู ใชยานยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น                                             
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เสาหลักที่ 5

การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration)
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“เกิดการใชงานยานยนต ไฟฟา (EV) ที่มีการเช�อมตอกับระบบไฟฟาแบบ V1G และ V2X 

ครอบคลุมผู ใชยานยนต ไฟฟาทุกประเภทตามแผนการสงเสริมยานยนต ไฟฟาของประเทศไทย”

    นอกจากนี้ การบูรณาการยานยนตไฟฟายังจำเปนตองพึ่งพาเครือขายยานยนตไฟฟาขนาดใหญและ

ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EV Aggregator: EVLA) ซึ่งจะมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรการอัด

ประจุยานยนตไฟฟาเฉพาะพื้นที่ ควบคูไปกับการจัดหาการตอบสนองดานโหลดมาใหบริการภายในระบบ

โครงขายไฟฟา ทั้งนี้ ในชวงเริ่มตนนั้นการไฟฟาฝายจำหนายทั้ง 2 แหง จะทำหนาที่เปนผูรวบรวมโหลด

ยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1) เพ�อดูแลภาพรวมและเขาถึงการใชงานอุปกรณอัดประจุยานยนต

ไฟฟา EVSE (Electric Venicle Supply Equipment) ใหไดมากที่สุด โดยจะเปดใหเอกชนสามารถ

เปนผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 2 (EVLA Level 2) เพ�อจัดการการอัดประจุในระดับที่ยอย ๆ 

กอนที่ในอนาคตจะเปดโอกาสใหหนวยงานเอกชนอาจถูกยกระดับใหขึ้นมาเปนระดับที่ 1 ได หากมีศักยภาพ

เพียงพอ

    ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาจะเขามาชวยดูแลการบูรณาการยานยนตไฟฟาท้ังในรูปแบบของการอัดประจุ

อัจฉริยะ (Smart Charge) และการจายพลังงานสูโครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) 

เพ�อตอบสนองทั้งความตองการในลักษณะของความตองการพลังงานไฟฟา (Demand) และความตองการ

พลังไฟฟา (Capacity) เพ�อใหเกิดการใหบริการในทุกรูปแบบท่ีเปนไปได (EV-as-a-service) เชน การใหบริการ

เสริมความมั่นคง (Ancillary Service) เปนตน ในสวนของผู ใชยานยนตไฟฟาที่เปนทรัพยากรหลัก 

จะเริ่มตนจากการเขาถึงผู ใชยานยนตไฟฟาในระดับครัวเรือนที่เปนยานยนตขนาดเล็ก เชน รถยนตสี่ลอ 

ซ่ึงเปนยานยนตไฟฟาท่ีจะมีการใชงานอยางแพรหลายในชวงแรก ขยายผลเขาสูเครือขายยานยนตไฟฟา (Fleet) 

ซ่ึงเปนการรวมตัวของกลุมยานยนตไฟฟาท่ีมีเปาหมายทางธุรกิจเดียวกัน และจะตองรองรับยานยนตไฟฟา

ขนาดใหญได เชน รถบัส รถบรรทุก เม�อมีการใชงานจริงในอนาคต ทำใหกอใหเกิดการบูรณาการ

แหลงทรัพยากรแบบกระจายไดแบบยั่งยืน

    โดยในชวง 1-2 ปแรก จะมุงเนนไปที่การเตรียมความพรอมเพ�อรองรับการใชงาน EV ที่จะมีปริมาณ

เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน�อง ท้ังในสวนของศูนยขอมูล (EV Data Center) และการติดต้ังสมารทมิเตอร (AMI) 

ในพื้นที่นำรอง อีกทั้งยังจำเปนตองเริ่มพัฒนาตลาดดวยการสรางแรงจูงใจในการใชงานยานยนตไฟฟา 

ควบคูไปกับการพัฒนารูปแบบธุรกิจผูรวบรวมโหลดจากยานยนตไฟฟา (EVLA) ซ่ึงจะมีการไฟฟารับผิดชอบ

หนาที่ดังกลาวกอนในชวงแรก โดยหลังจากผานชวง 1-2 ปแรกไปแลวปริมาณยานยนตไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น

อยางตอเน�องตามแผนสงเสริมยานยนตไฟฟาของประเทศไทยจะดำเนินควบคูไปกับการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานใหครอบคลุมครบถวนทุกกลุมผู ใชงานและสามารถรองรับการใชงานตอบสนองตอระบบไฟฟา

ครอบคลุมต้ังแต V1G ถึง V2X ผานตลาด Energy & Capacity, Ancillary Service จนสามารถเขาไป

ทำหนาที่ในระบบไฟฟาไดทุกรูปแบบการใหบริการผานการพัฒนารูปแบบธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา

ในระดับตาง ๆ ทั้งจากภาคการไฟฟาและภาคเอกชนที่จะเขามาทำหนาที่รวบรวมและขยายฐานของ EV 

Resource ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของระบบไฟฟาประเทศไทยมากที่สุด 
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เปาหมายสำคัญของเสาหลักที่ 5 (EV Integration)



แผนอำนวยการสนับสนุน 

    นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนขับเคล�อนฯ ระยะปานกลางยังประกอบดวยภารกิจหรือ

กิจกรรมอ�น ๆ ท่ีมิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหน่ึง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญและจำเปน

ท่ีตองดำเนินการคูขนานไปดวย หรือมีความสัมพันธและเก่ียวของกับหลายเสาหลัก ดังน้ัน แผนอำนวยการสนับสนุน

จึงถูกต้ังข้ึนภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง เพ�อทำหนาท่ีสนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก

    โดยภาพรวมของแผนอำนวยการสนับสนุนดานสมารทกริด จะมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

เทคโนโลยีท้ังดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัลเพ�อสนับสนุนการดำเนินงานดานสมารทกริด โดยดานระบบไฟฟา 

(Grid Infrastructure) จะผลักดันใหเกิดการติดต้ังและใชงานมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ใหครอบคลุมกลุมผู ใชไฟฟา

ทุกประเภท รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation) ใหครอบคลุมทุกระดับจนถึงระบบจำหนาย 

(Smart Distribution) เพ�อเปนโครงสรางพื้นฐานหลักรองรับการดำเนินงานดานสมารทกริดในอนาคตได

ทุกรูปแบบ และสำหรับดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) จะเปนการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ 

มาใชงานรวมกับระบบไฟฟาและการเช�อมตอกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DERs) ในอนาคตอยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิ การใชงานโครงขายการส�อสาร 5G, ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS), Cloud-Based

Platform, Data Privacy, Cyber Security, Data Analytic, Block Chain, AI & Machine Learning,

5G Network Slicing รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ในรูปแบบ

Technology Coupling ในระยะยาว 

AMI
ResidentialC&I

ขนาดใหญ => กลาง-เล็ก

คลอบคลุมผูใชไฟฟา

ทุกประเภท

คลอบคลุมทุกระดับ

Smart

Substation

Next Generation Technology

R&D Technology

Smart Grid

Start Up

ดาน Smart Grid

Service Provider

ดาน Smart Grid

Technology

Coupling

Service Provide ดาน Smart Grid
As-a-Service

Business Model

Smart

Distribution

Cloud-Based Platform / EMS / Data Management & Analytics

Cyber Security / Blockchain / AI & Machine Learning / 5G Network Slicing

รองรับ

ผูใชไฟฟา

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

(รองรับการใชงานที่หลากหลาย)

พัฒนาใหเกิด ผลักดันไปสู

การพัฒนาบุคลากรดาน

Smart Grid

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู

ดาน Smart Grid

เกิดมาตรฐานทางวิศกรรม

ดาน Smart Grid
(Engineering Standard Practice)

(รองรับทุกรูปแบบการใชงานบน Smart Grid)

Grid Infrastructure

Digital Infrastructure

Business Model

ขีดความสามารถ

ในประเทศ

ภาคเอกชน

5G
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“เพ�อชวยสนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพ�อสนับสนุนงาน

Smart Grid และพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (New Business Model)”
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    นอกจากน้ี ยังมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศดานสมารทกริด ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร

และหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสมารทกริด ขยายผลไปสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและการกำหนดเปนมาตรฐาน

วิศวกรรมดานสมารทกริดในระยะตอ ๆ ไป รวมถึงดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสมารทกริด เพ�อพัฒนา

ใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (Start Up) กอนท่ีจะผลักดันไปสูรูปแบบผู ใหบริการ (Service Provider) ท่ีครอบคลุม

ผู ใชไฟฟาทุกประเภท พรอมท้ังขยายผลพัฒนาการใหบริการไปสูรูปแบบธุรกิจ As-a-Service รองรับการให

บริการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกรูปแบบการใชงานบนสมารทกริด 

    โดยในชวง 1-2 ปแรก จะมุงเนนไปที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลัก ทั้งระบบโครงขายและระบบ

ดิจิทัลตามลำดับความสำคัญ ไดแก Smart Substation และสมารทมิเตอร (AMI) โดยจะเร่ิมตนจากในกลุม

ผูผลิตไฟฟาและผู ใชไฟฟาขนาดใหญ รวมถึงการติดต้ังและเช�อมโยงระบบบริหารจัดการพลังงาน Cloud-

Based Platform การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการของโครงขายส�อสาร 5G ควบคูไปกับการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ประเภท Service Provider ดาน Software-as-a-Service และ Cloud-Based Platform เพ�อรองรับการใชงาน

ผู ใชไฟฟารายใหญเปนลำดับแรกกอน นอกจากน้ี ยังจำเปนตองสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาท้ังในดาน

เทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งจะมีสวนชวยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไดอยางยั่งยืน โดยหลังจาก

ผานชวง 1-2 ปแรกไปแลวจะเริ่มมีการขยายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระบบโครงขายไฟฟาไปยัง

กลุมผูผลิตไฟฟาและผู ใชไฟฟาที่มีขนาดเล็กจนครอบคลุมครบถวนทุกพื้นที่พรอมรองรับการบูรณาการกับ

เทคโนโลยีดานดิจิทัลที่ล้ำสมัยอยาง

Data Analytic, Cyber Security, 

Blockchain, AI & Machine Learning

และ 5G Network Slicing ควบคูไปกับ

การขยายรูปแบบการใหบริการของ 

Service Provider ใหครอบคลุมผู ใช

ไฟฟาและการใหบริการในระบบไฟฟา

ทุกประเภท เพ�อกาวขามขอจำกัดการ

ใหบริการในระบบไฟฟาพรอมรองรับ

การเติบโตของ DERs และการเปล่ียนผาน

ไปสูระบบสมารทกริดไดอยางสมบูรณ 

เปาหมายสำคัญของแผนอำนวยการสนับสนุน



ประโยชนของการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริด

ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574

1) ดานการบริหารการขับเคล�อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย

   o เกิดการทำงานรวมกันแบบบูรณาการของหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ�อใหการดำเนินงาน

      บรรลุเปาหมายสำคัญอยางครบถวนท่ีจะทำใหการพัฒนาระบบสมารทกริดประสบผลสำเร็จ ซ่ึงจะกอใหเกิด

      ประโยชนกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

   o เกิดการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการเงิน และบุคลากรไดอยางเปนระบบเพียงพอ ทำใหลด

      ความซ้ำซอน  

   o มีกลไกในการติดตามการพัฒนาและเปล่ียนแปลงกิจการไฟฟาอยางเปนระบบ 

2) ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน 

   o  มีการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถการทำงานของระบบสมารทกริดที่ตอบสนองตอการพัฒนา

      ประเทศ เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งเปาหมายของหนวยงาน

      ในภาคสวนตาง ๆ ท่ีดำเนินงานรวมกันอยางครบถวน 

   o  ลดปญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงการท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือธุรกิจรูปแบบใหม ๆ

   o  มีกลไกในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรวมกับภาคสวนกิจการอ�น ๆ 

3) ดานการพัฒนาหนวยงานและบุคลากรภายในประเทศ

   o  ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เขามามีสวนรวมเห็นทิศทางการเปลี่ยนผานในสวนของกิจการไฟฟา

      และเกิดวิสัยทัศน ในการพัฒนาองคกรในการตอบสนองตอแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง ซ่ึงจะทำให

      เกิดการสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และการพัฒนาบุคคลากรในประเทศ

   o  เกิดการสนับสนุน ผลักดัน ใหเกิดการพัฒนา เปล่ียนแปลง และปฏิรูปของภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน

      หนวยงานวิจัยและการศึกษาตาง ๆ ใหตอบสนองตอกิจการไฟฟาสมัยใหมท่ีมีแนวโนมเปล่ียนแปลงจาก

      รูปแบบเดิมอยางมาก ท้ังในดานเทคโนโลยี ดานตลาด และดานการบริหารจัดการระบบ 

   o  เกิดเวทีและกระบวนการท่ีเปดกวางใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม 
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    อยางไรก็ดี จากเปาหมายของแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง ดังที่กลาวมาขางตนนั้น สามารถ

นำไปสูประโยชนตาง ๆ โดยแบงออกตามเสาหลักไดดังนี้

ประโยชนของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)

    กอใหเกิดผลประหยัดจากการหลีกเล่ียงการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา ระบบสง และระบบจำหนาย รวมถึงการ

สั่งเดินเคร�องโรงไฟฟาในบางชวงเวลาโดยเฉพาะชวงที่มีความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak) ซึ่งจะสงผลให

อัตราคาไฟฟาโดยรวมของประชาชนลดลง ท้ังน้ี การตอบสนองดานโหลดท่ีดำเนินการควบคูไปกับระบบบริหาร

จัดการพลังงานเพ�อมุงไปสูการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติในระยะยาวนั้น จะเปน

การชวยสนับสนุนใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนมากย่ิงข้ึน สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของพลังงานหมุนเวียน 

และแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DERs) ประเภทตาง ๆ ปริมาณมากตามทิศทางแนวโนมของโลก รวมถึง

การกำหนดเปาหมายของประเทศไทยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชนของเสาหลักที่ 2 การพยากรณ ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

    ชวยสนับสนุนในการบริหารจัดการและการวางแผนการผลิตไฟฟาท้ังในสวนของการเดินโรงไฟฟาและการ

จายโหลด (Economic Dispatch) อยางมีประสิทธิภาพ การกำหนดปริมาณกำลังผลิตสำรอง ซึ่งสงผล

ตออัตราคาไฟฟาของผู ใชไฟฟาโดยตรง จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

อยางแพรหลายทั้งในระดับโรงไฟฟา SPP หรือ VSPP จนไปถึงระดับอาคารหรือบานอยูอาศัยในรูปแบบ

โปรซูเมอร (Prosumer) ตามแนวโนมตนทุนที่ลดลงอยางตอเน�อง รวมถึงจากการขับเคล�อนและสงเสริมพลังงาน

หมุนเวียนของภาครัฐ ทั้งนี้ การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความแมนยำในระดับตาง ๆ 

จึงกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ ผูดูแลระบบไฟฟา และผู ใชไฟฟาโดยตรง ซึ่งสงผลใหระบบไฟฟาสามารถ

รองรับการเขามาของพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากในอนาคตได

ประโยชนของเสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer)

    ทำใหระบบไฟฟาของประเทศไทยสามารถรองรับการเช�อมตอของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะ

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมไดเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลองตามแผน AEDP รวมถึงรองรับการเพ่ิมข้ึน

ของกลุมผู ใชไฟฟา โปรซูเมอร (Prosumer) โดยระบบไมโครกริดจะชวยรักษาความม่ันคงและเพ่ิมความสามารถ

ในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาใหมีความยืดหยุนมากข้ึน เกิดรูปแบบธุรกิจใหม เพ่ิมผูเลนในอุตสาหกรรมไฟฟา

และการกระจายโอกาสการเขาถึงการใชพลังงานสะอาดของประชาชนในประเทศ
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ประโยชนของเสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

    จะชวยเพ่ิมความนาเช�อถือไดของระบบไฟฟา รวมถึงเพ่ิมความยืดหยุนและความม่ันคงในโครงขายไฟฟา

ของประเทศ จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และแนวโนมการผลิตไฟฟา

ใชเองของผู ใชไฟฟา ระบบกักเก็บพลังงานจะเปล่ียนรูปแบบของอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศในอนาคตและทำให

เกิดธุรกิจและบริการพลังงานรูปแบบใหม ๆ ในประเทศ

ประโยชนของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนต ไฟฟา (EV Integration)

    จะชวยใหการวางแผนการลงทุนและการดำเนินงานท้ังในระบบผลิต ระบบสง และระบบจำหนาย ของการไฟฟา

รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยสามารถลด

ผลกระทบหรือปญหาตอระบบไฟฟาจากการใชงานยานยนตไฟฟาท่ีคาดวาจะแพรหลายมากข้ึน สอดคลองตาม

แนวโนมของโลก รวมถึงการกำหนดเปาหมายการสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ดวยเทคโนโลยี

การอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) และประยุกต ใชยานยนตไฟฟาใหเปนทรัพยากรท่ีมีประโยชนตอโครงขาย

ดวยเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) และขยายผลไปสู V2X ในอนาคต
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ประโยชนของแผนอำนวยการสนับสนุน

    สำหรับแผนอำนวยการสนับสนุน จะเปนสวนสนับสนุนการดำเนินงานคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก ใหบรรลุ

เปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตแผนการขับเคล�อนฯ ระยะปานกลาง ทั้งดานการเตรียม

ความพรอมโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสมารทกริด การพัฒนาขีดความสามารถ

ดานสมารทกริดของหนวยงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนทั่วไปในประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน

ใหระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไทยมีความทันสมัยและยืดหยุนมากยิ่งขึ้น ดวยการใชเทคโนโลยีดานระบบ

ไฟฟา เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีแหงอนาคต ใหสามารถรองรับการเขามาของพลังงานหมุนเวียน 

แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DERs) หรือเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive Technology) ที่จะเพิ่มขึ้น

อยางตอเน�องในอนาคตไดอีกดวย



คำศัพทนารูเกี่ยวกับ Smart Grid

ชองทางการรับรูขาวสาร Smart Grid

  1)    Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning    ปญญาประดิษฐและการเรียนรูดวยตนเองของระบบคอมพิวเตอร

  2)    Auto & Semi auto DR     การตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ

  3)    Advance Metering Infrastructure (AMI)   มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

  4)    Ancillary Service     บริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟา

  5)    Blockchain      เทคโนโลยีบล็อกเชน

  6)    Big Data      เทคโนโลยีบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ

  7)    Balancing Market     ตลาดซ้ือขายไฟฟาประเภทรักษาสมดุลในระบบไฟฟา

  8)    Contingency Event Management     การบริหารจัดการกับสถานการณฉุกเฉินในระบบไฟฟา

  9)    Community (Microrgrid)     ระบบไมโครกริดระดับชุมชน

  10)  Cloud-Based       การใหบริการบนพ้ืนฐานของระบบคลาวด

  11)  Distributed Energy Resources (DERs)    แหลงพลังงานแบบกระจายตัว

  12)  Decentralized Forecast     ระบบพยากรณกำลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย

  13)  Distributed Forecast     ระบบพยากรณกำลังผลิตไฟฟาแบบกระจายรายพ้ืนท่ี

  14)  Demand Response Control Center (DRCC)   ศูนยควบคุมและส่ังการการตอบสนองดานโหลด

  15)  DR Resource      แหลงท่ีมีศักยภาพการตอบสนองดานโหลด

  16)  Energy & Capacity Market    ตลาดซ้ือขายไฟฟาประเภทพลังงานไฟฟา (MWh) และพลังไฟฟา (MW)

  17)  End-User Scale     รูปแบบการใชงานในระดับผู ใชไฟฟา

  18)  EV Load Aggregator     ผูรวบรวมโหลดจากยานยนตไฟฟา

  19)  Grid Flexibility     ความยืดหยุนของระบบไฟฟา 

  20)  Grid Scale      รูปแบบการใชงานในระดับการไฟฟาหรือผูผลิตไฟฟา

  21)  Industrial (Micorgrid)     ไมโครกริดในระดับอุตสาหกรรม

  22)  Load Aggregator     ผูรวบรวมโหลด

  23)  National Control Center (NCC)    ศูนยควบคุมกำลังผลิตไฟฟาแหงชาติ

  24)  Network Slicing 5G     เครือขายส�อสาร 5G ท่ีถูกแยกสวนออกมาเพ�อใชงานเฉพาะอยาง

  25)  Net Zero Emissions     การปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบสุทธิเปนศูนย

  26)  Service Provider     ผูจัดหาการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ

  27)  Software-as-a-Service      การใหบริการดานซอฟแวรแบบ On-Demand

  28)  Small Power Producer (SPP)    ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก

  29)  Tranmission & Distribution Constraint   การบริหารจัดการขอจำกัดในระบบสงและระบบจำหนาย

  30)  Utility      การไฟฟาท้ัง 3 แหง (กฟผ. กฟน. กฟภ.)

  31)  Very Small Power Producer (VSPP)    ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดเล็กมาก

  32)  Virtual Power Plant (VPP)    เทคโนโลยีโรงไฟฟาเสมือน

  33)  Vehicle to Grid (V1G)     การตอบสนองของยานยนตไฟฟา ตอระบบโครงขายไฟฟาแบบทางเดียว

  34)  Vehicle to Everything (V2X)     การตอบสนองของยานยนตไฟฟา ตอระบบใด ๆ แบบสองทิศทาง

  35)  Variable Renewable Energy (VRE)    พลังงานหมุนเวียนท่ีมีความผันผวนสูง ไดแก ลมและแสงอาทิตย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

thai-smartgrid Website: http://thai-smartgrid.com

46

เชิญชวนใหกด Like ติดตามขาวสาร



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายไฟฟา 

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2612 1555 www.eppo.go.th


