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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 1-1 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 วัตถุประสงคของแผนการขบัเคลือ่น 

แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผนแมบทฯ) 
ไดถูกประกาศใชอยางเปนทางการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 โดยแผนแมบทฯ ไดกำหนดกรอบ          
และแนวทางของการพัฒนาระบบสมารทกริดขึ ้นในประเทศไทยในภาพรวม เพื ่อใหการดำเนินการของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 

ตอมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ไดดำเนินการจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนการขับเคลื่อนฯ 
ในระยะสั้น) ซึ่งตรงกับกรอบเวลาระยะสั้นภายใตแผนแมบทฯ โดยแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นน้ัน             
เปนระยะการพัฒนาโครงการนำรองเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุมคาของการลงทุน          
ในแตละเทคโนโลยี และนำผลที่ไดจากการศึกษา ทดสอบ และวิจัยสำหรับแตละเทคโนโลยีในโครงการนำรอง
มาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการนำไปใชพัฒนาจริงในระยะตอไป ซึ่งไดถูกประกาศใชอยางเปน
ทางการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การดำเนินการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น           
จะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2564 ดังน้ัน สนพ. จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ขึ้น โดยมีกรอบ
ระยะเวลาครอบคลุมป พ.ศ. 2565 จนถึงป พ.ศ. 2574 และเปนแผนการที่มีความสอดคลองตามแนวทางของ
แผนแมบทฯ แตจะประกอบไปดวยรายละเอียดมากขึ้นเพื่อใหหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ
สามารถดำเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได สอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของประเทศไทย 
รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต  

 

 
 

รูปท่ี 1-1 กรอบระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง                
(พ.ศ. 2565 – 2574) ภายใตแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 1-2 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินการ
ดานสมารทกริดของประเทศไทยเปนไปอยางเปนรูปธรรมและสามารถนำไปสูผลที่เห็นไดชัดเจน มีการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ และจะไดใชเปนแนวทาง        
ในการการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศตอไป          
โดยจะมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรแหลงพลังงานรูปแบบใหม ๆ          
ในระบบจำหนายไฟฟาที่จำเปนรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม อยางมีประสิทธิภาพ
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 
 

1.2 การจัดทำแผนการขับเคลื่อน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 18 เดือน คือ ตั ้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงเดือนกันยายน          
พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื ่อการกำหนดเปาหมาย (Milestone) และแนวทางสงเสริมใหเกิดการดำเนิน          
กิจกรรมดานสมารทกริดเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟาใหสามารถรองรับ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ ่มขึ้นในอนาคต สอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของ
ประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

สำหรับการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางน้ัน ไดใหความสำคัญของกระบวนการมีสวนรวม
ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดในประเทศไทย 
เปนการดำเนินงานผานการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในภาพรวมและแยกออกเปนรายหัวขอ
หรือรายเสาหลัก ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทฯ แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น รวมถึงสถานการณเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบดวย 5 เสาหลัก ไดแก การตอบสนองดานโหลดและการบริหารจัดการ 
พลังงาน (DR & EMS) การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) ระบบไมโครกริดและ 
โปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟา (EV Integration) ทั้งนี้ ในการดำเนินงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ในแตละ
ขั้นตอนไดผานการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (คณะอนุกรรมการฯ สมารทกริด) อีกดวย 

ภายใตโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ไดมีการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยแบงออกเปนการประชุมรวม 
จำนวน 2 ครั้ง การประชุมยอยรายเสาหลักและรายหนวยงาน รวมจำนวน 14 ครั้ง และยังมีการจัดสัมมนาเพ่ือ
นำเสนอและเผยแพรรางแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน อีกจำนวน            
1 ครั้ง นอกจากน้ี การดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ดังกลาว ไดผานการพิจารณาจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ สมารทกริด จำนวน 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 
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รูปท่ี 1-2 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ สมารทกริด และการประชุม/สัมมนาตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ  

 
 

1.3 โครงสรางแผนการขับเคลื่อน 

แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ไดเนนไปยัง 7 หัวขอกลุมงานหลัก ซึ่งสอดคลองกับกรอบ 
แผนแมบทฯ ภาพรวมของแผนหรือนโยบายของประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคต ไดแก ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) การตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response: DR) ระบบพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
ระบบไมโครกริด (Microgrid) โปรซูเมอร (Prosumer) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: 
ESS) และการบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration)  
 

 
 

รูปท่ี 1-3 หัวขอกลุมเทคโนโลยีภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
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ภายใตโครงสรางของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง จะประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก  
 

(1) Vision & Goal: การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายภาพรวมในชวงระยะเวลา 5 ป และ 10 ป  
(2) Key Milestone & Strategic plan: การกำหนดเปาหมายสำคัญและกลยุทธในการดำเนินงาน

เพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมาย  
(3) Action Plan Development: การวางกรอบและรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่ควรจะตอง

ดำเนินการตามแผนกลยุทธที่กำหนดไว 

 

 
 

รูปท่ี 1-4 องคประกอบหลักของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
 

อยางไรก็ดี ในสวนของกรอบและรายละเอียดกิจกรรม/โครงการนั้น จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 
(1) แผนภูมิแกนต (Gantt’s Chart) แสดงกิจกรรมของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมรายละเอียด
โดยสังเขปและความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม/โครงการ และ (2) สวนอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม/
โครงการ 
 

 
 

รูปท่ี 1-5 โครงสรางของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ในสวนของกรอบและรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ  
 



 

 

 

 

บทที่ 2 
ภาพรวมของแผนการขับเคล่ือนฯ                   

ระยะปานกลาง 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

 
2.1 ความสอดคลองกับแผนหรอืนโยบายระดับประเทศ  
 

2.1.1 ความสอดคลองของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง กับแผนยุทธศาสตรชาติ 

1) ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1.1) ขอ 4.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
4.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  
4.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส  
4.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

1.2) ขอ 4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
4.4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4.4 พัฒนาโครงสรางพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม  

2) ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

2.1) ขอ 4.1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
4.1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

2.2) ขอ 4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตร ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 

3) ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3.1) ขอ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

 

2.1.2 ความสอดคลองของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (7) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  
(แผนหลัก) 

1.1) แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน 
- การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
- ประสทิธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีระบบ

โครงขายสมารทกริด 

2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยนื (แผนรอง) 

2.1) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงขึ้น 
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2.2) แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
- การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนรอง) 

3.1) แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม 
- การประยุกตใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยาง

ย่ังยืนเพ่ิมขึ้น 

3.2) แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- จำนวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมขึ้น  
- สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

 

2.1.3 ความสอดคลองของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง กับแผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 

1) กิจกรรมการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ 

2) กิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและธุรกิจกาซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแขงขัน 

2.1) กิจกรรมยอยที่ 1 ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 2022 

2.2) กิจกรรมยอยที่ 2 สงเสริมกิจการไฟฟาเพ่ือเพ่ิมการแขงขันและปฏิรูปโครงสรางการบริหารกิจการ
ไฟฟา 

 

2.1.4 ความสอดคลองของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง กับกรอบแผนพลังงานชาติ  

กรอบแผนพลังงานชาติ ไดกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงาน โดยมีเปาหมายสนับสนุนใหประเทศไทย
สามารถมุงสูพลังงานสะอาด และลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutrality) 
ภายในป ค.ศ. 2065 – 2070 ดังน้ี  

1) เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาใหมโดยมีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนไมนอยกวารอยละ 50 พิจารณา
รวมกับตนทุนระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว 

2) ปรับเปลี่ยนการใชพลังงานภาคขนสงเปนพลังงานไฟฟาสีเขียว ดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle: EV) ตามนโยบาย 30@30 

3) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน มากกวารอยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน 

4) ปรับโครงสรางกิจการพลังงานรองรับแนวโนมการเปลี่ยนผานพลังงาน (Energy Transition)  
ตามแนวทาง 4D1E (Decarbonization, Digitalization, Decentralization, Deregulation และ 
Electrification) 

ทั้งน้ี เปาหมายลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนยในชวงดังกลาว (ค.ศ. 2065 – 
2070) ขึ้นอยูกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางการเงิน 
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2.2 ภาพรวมของแผนการขับเคลือ่นการดำเนนิงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เปนแผนเพื่อขับเคลื่อนดานสมารทกริดตามกรอบแผนแมบทฯ 
โดยมีความสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผาน
ของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อมุงสูเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยรวม โดยมีวิสัยทัศนและเปาหมายภาพรวม (Vision & Goal) สรุปไดดังน้ี 

 
วิสัยทัศน (Vision) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

“สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนาย
ไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม” 
 

เปาหมายภาพรวม (Goal) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก 

ระยะ 1 – 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569): 
การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่จำเปน และนำรองการจัดการแหลง

พลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ในรูปแบบเชิงพาณิชย รองรับการเปลี่ยน
ผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหมที่เริ่มสงผลตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา 

ระยะ 6 – 10 ป (พ.ศ. 2570 – 2574): 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเรงการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy 

Resources: DER) อยางเต็มรูปแบบเชิงพาณิชยรองรับการเปลี ่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหม           
ที่สงผลอยางมีนัยสำคัญตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา 
 

 
 

รูปท่ี 2-1 วิสัยทัศนและเปาหมายภาพรวมของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
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แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เปนการดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก ซึ่งมีการเพิ่มเติมเสาหลัก            
จากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 3 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของ
ประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบดวย  

- เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
- เสาหลักที่ 2 : การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
- เสาหลักที่ 3 : ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
- เสาหลักที่ 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
- เสาหลักที่ 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 

นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ยังประกอบดวย
ภารกิจหรือกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่มิไดอยู ภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ ่ง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมี
ความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนานกันไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก 
จึงกำหนดไวในแผนอำนวยการสนับสนุน 

 

 
 

รูปท่ี 2-2 เสาหลักภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
 
 
2.3 เปาหมายสำคญัของแผนการขบัเคลื่อนการดำเนนิงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

เปาหมายสำคัญ (Key Milestone) ของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ภายใตกรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก  

(1) ระยะ 1 – 2 ป (ระยะเรงดวน ที่จะตองเรงดำเนินการ)  
(2) ระยะ 3 – 5 ป (ระยะสั้นของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง)  
(3) ระยะ 6 – 10 ป (ระยะยาวของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง)  
(4) ระยะมากกวา 10 ป (มุมมองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะตอไป) 

โดยแบงออกเปน 5 เสาหลัก และแผนอำนวยการสนับสนุน ประกอบดวย 
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2.3.1 เสาหลักที่ 1: การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงานภายใตเสาหลักที่ 1 จะดำเนินการตอเนื่อง
จากแผนการขับเคลื ่อนฯ ในระยะสั ้น เนื ่องจากการตอบสนองดานโหลด (Demand Response: DR)         
เปนเทคโนโลยีที่มีตนทุนต่ำ และเปนทางเลือกลำดับแรก ๆ ในการเพ่ิมความยืดหยุนของระบบไฟฟาใหสามารถ
รองรับพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานรูปแบบใหมในอนาคตไดมากขึ้น อีกทั้งจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จำเปน         
ตอการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(Energy Management System: EMS) ไมวาจะเปนระบบบริหารจัดการพลังงานในบานเรือน (Home Energy 
Management System: HEMS) ในอาคารพาณิชย (Building Energy Management System: BEMS) และ
ในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management System: FEMS) เปนเทคโนโลยีที่สามารถมีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการ Demand Response ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและเพ่ิมความเช่ือถือ
ไดมากขึ้น เพ่ือมุงไปสูการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 2-3 ภาพรวมทิศทางการพัฒนา DR ในประเทศไทย 

 
ทั้งนี ้ ภาพรวมทิศทางการพัฒนาการตอบสนองดานโหลด (DR) ของประเทศไทยในอนาคต จะมี

โครงสรางการสั่งการ DR แบงออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย (1) ศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ 
(National Control Center: NCC) ซึ่งมีหนาที่วางแผนและสั่งการการผลิตไฟฟารวมถึงการดำเนินการดาน 
DR ตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ครอบคลุมทุกประเภท  
ที่จะชวยบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางความตองการไฟฟา (Demand Side) และกำลังการผลิตไฟฟา 
(Supply Side) (2) ศูนยส ั ่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response Control Center: 
DRCC) ซึ่งมีหนาที่รับคำสั่งการดำเนิน DR จาก NCC โดยตรง กอนจะนำคำสั่งดังกลาวมาบริหารจัดการและ
สั่งการตอไปยังผูรวบรวมโหลด (3) ผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator: LA) ซึ่งมีหนาที่เปนตัวกลางในการ
รวบรวมความสามารถของการตอบสนองดานโหลดจากผูใชไฟฟาใหไดครบปริมาณและสงมอบตามคำสั่งจาก
ศูนย DRCC และ (4) ผูเขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Participants) ซึ่งเปนผูใชไฟฟาที่เขารวม
โปรแกรม DR ทั้งผูใชไฟฟาในกลุมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial) รวมถึงบานอยูอาศัย 
(Residential) โดยจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดการใชไฟฟาในชวงเวลาที่เกิดการรองขอจาก LA  
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สำหรับทิศทางการพัฒนาธุรกิจ DR นั้น จะตองพัฒนาให DR สามารถใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบ
ไฟฟาใหกับระบบไฟฟาไดหลากหลาย ทั้งในสวนกำลังผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) 
สำหรับการดำเนินการในชวงแผนระยะปานกลาง และในสวนของดานขอจำกัดของระบบสงและระบบ
จำหนาย (T&D Constraint) ดานการเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) ดานการจัดการสถานการณฉุกเฉิน 
(Contingency Event Management) และบริการเสริมความมั่งคง (Ancillary Service) ตาง ๆ สำหรับแผน
ระยะยาวตอไป ซึ่งมีความตองการ DR ที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) มีความพ่ึงพาไดสูง และ
เปนการดำเนินการ DR ไปสูแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ทั้งน้ี การพัฒนาที่เหมาะสมจะสามารถมีความพึ่งพาได
เทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาขนาดใหญและทรัพยากรระบบไฟฟาแบบรวมศูนยตาง ๆ ได นอกจากนี้ ทิศทางใน
สวนของธุรกิจหรือผูเลนใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองพัฒนา DR ใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียและ
กลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท (DR Resource) ไดแก ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และ
บานอยูอาศัย (Residential) รวมถึงผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ในภาคเอกชนตอไป  

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน (DR & EMS) ในประเทศไทย ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “เกิดการสั่งการและ
ใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) 
ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชย
และครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ (Grid Service) โดยจะกำหนดเปาหมายการตอบสนองดานโหลด 
(DR) ลงในแผนพัฒนากำลังผลติไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan: PDP)” ทั้งน้ีเปาหมาย
สำคัญในการดำเนินงานแตละระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี 
 

 ระยะ 1 – 2 ป: ความสำเร็จของการเริ่มตนใชงานจริงของการสั่งการการตอบสนองดานโหลด
แบบกึ ่งอ ัตโนมัต ิ (Semi-Auto DR) สำหรับกลุ มผ ู  ใช ไฟฟาภาคธุรก ิจและอุตสาหกรรม 
(Commercial & Industrial: C&I) ขนาดใหญ 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานจริงแบบ Semi-Auto DR ปริมาณ 50 MW  
- เปาหมายผูเขารวม DR เปนกลุม C&I ขนาดใหญ  
- การรับซื้อ DR จากตลาดพลังงานไฟฟาและกำลังผลิตไฟฟา (Energy & Capacity) 
- เกิดผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) โดยหนวยงานการไฟฟา 

 
 ระยะ 3 – 5 ป: เกิดธุรกิจใหม (New Business) และผูเลนรายใหม ๆ ในโครงสรางของการ 

ตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS Ecosystem) รวมถึงขยายผล
การสั่งการการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) ไปยังกลุมผูใชไฟฟาภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial: C&I) ขนาดกลาง รวมกับการนำรองในกลุม 
C&I ขนาดเล็ก และกลุมผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย (Residential) พรอมทั้งเริ ่มนำรองการสั่งการ         
การตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR) สำหรับกลุม C&I ขนาดใหญ  
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ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานจริงแบบ Semi-Auto DR ปริมาณ 350 MW ขยายสูกลุม C&I ขนาดกลาง และ

เริ่มนำรองในกลุม C&I ขนาดเล็ก และบานอยูอาศัย 
- เริ่มนำรอง Auto DR เปาหมายกลุม C&I ขนาดใหญ 
- นำรองการรับซื้อ DR จากตลาดขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint)  
- เกิดผูรวบรวมโหลด ระดับที่ 1 (LA Level 1) โดยหนวยงานการไฟฟา และระดับที่ 2 (LA 

Level 2) โดยภาคเอกชน 
 

 ระยะ 6 – 10 ป: ขยายกรอบเปาหมายการสั่งการการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) ไปสูกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท พรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและตลาดรองรับการ
สั่งการการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR) และขยายผลนำรองการสั่งการ Auto DR  
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานจริงแบบ Semi-Auto DR เพ่ิมปริมาณมากกวา 350 MW ขยายสูกลุม C&I ขนาดเล็ก 

และบานอยูอาศัย 
- ขยายผลนำรอง Auto DR ไปสูกลุม C&I ขนาดกลาง-เล็ก และบานอยูอาศัย  
- เริ่มรับซื้อ DR ในรูปแบบการประมูลราคา (DR Capacity Auction)  
- นำรองการรับซื้อ DR จากตลาดเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) การจัดการเหตุการณ

ฉุกเฉิน (Contingency Event Management) และบริการเสริมความมั ่งคง (Ancillary 
Service) อ่ืน ๆ 

- เกิดผูรวบรวมโหลด ระดับที่ 1 (LA Level 1) โดยภาคเอกชน  
 

 ระยะมากกวา 10 ป: มีความพรอมในการนำการตอบสนองดานโหลด (Demand Response: 
DR) มาใชงานในระบบไฟฟาในทุกรูปแบบการใหบริการ (Grid Service) ที่เปนไปได ครอบคลุม
ทุกประเภทผูใชไฟฟา 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานจริงแบบ Auto DR อยางเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกประเภทผู ใชไฟฟาและ       

ทุกประเภทการบริการ (Grid Service) 
- การดำเนินการตอบสนองดานโหลดในรูปแบบตลาด (DR Market) 
- ระบบการสั่งการเปนแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ  

 
ตารางที่ 2-1 สรุปเปาหมายสำคัญ (Key Milestone) ในการดำเนินงานแตละระยะ ของเสาหลักที่ 1 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- ความสำเร็จของการ
เริ่มตนใชงานจริง 
Semi-Auto DR 
สำหรับกลุม C&I 
ขนาดใหญ 

- เกิดธุรกิจและผูเลน
ใหม ๆ (New 
Business & 
Player) ใน DR & 
EMS Ecosystem  

- ขยายกรอบเปาหมาย 
Semi-Auto DR ไปสู
กลุมผูใชไฟฟาทุก
ประเภท 

 
 

- มีความพรอมในการ
นำ DR มาใชใน
ระบบไฟฟาในทุก
รูปแบบ Grid 
Service ที่เปนไปได 
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กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
- ขยายผล Semi-
Auto DR ไปยังกลุม 
C&I ขนาดกลาง 
รวมกับการนำรองใน
กลุม C&I ขนาดเล็ก
และบานอยูอาศัย  

- เริ่มนำรองสั่งการ 
Auto DR กลุม C&I 
ขนาดใหญ 

- พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและตลาด
รองรับ Auto DR  

- ขยายผลนำรอง 
สั่งการ Auto DR 

ครอบคลุมทุก
ประเภทผูใชไฟฟา 

การใชงานจริง - Semi-Auto DR  
50 MW 

- Semi-Auto DR 350 
MW 

- เริ่มนำรอง Auto DR  
(กลุม C&I ขนาดใหญ) 

- Semi-Auto DR  
มากกวา 350 MW 

- ขยายผลนำรอง Auto 
DR  

- Auto-DR อยางเต็ม
รูปแบบ  

แหลงศักยภาพ 
DR (DR 
Resource) 

- เปาหมายกลุม C&I 
ขนาดใหญ 

- ขยายสูกลุม C&I 
ขนาดกลาง 

- เริ่มนำรองในกลุม C&I 
ขนาดเลก็&Residential 

- ขยายสูกลุม C&I 
ขนาดเล็ก & 
Residential 

- ครอบคลุมทุกประเภท 
ผูใชไฟฟา 

รูปแบบตลาด 
DR 

- Energy & Capacity - Energy & Capacity 
- นำรอง T&D 
Constraint 

- Energy & Capacity 
- นำรอง Balancing & 
Contingency Event 
Management 

- ครอบคลุมทุกรูปแบบ 
การใหบริการ 

รูปแบบธุรกิจ 
DR 

- LA: การไฟฟา - LA Level 1:  
การไฟฟา 

- LA Level 2: 
ภาคเอกชน 

- LA Level 1: การ
ไฟฟา/ภาคเอกชน 

- LA Level 2: 
ภาคเอกชน 

- LA Level 1: การ
ไฟฟา/ภาคเอกชน 

- LA Level 2: 
ภาคเอกชน 

- DER มีสวนรวมกับ
ตลาด DR โดยตรง (DER 
direct participation 
in Market) 

 
2.3.2 เสาหลักที่ 2: การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 

 

การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนภายใตเสาหลักที่ 2 จะดำเนินการตอเนื่องจาก
แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น เนื่องจากการพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
(การพยากรณฯ) เปนเสาหลักในการพัฒนาระบบไฟฟาใหมีความชาญฉลาดมากขึ้น และมีสวนสำคัญในการ 
วางแผนการเดินโรงไฟฟาและการใชโครงขายไฟฟา เพ่ือรองรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่เขามาตอเช่ือมกับ
ระบบโครงขายไฟฟาปริมาณมากในอนาคต ซึ่งสงผลตอการควบคุมและรักษาสมดุลระหวางสมดุลอุปสงคและ
อุปทานไฟฟา โดยการพยากรณฯ จะสามารถเพิ่มระดับการพึ่งพาได (Dependable) ของการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนใหมีมากขึ้น รวมถึงชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาใหรองรับเปาหมาย
ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศได นอกจากนี้ การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงาน
หมุนเวียนนั ้น จะมีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ในการพัฒนาศูนยสารสนเทศ          
พลังงานแหงชาติอีกดวย   
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รูปท่ี 2-4 ภาพรวมทิศทางการพัฒนา RE Forecast ในประเทศไทย 

 
การวางแผนพัฒนาดานการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ภายใตแผนการ

ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางสามารถแบงขั้นตอนการพัฒนาออกเปน 3 ชวงหลัก คือ ระบบการพยากรณแบบ
รวมศูนยกลาง ระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง และระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง 
และแบบกระจาย โดยในชวงแรกของการพัฒนาจะเปนรูปแบบของระบบการพยากรณแบบรวมศูนย 
(Centralized) ที่มุ งเนนไปที่ศูนย/หนวยการพยากรณระดับประเทศ ซึ่งมีการกำหนดใหการพัฒนาการ
พยากรณในระดับพื้นที่และเริ่มตนใหหนวยงานกลางรับผิดชอบการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา SPP 
รวมทั้งสนับสนุนใหมีความสามารถในการพยากรณดวยตนเองและมีการรับสงขอมูลแบบอัตโนมัติระหวาง
ศูนยกลางการพยากรณกับโรงไฟฟา SPP ซึ่งทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะทำหนาที่ควบคุมดูแล
การพยากรณในระดับดังกลาว กอนที่จะพัฒนาในระยะถัดไป (3 – 5 ป) จะมีการเพิ่มความละเอียดในการ
พยากรณในระดับโรงไฟฟาประเภท VSPP ที่กำลังการผลิตมากกวา 1 เมกะวัตต โดยทางการไฟฟาทั้ง 3 แหง
สามารถพยากรณหรือไดรับขอมูลการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา VSPP พรอมทั้งสนับสนุนให
โรงไฟฟา VSPP สามารถพยากรณการผลิตไฟฟาดวยตนเองเชนเดียวกัน 

 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการรองรับการใชงานแหลงผลิตไฟฟาในระบบจำหนายที่มีการคาดการณวาจะ
เพ่ิมขึ้นมากในอนาคต ระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง (Decentralized) จะเขามาชวยลดภาระ
ปริมาณดานขอมูลที่จะนำเขามายังศูนย/หนวยการพยากรณระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการชวยบริหาร
จัดการระดับทองที่หรือเฉพาะพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นอีกดวย โดยการจัดต้ังศูนย/หนวยการพยากรณ
เพิ่มเติมในระดับภูมิภาคจะเนนไปที่การพยากรณการผลิตไฟฟาจาก VSPP ทุกขนาด และ Aggregator ที่
สามารถรวม Prosumer ที่มีขนาดกำลังการผลิตเกิน 10 เมกะวัตต ควบคูไปกับการสนับสนุนใหสามารถ
พยากรณกำลังการผลิตไฟฟาไดดวยตนเองและมีรูปแบบที่มีการรับสงขอมูลกับศูนยการพยากรณในระดับตาง ๆ 
แบบอัตโนมัติ แตอยางไรก็ดี เปาหมายของประเทศในระยะยาวนั้น จะมุงเนนการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
ผานไปสูระบบการพยากรณแบบแยกจากศูนยกลางและแบบกระจาย (Decentralized and Distributed) ซึ่ง
จะมีความละเอียดของการพยากรณจะเปนในลักษณะระดับรายพื้นที่ยอย โดยที่การไฟฟาทั้ง 3 แหง จะตอง
สามารถพยากรณ/ไดรับขอมูลการพยากรณของโรงไฟฟา และ Aggregator ทุกขนาด ควบคู ไปกับการ
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สนับสนุนใหสามารถพยากรณการผลิตไฟฟาไดเองและมีรูปแบบการรับสงขอมูลกับศูนยพยากรณทั้งหมดเปน
แบบอัตโนมัติ 

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) ใน
ประเทศไทย ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “เกิดการใชงานระบบพยากรณการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟา SPP, VSSP รวมถึง Prosumer-Aggregator” ทั้งนี้ 
เปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี 

 

 ระยะ 1 – 2 ป: ความสำเร็จของการพยากรณใหครอบคลุม SPP ทั้งประเทศแบบรวมศูนยกลาง 
ในการพยากรณ 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- ขอมูลการพยากรณการผลิตไฟฟาจาก SPP ทุกโรงไฟฟาที่มีความนาเช่ือถือ 
- การรับสงขอมูลการพยากรณไฟฟาแบบอัตโนมัติจากโรงไฟฟา SPP 
- ความถูกตองของขอมูลเพ่ือใชสำหรับการพยากรณ 

 
 ระยะ 3 – 5 ป: การเปดใชงานศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบเต็ม

รูปแบบโรงไฟฟา SPP ทุกโรงสามารถพยากรณไดเอง และเริ่มนำรองโรงไฟฟา VSPP ขนาดมากกวา 
1 MW 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การทำงานของศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบเปนรูปธรรม 
- นำรองการพยากรณการผลิตไฟฟาจาก VSPP ที่มีขนาดมากกวา 1 MW แบบรายโรงและรายกลุม 
- ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณอยูในเกณฑมาตรฐานสากล 

 
 ระยะ 6 – 10 ป: การพยากรณแบบกระจายศูนยโดยการจัดตั้งศูนยพยากรณพลังงานในระดับ

พื้นที่เปนรายภูมิภาค โรงไฟฟา VSPP ทุกโรงสามารถพยากรณไดเอง และเริ่มนำรอง Prosumer-
Aggregator ขนาดมากกวา 10 MW 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- ครอบคลุมการพยากรณการผลิตไฟฟาจาก VSPP แบบรายโรงและรายกลุม 
- ครอบคลุมการพยากรณการผลิตไฟฟาจาก Aggregator (ขนาดมากกวา 10 MW)  
- ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณอยูในเกณฑมาตรฐานสากล 
- การนำผลการพยากรณไปประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน แพลตฟอรมการซื้อขายพลังงาน 

(Energy Trading Platform) ,P2P, ESS, V1G, V2H/V2G/DR 
 

 ระยะมากกวา 10 ป: การพยากรณแบบรายพื้นที่ Prosumer-Aggregator และ Aggregator 
สามารถพยากรณไดเอง 
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ดัชนีชี้วัดผล 
- ครอบคลุมการพยากรณการผลิตไฟฟารายกลุมและรายพ้ืนที่ 
- ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณอยูในเกณฑมาตรฐานสากล 
- แสดงการทำงานตาง ๆ ที่เช่ือมโยงผานแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) การนำ

ผลการพยากรณไปประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน V2X 
 
ตารางที่ 2-2 การกำหนดเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะ (Milestone) ของเสาหลักที่ 2 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- การพยากรณให
ครอบคลุม SPP ทั้ง
ประเทศแบบรวมศูนย 

- การเปดใชงานศูนย
พยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนแหงชาติ
แบบเต็มรูปแบบ 

- โรงไฟฟา SPP ทุกโรง
สามารถพยากรณ 
ไดเอง  

- เริ่มนำรองโรงไฟฟา 
VSPP > 1 MW 

- การพยากรณแบบ
กระจายศูนย โดยมี
การพยากรณพลังงาน
หมุนเวียนเปนราย
ภูมิภาค  

- โรงไฟฟา VSPP ทุก
โรงสามารถพยากรณ
ไดเอง 

- เริ่มนำรอง Prosumer-
Aggregator > 10 MW 

- การพยากรณแบบ
รายพ้ืนที ่
Prosumer-
Aggregator และ 
Aggregator 
สามารถพยากรณ 
ไดเอง  

ขนาดของ
โรงไฟฟาที่ 
เขารวม 

- โรงไฟฟา SPP - โรงไฟฟา SPP  
- โรงไฟฟา VSPP 
(>1 MW) 

- โรงไฟฟา SPP  
- โรงไฟฟา VSPP 
- Prosumer-Aggregator 
(> 10 MW) 

- โรงไฟฟา SPP  
- โรงไฟฟา VSPP 
- Prosumer-
Aggregator ท้ังหมด 

รูปแบบของ
การพยากรณ 

- แบบรวมศูนยกลาง 
(Centralized 
Forecast) 

- แบบรวมศูนยกลาง 
(Centralized 
Forecast) 

- แบบแยกจาก
ศูนยกลาง 
(Decentralized 
Forecast) 

- แบบแยกจาก
ศูนยกลางและแบบ
กระจาย 
(Decentralized 
and Distributed 
Forecast) 

ศูนยการ
พยากรณที่รับ
ขอมูล 

- ศูนยพยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน  

- มีการสงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ 

- ศูนยพยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน  

- มีการสงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ 

- ศูนยพยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน  

- มีการพยากรณ
พลังงานหมุนเวียนใน
ระดับพ้ืนท่ีเปนราย
ภูมิภาค  

- มีการสงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ 

- ศูนยพยากรณการ
ผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน  

- มีการพยากรณ
พลังงานหมุนเวียนใน
ระดับพ้ืนท่ีเปนราย
ภูมิภาค และพ้ืนท่ี
ยอย  

- มีการสงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ 
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2.3.3 เสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอรภายใตเสาหลักที่ 3 จะดำเนินการตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ     
ในระยะสั้น เนื่องจากระบบไมโครกริด (Microgrid) มีคุณลักษณะที่สำคัญคือ จะตองสามารถรักษาการจายไฟฟา
ใหกับโหลดวิกฤต (Critical Load) และโหลดที่มีความสำคัญบางสวนได จึงเปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
สำหรับกลุมผูใชไฟฟาที่มีความสำคัญสูง ชวยลดตนทุนในการจัดหาพลังงาน รวมถึงชะลอการขยายระบบ
โครงขายไฟฟา (Grid Congestion & Expansion) และลดความสูญเสีย (Transmission Loss) ในภาพรวม
ของระบบโครงขายไฟฟาหลัก นอกจากนี้ ระบบไมโครกริดสามารถชวยสนับสนุนใหแผนการจัดหากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan: PDP) บรรลุเปาหมายในการรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตดาน
พลังงาน ดานความมั่นคงรายพ้ืนที่ และสรางสมดุลระบบไฟฟาตามรายภูมิภาคได  

 

ทั้งนี้ จากการพัฒนาของระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Generation: DG) และแนวโนม
ของราคาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ลดลง สงผลตอพฤติกรรมของผูใชไฟฟาในปจจุบัน ใหมีปรับเปลี่ยนจากการเปน
ผูใชไฟฟาเพียงอยางเดียวไปเปนทั้งผูผลิตและผูใชพลังงานไฟฟา หรือที่เรียกวา “โปรซูเมอร (Prosumer)” 
โดยจะมีการผลิตไฟฟาใชเองในพื้นที่ สามารถชวยลดความตองการไฟฟาโดยรวมของประเทศได สงผลให
สามารถชะลอการสรางโรงไฟฟา และการขยายระบบสงและระบบจำหนายใหมได เนื่องจากระบบไมโครกริด
และโปรซูเมอร จัดเปนเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกัน (Technology Area Landscape) ซึ่งโปรซูเมอรสามารถ
เปนแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ในระบบโครงขายไมโครกริด 
และสามารถพัฒนาเปนไมโครกริดแบบผูใชรายเดียวได (Single User Microgrid) ดังนั้น ทั้ง 2 หัวขอดังกลาว
จึงไดถูกรวมไวในเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

 

 
 

รูปท่ี 2-5 รูปแบบไมโครกริดและโปรซูเมอรเพ่ือสงเสริมการเพ่ิมสัดสวนพลังงานหมุนเวียน 
 

ไมโครกริดและโปรซูเมอรม ีร ูปแบบการใช งานที ่หลากหลาย เชน ไมโครกริดแบบอัตโนมัติ 
(Autonomous Full Service: AF) ซึ่งเปนไมโครกริดในพื้นที่ off-grid หรือพื้นที่หางไกล ที่เนนไปที่การเพ่ิม
สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) และมีการบริหารจัดการแบบ
อัตโนมัติและครอบคลุมการใหบริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน อีกทั้งยังรวมถึงโปรซูเมอร (Prosumer) ซึ่งจะเปนผูผลิต

Key Features

Off-Grid/Remote Microgrid

Reduce DG

Increase RE

AB AF
Autonomous Basic Autonomous Full Service

Service < 24 hrs. Service 24 hrs. / 7 days
On-Grid Microgrid

Microgrid Controller

Microgrid Features & Applications

AF
ไมโครกริดในพ้ืนที่ off-grid 

หรือพ้ืนที่หางไกล ที่เนนการเพ่ิม
สัดสวนการผลิตไฟฟาจาก RE 

และมีการบริหารจัดการแบบ

อัตโนมัติและครอบคลุมการ
ใหบริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน

CM
ไมโครกริดในพ้ืนที่ on-grid 

ระดับชุมชน ที่มีแหลงผลิต
ไฟฟาหลักมาจาก RE และ

รองรับการบริหารจัดการ 
variable load จาก EV

IM
ไมโครกริดในพ้ืนที่ on-grid 

ระดับอุตสาหกรรม ที่มีแหลง
ผลิตไฟฟาหลักมาจาก RE 

และรองรับ high reliable 
load

Multi-DERs with multi-points of management Multi-DERs with single -point of management in CM Multi-DERs with single -point of management in IM

C&I

Residential
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พลังงานที่อยูกระจัดกระจายในกลุมบานอยูอาศัยหรืออาคารตาง ๆ สวนโครงขายไมโครกริดชุมชน (Community 
Microgrid: CM) จะเปนไมโครกริดในพื ้นที ่ on-grid ระดับชุมชนที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงาน
หมุนเวียน และรองรับการบริหารจัดการโหลดที่มีความผันผวน (Variable Load) จากยานยนตไฟฟา (EV) ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในชุมชนตาง ๆ ได และไมโครกริดในกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Microgrid: IM) ซึ่งจะเปนไมโครกริด 
ในพื้นที่ on-grid ระดับอุตสาหกรรมที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน และรองรับโหลดที่
ตองการความเชื่อถือไดสูง (High Reliable Load) ทั้งนี้ จากรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย ทำใหไมโครกริด
และโปรซูเมอรมีผูใชงานตั้งแตระดับครัวเรือน ไปจนถึงกลุมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อาคารของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งในภาพรวมผูใชงานในระดับดังกลาวจะมีความสำคัญตอการรักษาความมั่นคงของการผลิตพลังงาน
ในระดับประเทศดวยเชนเดียวกัน   
 

 
 

รูปท่ี 2-6 ภาพรวมทิศทางการพัฒนา Microgrid & Prosumer ในประเทศไทย 

 
ในภาพรวมทิศทางในการพัฒนาไมโครกริดและโปรซูเมอรในระยะแรกจึงควรเปนการสนับสนุนใหเกิด 

ไมโครกริดในพื้นที่ off-grid/remote area แบบ AF 24/7 ในพื้นที่หางไกลและพื้นที่ปลายสายควบคูไปกับ 
โปรซูเมอรที่มีการเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟาทั้งในกลุมที่อยูอาศัย อาคารของรัฐ และเอกชน กอนที่จะขยายผล
การสนับสนุนไปยัง Community Microgrid ผานทางโครงการนำรองที ่รองรับการเพิ ่มขึ ้นของพลังงาน
หมุนเวียนและยานยนตไฟฟา ทั้งในกลุมมหาวิทยาลัย ชุมชน หมูบานจัดสรร และหางสรรพสินคา จนสามารถ
เกิดเปน Industrial Microgrid ในภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรมในที่สุด 

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & 
Prosumer) ในประเทศไทย ภายใตแผนการขับเคลื ่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “เกิดการใชงานพลังงาน
หมุนเวียนสำหรับไมโครกริดและโปรซูเมอร (RE base Microgrid/Prosumer) เชิงพาณิชยที ่เปนการ
ดำเนินการปกติ (Business as Usual) และไมโครกริด (Microgrid) ชวยในการบริหารจัดการโครงขาย
ไฟฟาที่มีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนสูง (High %RE Penetration)” ทั้งนี้ เปาหมายสำคัญในการดำเนินงาน
แตละระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี 

 

 ระยะ 1 – 2 ป: เกิดการใชงานไมโครกริดที่มีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนสูง (High Penetration 
RE-Microgrid) แบบบริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน (Full service: 24/7) ในพื้นที่ชนบท
หางไกลหรือตามพื้นที่เกาะ และเริ่มการนำรอง สาธิตการใชงานไมโครกริด (Microgrid) สำหรับ
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พื้นที่ที่มีการใชพลังงานหมุนเวียนและยานยนตไฟฟาสูง สำหรับภาระโหลดแบบวิกฤต (Critical) 
หรือชวงการลดจายไฟฟา (Interruptible) ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง โดยมุงเนนเพื่อการลดสัดสวน
และ/หรือทดแทนการใชงานเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลในพ้ืนที่ดังกลาว 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานไมโครกริดที่มีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนสูง (High Penetration RE-Microgrid)  

แบบบริการเต็มรูปแบบ 24 ช่ัวโมง 7 วัน (Full service: 24/7)   
- การศึกษา นำรอง สาธิต การใชงานไมโครกริด (Microgrid) สำหรับภาระโหลดแบบวิกฤต 

(Critical) หรือชวงการลดจายไฟฟา (Interruptible)  
 

 ระยะ 3 – 5 ป: เกิดการใชงานโครงขายไมโครกริด (Community Microgrid) ในเชิงพาณิชย 
เพื่อรองรับการใชพลังงานหมุนเวียนและยานยนตไฟฟาสูงในเขตพื้นที่เมืองหลัก เชน กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
จังหวัดเชียงใหม เปนตน และเริ่มการศึกษา นำรอง สาธิต การใชงานไมโครกริดในภาคอุตสาหกรรม 
(Industry Microgrid) จากภาคเอกชน 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานโครงขายไมโครกริด (Community Microgrid) ในเชิงพาณิชย ในเขตพ้ืนที่เมืองหลัก 
- การนำรองไมโครกริดในภาคอุตสาหกรรม (Industry Microgrid) จากภาคเอกชน ซึ่งมีความ

ตองการพลังงานที่นาเช่ือถือและความมั่งคงสูง (High Reliability and Security Demand) 
 

 ระยะ 6 – 10 ป: เกิดการใชงานไมโครกริดในภาคอุตสาหกรรม (Industry Microgrid) ในเชิง
พาณิชย เกิดการขยายผลการใชงาน Community Microgrid เชิงพาณิชยเพื่อรองรับพื้นที่จังหวัด
ที่มีพลังงานหมุนเวียนและยานยนตสูงในเมืองรอง เชน พิษณุโลก นครสวรรค บุรีรัมย เปนตน        
เริ่มสาธิตนำรองรูปแบบตลาด และรูปแบบธุรกิจของผูรวบรวม (Aggregator Business Model) 
และโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานไมโครกริดในภาคอุตสาหกรรม (Industry Microgrid) ในเชิงพาณิชย ในกลุมลูกคา

ที่ตองการนาเชื่อถือและความมั่งคงสูง (Ultra-High Reliability and Security Customer) 
อุตสาหกรรมที่มีภาระโหลดแบบวิกฤต (Critical Industrial) และหนวยงานที่ตองการความ
มั่นคงสูง (Strategic Facilities)  

- การใชงาน Microgrid เพ่ือรองรับ High RE & EV Penetration ในเขตพ้ืนที่เมืองรอง  
- การสาธิตนำรองรูปแบบตลาด และรูปแบบธุรกิจของผูรวบรวม (Aggregator Business Model) 

และโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 
 

 ระยะมากกวา 10 ป: เกิดการเชื่อมตอและใชงานรูปแบบการใหบริการพลังงานจากไมโครกริด 
(Energy Service from Microgrid) ในทุกกลุมบนรูปแบบแพลตฟอรม (Platform) ของโรงไฟฟา
เสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 
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ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชงานไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid/Prosumer) เชิงพาณิชยที่เปนรูปแบบธุรกิจ

ปกติ (Business as Usual) ในทุกกลุม 
- การใชงานไมโครกริด (Microgrid) ชวยในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มสีัดสวนพลังงาน

หมุนเวียนสูง (High % RE penetration) 
 

ตารางที่ 2-3 การกำหนดเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะ (Milestone) ของเสาหลักที่ 3 
กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- Off-grid เกิดการใช
งาน High RE 
Penetration 
Microgrid (24/7 AF) 

- On-grid High RE 
Penetration/High 
EV Penetration เริ่ม
นำรอง Community 
Microgrid (CM) 

- เกิดการใชงาน 
Community 
Microgrid (CM) 

- นำรอง High RE 
Penetration 
Industry Microgrid 
(IM) 

- เกิดการขยายผลใน 
เชิงพาณิชย (Big City 
เมืองหลัก : BKK, 
EEC, CNX, Route 
3R (เสนทางเชื่อม
การคาโลก), etc.) 

- นำรอง High RE 
Penetration 
Industry Microgrid 
(IM) 

- เกิดการใชงาน High RE 
Penetration Industry 
Microgrid (IM) 

- เกิดการขยายผลการ 
ใชงาน Community 
Microgrid เชิงพาณิชย 
เพ่ือรองรับ High RE&EV 
Penetration ในเขตเมือง
รอง (PHS, NSN, BRM, 
etc.) 

- นำรอง รูปแบบตลาด 
และรูปแบบธุรกิจของ 
ผูรวบรวมและโรงไฟฟา
เสมือน  

- เกิดการเชื่อมตอและ
ใชงาน Energy 
Service จาก 
Microgrid  
ในทุกกลุมบน
รูปแบบ Platform 
VPP 

ใชงานจริง  - Microgrid AF/CM - Microgrid AF/CM/ 
IM 

- Microgrid AF/CM/IM - Microgrid Service 
Solution & VPP 

รูปแบบ
ตลาด/ธุรกิจ 

- AF: นโยบายการ
ลงทุนของภาครัฐผาน
แผน PDP และ
โครงสรางคาไฟฟา 

- CM: โครงการศึกษา/
นำรอง/สาธิต จาก
ภาครัฐและเอกชน 

- CM: สาธิตนำรองราย 
Segment ท่ีมี
ศักยภาพ และขยาย
ผลจาก BAU ของ 
RE/ESS cost trend 

- IM: โครงการศึกษา/
นำรอง/สาธิต จาก
ภาคเอกชน 

- IM: สาธิตนำรองตนแบบ
ในภาคอุตสาหกรรม และ
ขยายผลจาก BAU ของ 
RE/ESS cost trend 

- สาธิตนำรองรูปแบบตลาด 
และ Aggregator 
Business Model & VPP  

- รูปแบบตลาด และ 
Aggregator 
Business Model & 
VPP  

กลุมเปาหมาย - Diesel gen system 
remote area & 
island 

- Building with 
backup gen. 
/University/ 
Government 

- Building with 
backup gen./ 
University/ 
Government 
Building/Private 
Building etc. 

 
 

- Ultra-high reliability 
and security customer 

- Critical Industrial: 
High-end 
manufacturing or Data 
center 

- Strategic facilities: 
Military based 

- G-T-D-R 
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กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
Building/Private 
Building etc. 

- High reliability 
and security 
customer 

หมายเหตุ: AF: Autonomous Full service, CM: Community Microgrid, IM: Industry Microgrid 

 
2.3.4 เสาหลักที่ 4: ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 

 

ระบบกักเก็บพลังงานภายใตเสาหลักที่ 4 จะดำเนินการตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 
โดยเพิ่มเสาหลักขึ้นใหม ซึ ่งแยกระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ออกจากเสาหลักเดียวกับระบบไมโครกริด 
(Microgrid) เน่ืองจากระบบกับเก็บพลังงาน เปนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยนผานดานพลังงาน 
(Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา เชน การปรับปรุงคุณภาพไฟฟาในกรณีมีแหลง
พลังงานหมุนเวียน (Variable Renewable Energy: VRE) เขามาในระบบโครงขายมากขึ้น การรักษาเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟา การทำหนาที่เปนระบบไฟฟาสำรอง การปรับลด/ปรับชวงเวลาการเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหาร
จัดการการใชไฟฟาของผูใชไฟฟา (Behind The Meter: BTM) การสนับสนุนระบบไมโครกริดและระบบไม
เชื ่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื ้อขายไฟฟา (Energy Arbitrage) การเชื ่อมตอกับยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle: EV) ในรูปแบบ Vehicle to Grid (V2G), Grid to Vehicle (G2V) รวมถึงการใหบริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS as a service) นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงานนั้น จะมีสอดคลองกับแผนปฏิรูป
ประเทศดานพลังงานที่จะผลักดันให “ประเทศมีทิศทางการสงเสริมการลงทุนและมีการนำระบบกักเก็บ
พลังงานมาใชพัฒนาโครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม”  

 

การพิจารณาระดับระยะเวลาการใชงานเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานถือวาเปนสิ่งสำคัญในโครงขายไฟฟา 
เนื ่องจากมีผลตอการรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง และความยืดหยุนสูง ซึ ่งจำเปนอยางยิ ่งที ่ควรเลือก
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมตอการบริการตาง ๆ ตามระดับระยะเวลาการนำไปใชงานตั้งแต
ทันทีทันใดไปจนถึงเปนวัน สัปดาห หรือเปนเดือน โดยบางเทคโนโลยีสามารถทำงานในระดับระยะเวลาที่
หลากหลายไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ รูปแบบการใหบริการของระบบกักเก็บพลังงานที่มีการนำไปใชงานในระบบ
โครงขายไฟฟาจะมีบริการหลักอยู 5 บริการในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก 
 

1. การบริการผลิตไฟฟาขนาดใหญ (Bulk Energy Service)  
2. การบริการเสริมความมั่นคงของระบบโครงขายไฟฟา (Ancillary Service)  
3. การบริการดานระบบโครงขายไฟฟา (Grid Support หรือ T&D Service)  
4. การใชงานรวมกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy Integration)  
5. การบริการจัดการพลังงานดานผูใชไฟฟา (Consumers Energy Management Service)  
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รูปท่ี 2-7 การใหบริการระบบกักเก็บพลังงานในโครงขายไฟฟาท่ีมีการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน 

 
โดยเห็นไดวา ทั้ง 5 บริการ มีการใชงานระบบกักเก็บพลังงานที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุมคา 

การใชงานที่สูงที่สุด (Value Stacking) เชน การใชระบบกักเก็บพลังงานในระดับสายสง (Transmission Level) 
เพื่อเพิ่มการใชไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหมากขึ้นในโครงขายไฟฟา เกิดบริการเสริมความมั่นคงของระบบ
โครงขายไฟฟาตามเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่นำมาใช หรือในกรณีมีการเชื่อมตอกับระดับจำหนาย 
(Distribution Level) ระบบกักเก็บพลังงานสามารถใหบริการที่หลากหลายการใชงาน ดังรายละเอียดในรูปที่ 2-8 
ซึ่งมีผลใหระบบโครงขายไฟฟามีคุณภาพกำลังไฟฟา (Power Quality) และความเชื่อถือได (Reliability)       
ที่สถานียอยไฟฟา (Local Substation) ชวยลดการลงทุนที่เกี่ยวของกับระบบจำหนาย และการเพิ่มสัดสวน
การใชงานรวมกันของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) 
 

 
 

รูปท่ี 2-8 ภาพรวมทิศทางการพัฒนา ESS ในประเทศไทย 
 

การใชงานของระบบกักเก็บพลังงานเพื่อสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของโครงขายไฟฟารองรับการ
สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนหรือการเพิ่มขึ้นของความตองการไฟฟาจากยานยนตไฟฟา จึงทำให
ระบบกักเก็บพลังงานเปนเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใชไดทั้งระดับการไฟฟา (Utility Scale) ไมวาจะเปนใน
รูปแบบ Operating Reserves หรือ Peaking Capacity ที่จะสามารถรองรับสัดสวน VRE ที่เพิ่มขึ้นจนถึง
ระดับ 25% อีกทั้งยังเปนการสรางโอกาสของรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ในลักษณะ ESS Aggregator อีกดวย  
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แตอยางไรก็ดี ในระยะยาวภาครัฐควรจะมุงเนนการพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการใชงานในรูปแบบ 
Energy Time Shift เพื่อรองรับสัดสวน VRE ที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 50% ควบคูไปกับยกระดับความสามารถใน
การรองรับการเติบโตของโปรซูเมอรและยานยนตไฟฟาปริมาณมากในอนาคต ทั้งนี้ ในภาพรวมเมื่อตนทุนของ
ระบบกักเก็บพลังงานมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจนสามารถติดตั้งในระดับหลังมิเตอร (Behind the 
Meter: BTM) ไดเปนที่เรียบรอยแลว ผูใชงานในระดับดังกลาวก็จะสามารถเขามามีสวนรวมหรือจัดหารูปแบบ
การบริการในระบบไฟฟาประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน  

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในประเทศไทย 
ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “การใชงานในทุกรูปแบบการบริการของระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) ที่เกี่ยวของกับโครงขายไฟฟาของประเทศไทย รวมถึงมาตรการสงเสริมรูปแบบธุรกิจ
ใหม ๆ (New Business) ของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)” ทั้งนี้ เปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละ
ระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี  

 

 ระยะ 1 – 2 ป: การใชงานในสวนของ Utility Scale และ End-user Scale โดยเนนโครงการ     
นำรองดานการศึกษาทางเทคนิค และเชิงพาณิชย (Stacking of Revenue) ผานความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐ และเอกชน/ความพรอมของนโยบาย/ขอกำหนดและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ/
การเตรียมความพรอมของบุคลากร/ESS ถูกพิจารณาในการปรับปรุงการวางแผนดานพลังงาน 
เชน แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) แผนอนุรักษพลังงาน (EEP) 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) รองรับการใชงาน 1 – 2 ชั่วโมงตอวัน 
(h/day) 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การนำรองการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน  
- การใชระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการสงเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิต

แนนอน (VRE Capacity Firming) เชน ผูผลิตไฟฟาที่สามารถจายไฟฟาได (Dispatchable 
Producer) ขนาด 200 เมกะวัตต (MW) 

 
 ระยะ 3 – 5 ป: การสงเสริมการใชงานในสวนของการไฟฟาฯ (Utility Scale) และผูใชงาน 

(End-user Scale) และรองรับการใชงาน 2 – 4 ช่ัวโมงตอวัน (h/day) 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการไฟฟาฯ ในระบบสงและระบบจำหนาย (Transmission 

& Distribution: T&D) 1.5 กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตแนนอน 

(VRE Capacity Firming) 0.6 กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับผูใชงาน (End-user scale) เปนไมโครกริดและโปรซูเมอร 

(Microgrid & Prosumer: MG & Prosumer) 0.7 กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
 

 ระยะ 6 – 10 ป: ขยายผลการใชการไฟฟาฯ (Utility Scale) และผูใชงาน (End-user Scale) ใน
วงกวาง เริ่มเชื่อมตอจากกลุมผูใชงานระบบกับเก็บพลังงานเพื่อใหบริการระบบไฟฟา ซึ่งรองรับ
การใชงาน 4 – 6 ช่ัวโมงตอวัน (h/day) 
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ดัชนีชี้วัดผล 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการไฟฟาฯ ในระบบสงและระบบจำหนาย (Transmission 

& Distribution: T&D) 3.1* กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตแนนอน 

(VRE Capacity Firming) 1.2* กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
- การใชระบบกักเก็บพลังงานสำหรับผูใชงาน (End-user Scale) เปนไมโครกริดและโปรซูเมอร 

(Microgrid & Prosumer: MG & Prosumer) 1.4* กิกะวัตตช่ัวโมง (GWh) 
 

หมายเหต:ุ *เปาหมายเชิงปริมาณ อางอิงจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  
คร้ังที่ 1/2564 (8 กุมภาพันธ 2564) ทั้งนี้จะมีการปรับเปล่ียนตามนโยบายการสงเสริมจากภาครัฐ (มีนาคม 2564) 

 
 ระยะมากกวา 10 ป: เกิดธุรกิจรูปแบบใหม (New Business) ของเทคโนโลยีระบบกักเก็บ

พลังงานแบบใหม (New ESS Technology) มาใชในระบบโครงขายไฟฟาในทุกรูปแบบบริการ
และรองรับการใชงาน 6 – 12 ช่ัวโมงตอวัน (h/day) 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดการใชงานของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานแบบใหม (New ESS Technology) 

 
ตารางที่ 2-4 การกำหนดเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะ (Milestone) ของเสาหลักที่ 4 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- นำรองการใชงาน 
ESS ระดับ Utility 
Scale และ End-
user Scale 

- กำหนดเปาหมายใน 
PDP 

- การสงเสริมการใช
งานในสวนของ 
Utility Scale และ 
End-user Scale 

- ขยายผลการใชงาน 
Utility Scale และ 
BTM ในวงกวาง เริ่ม
เชื่อมตอ BTM ESS 
เพ่ือใหบริการระบบ
ไฟฟา 

- New Business 
ของ New ESS 
Technology มาใช
ในระบบไฟฟาใน 
ทุกรูปแบบบริการ 

ใชงานจริง  - Utility ESS: ระดับ 
VRE Generation + 
T&D + BTM ESS  
1 – 2 hr/day 

- Utility ESS: ระดับ 
Generation + T&D 
+ BTM ESS 2 – 4 
hr/day 

- Utility ESS: ระดับ 
Generation + T&D + 
BTM ESS 4 – 6 
hr/day 

- ESS service to 
Public & Private 
grid, Micro-grid, 
Prosumer 6 – 12 
hr/day 

รูปแบบตลาด - Utility: VRE + ESS/ 
System Operation 

- BTM: VRE + ESS 

- Utility: VRE + ESS/ 
System Operation/ 
Investment 
deferral 

- BTM: VRE + ESS 

- Utility: VRE + ESS/ 
System Operation/ 
Investment deferral 

- BTM: VRE + ESS/ 
System Operation 

- Energy Service 
Markets 

กลุมเปาหมาย - Utility: VRE plant/ 
SO/TSO/DSO 

- BTM: C&I 

- Utility: VRE plant 
/SO/TSO/DSO 

- BTM: C&I 

- Utility: RE plant/SO 
/TSO/DSO 

- BTM: C&I + 
Residential 

- P2P energy 
trading, VPP, P2X 
และ Features อ่ืน ๆ 

รูปแบบธุรกิจ - รับซ้ือ A/S จาก ESS 
ภาคเอกชน 

- รับซ้ือ รฟ. VRE+ESS 

- อุดหนุนนำรอง/
มาตรการสงเสริม 
BTM ESS 

- ESS Aggregator - ESS as a service  
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2.3.5 เสาหลักที่ 5: การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 

การบูรณาการยานยนตไฟฟาภายใตเสาหลักที่ 5 จะเปนเสาหลักใหมที่เพิ่มขึ้นในแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง เนื่องจากแนวโนมการใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทยจะมีปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ในอนาคต จากการกำหนดเปาหมายการสงเสริมยานยนตไฟฟาตามนโยบายการสงเสริมยานยนตไฟฟา 
EV30@30 ที่คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติไดกำหนดไว ดังนั้น การบูรณาการยานยนตไฟฟา
จึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการยานยนตไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยจะสามารถชะลอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาเพื่อรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาอยาง
แพรหลาย ทั้งการเพิ่มความยืดหยุนในระบบไฟฟาทั้งในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา โดยทำหนาที่เสมือน
เปนแหลงกักเก็บพลังงานแบบกระจายตัวจำนวนมากที่เช่ือมตอกับระบบจำหนายไฟฟา หากมีการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสม รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการทำงานรวมกับพลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การบูรณาการยานยนตไฟฟานั้น จะมีสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงานที่จะสงเสริม  
ยานยนตไฟฟา “ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางเปนรูปธรรม    
และสามารถวางแผนดานพลังงานเพ่ือรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

 
 

รูปท่ี 2-9 ภาพรวมทิศทางการพัฒนา EV Integration ในประเทศไทย 

 
การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) เปนแนวทางสำคัญในการชวยบรรเทาผลกระทบของ

ระบบไฟฟาจากการใชยานยนตไฟฟาปริมาณมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งหากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ยานยนตไฟฟาจะสามารถเปนหนึ่งในทรัพยากรที่สามารถใหบริการกับระบบไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ได 
เน่ืองจากยานยนตไฟฟาเปรียบเสมือนแหลงกักเก็บพลังงานที่กระจายตัวอยูทั่วทุกพ้ืนที่น่ันเอง ดังน้ัน เพ่ือใหเกิด
การบูรณาการยานยนตไฟฟาอยางเปนรูปธรรม ปจจัยที่สำคัญในมิติตาง ๆ ยอมตองถูกนำมาพิจารณาเพื่อทำให
เกิดการพัฒนาไดอยางครบถวนรอบดาน อีกทั้งทางการไฟฟาควรจะตองเดินหนาพัฒนาศูนยขอมูลยานยนต
ไฟฟา (EV Data Center) เพ่ือทำหนาที่ดูแลจัดการขอมูลที่ไดรับจากการใชงานยานยนตไฟฟา ซึ่งจะเปนขอมูล
จากมิเตอรอัจฉริยะ ขอมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟา หรือแมแตขอมูลจากยานยนตไฟฟาเองก็ตาม เพื่อให
สามารถวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการการใชพลังงานโดยยานยนตไฟฟาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐานทั้งโครงขายไฟฟาและการสื่อสารจะตองถูกปรับปรุงใหมีความทันสมัย เพื่อให
สามารถรองรับปริมาณยานยนตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเขาถึงการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาตาง ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของเพื่อชวยยกระดับการใหบริการ 
และสงมอบความสะดวกสบายแกผูใชยานยนตไฟฟามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบูรณาการยานยนตไฟฟา 
ยังจำเปนตองพึ่งพาเครือขายยานยนตไฟฟาขนาดใหญและผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EV Aggregator:  
EVLA) ซึ่งจะมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรการอัดประจุยานยนตไฟฟาเฉพาะพื้นที่ ควบคูไปกับการจัดหา
การตอบสนองดานโหลดมาใหบริการภายในระบบโครงขายไฟฟา ทั้งน้ี ในชวงเริ่มตนน้ันการไฟฟาฝายจำหนาย 
ทั้ง 2 แหง จะทำหนาที่เปนผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที ่1 (EVLA Level 1) เพ่ือดูแลภาพรวมและเขาถงึ
การใชงานอุปกรณอัดประจุยานยนตไฟฟา (EVSE) ใหไดมากที่สุด โดยจะเปดใหเอกชนสามารถเปนผูรวบรวม
โหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 2 (EVLA Level 2) เพื่อจัดการการอัดประจุในระดับที่ยอย ๆ กอนที่ในอนาคต
จะเปดโอกาสใหหนวยงานเอกชนอาจถูกยกระดับใหขึ้นมาเปนระดับที่ 1 ได หากมีศักยภาพเพียงพอ 

 

ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาจะเขามาชวยดูแลการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั้งในรูปแบบของการ 
อัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) และการจายพลังงานสูโครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) 
เพื่อตอบสนองทั้งความตองการในลักษณะของความตองการพลังงานไฟฟา (Demand) และความตองการ 
พลังไฟฟา (Capacity) เพื่อใหเกิดการใหบริการในทุกรูปแบบที่เปนไปได (EV-as-a-Service) เชน การใหบริการ
เสริมความมั่นคง (Ancillary Service) เปนตน ในสวนของผูใชยานยนตไฟฟาที่เปนทรัพยากรหลักก็จะเริ่มตน
จากการเขาถึงผูใชยานยนตไฟฟาในระดับครัวเรือนที่เปนยานยนตขนาดเล็ก เชน รถยนตสี่ลอ ซึ่งเปนยานยนต
ไฟฟาที่จะมีการใชงานอยางแพรหลายในชวงแรก ขยายผลเขาสูเครือขายยานยนตไฟฟา (Fleet) ซึ่งเปนการ
รวมตัวของกลุมยานยนตไฟฟาที่มีเปาหมายทางธุรกิจเดียวกัน และจะตองรองรับยานยนตไฟฟาขนาดใหญได 
เชน รถบัส รถบรรทุก เมื่อมีการใชงานจริงในอนาคต ทำใหกอใหเกิดการบูรณาการแหลงทรัพยากรแบบกระจาย
ไดแบบย่ังยืน 

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการการบูรณาการณยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในประเทศไทย ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “เกิดการใชงานยานยนตไฟฟา (EV) ที่มีการ
เชื่อมตอกับระบบไฟฟาแบบ V1G และ V2X ครอบคลุมผูใชยานยนตไฟฟาทุกประเภทตามแผนการสงเสริม
ยานยนตไฟฟาของประเทศไทย” ทั้งน้ี เปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี  

 

 ระยะ 1 – 2 ป: สนับสนุนการใชงานยานยนตไฟฟา และการเตรียมความพรอมดานโครงขาย
ไฟฟาในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของยานยนตไฟฟา 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดมาตรฐานกลางในการติดต้ัง EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) 
- มีโครงการพัฒนาดาน EV Data Center  
- มีการติดต้ัง AMI ครอบคลุมการใชงานเครื่องอัดประจุยานยนตไฟฟาในพ้ืนที่นำรอง 

 
 ระยะ 3 – 5 ป: การเตรียมความพรอมในการรองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนตไฟฟาครอบคลุม 

ทั่วประเทศ รวมถึงการมีสวนรวมของยานยนตไฟฟา (EV) กับโครงขายไฟฟาและธุรกิจพลังงาน 
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ดัชนีชี้วัดผล 
- พัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือรองรับการเขามาของ EV Aggregator 
- เกิดโครงการนำรองดาน DR, Big Data Analysis 
- มีการนำรองการใชงาน Smart Charge 
- มีการติดต้ัง AMI ครอบคลุมผูใชเครื่องอัดประจุยานยนตไฟฟา 
- มีการติดต้ัง EVSE เพ่ือรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาในภาพรวมของประเทศ  

 
 ระยะ 6 – 10 ป: ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟา รวมถึงการประยุกตใชงาน

ระบบสารสนเทศ (ICT) รวมกับ Smart Charge และการใชงาน V2G 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- มีการใชงาน EV Aggregator แพรหลาย โดยประชาชนเขารวมเปนจำนวนมาก พรอมทั้งมี

การใหผลตอบแทนอยางเหมาะสม 
- มีโครงการนำรองในการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในการซื้อขายพลังงาน เชน Peer To Peer 

Trading 
- มีการนำรองการใชงาน V2G 
- มี Grid Code ที่จำเปนครบถวน 

 
 ระยะมากกวา 10 ป: ความพรอมในการนำยานยนตไฟฟา (EV) มาใชในระบบไฟฟาในทุกรูปแบบ

การบริการที่เปนไปได (EV as a Service) 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- ประชาชนสามารถเขาถึงการซื้อขายพลังงานไฟฟาไดอยางอิสระผานแพลตฟอรมที่ควบคุม

โดยภาครัฐผานเทคโนโลยี Blockchain และ Peer To Peer เปนตน 
- มีการพัฒนาระบบ EVSE ใหครอบคลุมการทำงานในทุกรูปแบบ ทั้งการติดตามการใชงาน

การตอบสนองดานโหลด (DR) รวมถึงการทำงานรวมกับระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และ 
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
 

ตารางที่ 2-5 การกำหนดเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะ (Milestone) ของเสาหลักที่ 5 
กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- การเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการ
ใชงานยานยนตไฟฟา
ที่เพ่ิมขึ้น 

- การเตรียมความ
พรอมในการรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของยาน
ยนตไฟฟาครอบคลุม
ทั่วประเทศ  

- การมีสวนรวมของ
ยานยนตไฟฟา (EV) 
กับโครงขายไฟฟา
และธุรกิจพลังงาน 

- ความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบไฟฟา 

- การประยุกตใช ICT 
รวมกับ Smart 
Charge และ 
การใชงาน V2G  

- ความพรอมในการ
นำ EV มาใชใน
ระบบไฟฟาในทุก
รูปแบบ Service  
ท่ีเปนไปได 

โครงการ - การใชงาน EV Data 
Center  

- เทคโนโลยี V1G/ 
Smart Charge (กำลัง

- เทคโนโลยี V1G/ 
Smart Charge (กำลัง

- เทคโนโลยี V1G/ 
Smart Charge และ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-23 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
- การติดต้ัง AMI 
ครอบคลุมการใชงาน
เครื่องอัดประจุในพ้ืนท่ี
นำรอง 

อัดประจุพรอมกัน  
10 MW)  

- การติดต้ัง AMI 
ครอบคลุมผูใชเครื่อง
อัดประจ ุ

อัดประจุพรอมกัน  
50 MW) 

- นำรอง V2G (กำลังปอน 
กลับพรอมกัน 10 MW) 

V2G/V2X (สามารถ
รองรับไดท้ังหมด) 

รูปแบบตลาด - การสรางแรงจงูใจให
เกิดการใชงาน 

- Energy & Capacity - Energy & Capacity 
- นำรอง Ancillary 
Service 

- ครอบคลุมทุกรูปแบบ
การใหบริการ 

EV Resource - ผูใชรถยนตไฟฟา - นำรองการรวบรวม 
ยานยนตไฟฟา (EV 
Load Aggregator) 

- เครือขายยานยนต
ไฟฟาขนาดใหญ  
ขยายสูยานยนตไฟฟา
ประเภทอ่ืน เชน 
รถบรรทุก รถโดยสาร 

- ผูใชยานยนตไฟฟา/
บริษัทขนสงทุกราย
สามารถเขารวมได 

รูปแบบธุรกิจ - EVLA: การไฟฟา  - EVLA Level 1:  
การไฟฟา 

- EVLA Level 2: 
ภาคเอกชน  

- EVLA Level 1: การ
ไฟฟา/ภาคเอกชน 

- EVLA Level 2: 
ภาคเอกชน  

- EVLA Level 1: การ
ไฟฟา/ภาคเอกชน 

- EVLA Level 2: 
ภาคเอกชน 

 
2.3.6 แผนอำนวยการสนับสนนุ 

 

นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ยังประกอบดวย
ภารกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญ
และความจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนานไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก ดังน้ัน 
แผนอำนวยการสนับสนุน จึงถูกตั้งขึ้นภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เพื่อทำหนาที่สนับสนุน
คูขนานไปกับ 5 เสาหลัก  

 

 
 

รูปท่ี 2-10 ภาพรวมทิศทางทิศทางการสนับสนุนดานสมารทกริดในประเทศไทย 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-24 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

โดยภาพรวมของแผนอำนวยการสนับสนุนดานสมารทกริดนั้น จะเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
เทคโนโลยีทั้งดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดานสมารทกริด สำหรับดานระบบ
ไฟฟา (Grid Infrastructure) จะผลักดันใหเกิดการติดตั้งและใชงานมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ใหครอบคลุมกลุม
ผูใชไฟฟาทุกประเภท รวมถึงการพัฒนาสถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation) ใหครอบคลุมทุกระดับ
จนถึงระบบจำหนาย (Smart Distribution) เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานหลักรองรับการดำเนินงานดานสมารทกริด
ในอนาคตไดทุกรูปแบบ นอกจากน้ี สำหรับดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) จะเปนการบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลแหงอนาคตตาง ๆ มาใชงานรวมกับระบบไฟฟาและการเชื่อมตอกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(DER) ในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การใชงานโครงขายการสื่อสาร 5G, ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
( EMS) , Cloud- Based Platform, Data Privacy, Cyber Security, Data Analytic, Block Chain, AI & 
Machine Learning, 5G Network Slicing รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีประเภท 
ตาง ๆ ในรูปแบบ Technology Coupling ในระยะยาว  

 

นอกจากน้ี ยังมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศดานสมารทกริด ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของดานสมารทกริด ขยายผลไปสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและการกำหนดเปน
มาตรฐานวิศวกรรมดานสมารทกริดในระยะตอ ๆ ไป รวมถึงดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสมารทกริด 
เพื่อพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (Start Up) กอนที่จะผลักดันไปสูรูปแบบผูใหบริการ (Service Provider)   
ที่ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท พรอมทั้งขยายผลพัฒนาการใหบริการไปสูรูปแบบธุรกิจ As-a-Service 
รองรับการใหบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกรูปแบบการใชงานบนสมารทกริด  

 

ดังนั้น เปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการในสวนของแผนอำนวยการสนับสนุน ภายใต
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “เพื่อชวยสนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสนับสนุนงาน Smart Grid และพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (New Business 
Model)” ทั้งน้ี เปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะน้ัน สรุปไดดังน้ี 

 

 ระยะ 1 – 2 ป: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลัก 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดการเช่ือมตอ & เช่ือมโยงครอบคลุมหัวเมืองขนาดใหญ 
- โครงสรางพ้ืนฐานมีความพรอมรองรับผูใชไฟฟารายใหญ 
- เกิดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรดานสมารทกริด 

 
 ระยะ 3 – 5 ป: การเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจในลักษณะ Cross Industry 

 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดการเช่ือมตอและการเช่ือมโยงครอบคลุมทุกจังหวัด 
- โครงสรางพ้ืนฐานมีความพรอมรองรับผูใชไฟฟาขนาดกลาง 
- เกิดรูปแบบธุรกิจดานการนำขอมูลจากมิเตอรอัจฉริยะ (AMI Data) มาใชประโยชน 
- เกิดธุรกิจ Start Up ดานเทคโนโลยีสมารทกริดและมีหลักสูตรการเรียนรูดานสมารทกริด 

 
 ระยะ 6 – 10 ป: การบูรณาการการเชื ่อมตอของโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ (Infrastructure 

Integration) 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดการเช่ือมตอและเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศ 
- โครงสรางพ้ืนฐานมีความพรอมรองรับผูใชไฟฟาขนาดเล็ก 
- มีการนำรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัล (Digital) มาชวยบริหารจัดการธุรกรรมในกิจการไฟฟา 
- เกิดรูปแบบธุรกิจดานการนำขอมูลระดับ Big Data มาใชประโยชน 
- เกิดการใชงานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Sharing) รวมกับภาคสวนโทรคมนาคม 

(Telecom Sector) 
- เกิดการผลักดันธุรกิจ Start Up ไปสูรูปแบบผูใหบริการ (Service Provider) เพื่อสราง 

ความพรอมดานการเช่ือมตอกับระบบไฟฟา (Grid Integration) 
 

 ระยะมากกวา 10 ป: การเชื่อมโยงที่เสร็จสมบูรณพรอมรองรับ Resource ใหม ๆ และการใช
งานที่หลากหลาย 
 

ดัชนีชี้วัดผล 
- เกิดการเช่ือมตอและเช่ือมโยงครอบคลุมถึงระดับบานเรือน 
- มีการนำรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัล (Digital) มาชวยบริหารจัดการธุรกรรมในกิจการพลังงาน 

ประเภทตาง ๆ 
- มีการจับคูการใหบริการทางดานเทคโนโลยี 
- มีระบบปองกันที่ทันสมัย (Advanced Protection System) และเตรียมพรอมรองรับระบบ

ที่มี Low Inertia  
- เกิดมาตรฐานทางวิศวกรรมดานสมารทกริด 

 
ตารางที่ 2-6 การกำหนดเปาหมายสำคัญในการดำเนินงานแตละระยะ (Milestone) ของแผนอำนวยการ
สนับสนุน 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
เปาหมาย
สำคัญ (Key 
Milestone) 

- การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานหลัก 

- การเกิดขึ้นของ
รูปแบบธุรกิจใน
ลักษณะ Cross 
Industry 

- การบูรณาการ 
การเชื่อมตอของ
โครงสรางพ้ืนฐาน
ตาง ๆ
(Infrastructure 
Integration) 

- การเชื่อมโยงที่เสร็จ
สมบูรณพรอมรองรับ 
Resource ใหม ๆ 
และการใชงานที่
หลากหลาย 

Grid 
Infrastructure 

ครอบคลุมหัวเมืองขนาด
ใหญ/ผูใชไฟฟารายใหญ 
- Smart Substation: 
ครอบคุลมระดับ IPS 
รายใหญ 

- AMI สำหรับกลุม C&I 
ขนาดใหญ  

ครอบคลุมทุกจังหวัด/
ผูใชไฟฟาขนาดกลาง 
- Smart Substation: 
ครอบคุลมระดับ SPP  

- AMI สำหรับกลุม C&I 
ติดตั้งอยางครบถวน  

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศ 
- Smart Substation: 
ครอบคุลมระดับ 
VSPP 

- AMI สำหรับกลุม 
Residential   

ครอบคลุมระดับ
ครัวเรือนและ DER  
ทุกประเภท 
- Smart Distribution: 
ครอบคลุมทุกระดับ 

- AMI สำหรับผูใชไฟฟา
ทุกกลุมครบถวน 

- เทคโนโลยีนำรอง
สำหรับระบบท่ีมี Low 
Inertia 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กรอบแผน ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
Digital 
Infrastructure 

- 5G Network 
- Cloud-Based 
Platform 

- HEMS, BEMS, FEMS 

- (AMI) Data 
Management & 
Analytics  

- Cyber Security 

- Blockchain 
- (Grid) Data 
Management & 
Analytics  

- AI & Machine 
Learning 

- 5G Network 
Slicing สำหรับ 
Smart Grid  

- Technology 
Coupling (รองรับการ
ใชงานท่ีหลากหลาย) 

- 5G Low Latency 
สำหรับ BTM  

รูปแบบธุรกิจ
ดาน Smart 
Grid 

Service Provider: 
รองรับผูใชไฟฟา 
รายใหญ 
- Software-as-a-
Service 

- Cloud-Based 
Service Provider 

Service Provider: 
รองรับผูใชไฟฟา 
ขนาดกลาง 
- Data Hub 
- Data Analytics 
Service Provider 

Service Provider: 
รองรับผูใชไฟฟา
ขนาดเล็ก 
- Platform Service 
Provider 

- Blockchain 
Service Provider 

- AI & Machine 
Learning Service 
Provider 

As-a-Service Business 
Model (รองรับทุก
รูปแบบการใชงานบน 
Smart Grid) 
- Technology 
Coupling Business 
Model (รองรับการ
ใหบริการท่ี
หลากหลาย) 

ขีดความ 
สามารถ 
ในประเทศ 

- การวิจัย/พัฒนา
เทคโนโลยี & บุคลากร
ดาน Smart Grid 

- เกิด Start Up ดาน
เทคโนโลยี Smart 
Grid 

- มีหลักสูตรการเรียนรู
ดาน Smart Grid ท่ีมี
การบูรณาการรวมกับ 
Digital and Data 
Platform 

- ผลักดัน Start Up 
ไปสู Service 
Provider  

- สรางความพรอม
ดาน Grid 
Integration (เกิด 
Supplier, 
Contractor และ 
Investment ท่ี
เพียงพอรองรับการ 
Scale Up และ 
Deployment) 

- การวิจัย/พัฒนา High 
DER Penetration in 
Power Grid  

- เกิดมาตรฐานทาง
วิศวกรรมดาน Smart 
Grid (Engineering 
Standard Practice)  
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2.4 ประโยชนของการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานดานสมารทกรดิของประเทศไทย 
 

การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ไดมีการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ไดแก กรอบแผน
แมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 สถานการณดานพลังงาน
และเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต แผนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ยังมีความจำเปนที่จะตองมีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมาก
ในหลายภาคสวน ทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ภาคธุรกิจเอกชน ไปจนถึงประชาชน        
ผูใชไฟฟาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม    
หลายสวนที่นอกเหนือไปจากภาคกิจการไฟฟา อาทิ ภาคคมนาคมขนสง ภาคกิจการโทรคมนาคม ภาคกิจการ
ดิจิทัลและขอมูล ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภาคการศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรม เปนตน โดยมีกิจกรรมหรือบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ที่
จะตองดำเนินการภายใตกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อใหการดำเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางที่กำหนดไว ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดำเนินการของแตละเปาหมายน้ัน 
จะมีความสัมพันธและเกี่ยวของเช่ือมโยงกันกับความสำเร็จของเปาหมายอ่ืน ๆ อีกดวย  

 

โดยความมุงหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง จะประกอบดวย 3 ดานหลัก สรุปไดดังน้ี  
 

1) ดานการบริหารการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
o เกิดการทำงานรวมกันแบบบูรณาการของหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตามภารกิจ บทบาทและหนาที่ของแตละหนวยงาน ซึ่งจะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 
ขจัดขอจำกัดในการประสานงาน แบงปนวิสัยทัศนรวมกัน มองเห็นโอกาสในการตอยอด 
พัฒนา และสรางนวัตกรรมใหมในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
สำคัญอยางครบถวนที่จะทำใหการพัฒนาระบบสมารทกริดใหประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

o เกิดการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรทางการเงิน และบุคลากรไดอยางเปนระบบ           
เพียงพอ และลดความซ้ำซอน สำหรับการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผน  

o มีกลไกในการติดตามการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกิจการไฟฟาอยางเปนระบบ รวมทั้ง
มีกรอบความคิดและแนวทางในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive Technology) และมีความพรอมในการ
ยืนหยุนปรับแผนใหมีความเหมาะสมตามสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต  
 

2) ดานการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผาน
ทางดานพลังงาน (Energy Transition) 
o มีการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถการทำงานของระบบสมารทกริดที่ตอบสนอง

ตอการพัฒนาประเทศ เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบ
แผนพลังงานชาติ รวมทั้งเปาหมายของหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ ที่ดำเนินงานรวมกัน
อยางครบถวน  
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o ลดปญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงการที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือธุรกิจรูปแบบ
ใหม ๆ ที่เกิดจากความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐานทั้งทางดานเทคนิค กฎระเบียบ 
และนโยบาย  

o มีกลไกในการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานรวมกับภาคสวนกิจการอื ่น ๆ (Sharing 
Infrastructure)  

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สามารถเตรียมความพรอม
ดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผานทางดานพลังงาน (Energy 
Transition) โดยแบงตามเสาหลักไดดังน้ี 

 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
จะกอใหเกิดผลประหยัดจากการหลีกเลี ่ยงการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา ระบบสง และระบบ
จำหนาย รวมถึงการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟาในบางชวงเวลาโดยเฉพาะชวงที่มีความตองการไฟฟา
สูงสุด (Peak) ซึ่งจะสงผลประโยชนตอคาไฟฟาโดยรวมของประชาชนลดลง ทั้งนี้ การตอบสนอง
ดานโหลดที่ดำเนินการควบคูไปกับระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อมุงไปสูการตอบสนองดาน
โหลดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติในระยะยาวนั้น จะเปนการชวยสนับสนุนใหระบบ
ไฟฟามีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และแหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ ปริมาณมากตามทิศทางแนวโนมของโลก 
รวมถึงการกำหนดเปาหมายของประเทศไทยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เสาหลักที่ 2 การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลงังานหมุนเวียน (RE Forecast) จะชวย
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการวางแผนการผลิตไฟฟา ทั้งในสวนของการเดินโรงไฟฟา
และการจายโหลด (Economic Dispatch) อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดปริมาณ
กำลังผลิตสำรอง ซึ่งสงผลตออัตราคาไฟฟาของผูใชไฟฟาโดยตรง จากการเพิ่มขึ้นของการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางแพรหลายทัง้ในระดับโรงไฟฟา SPP หรือ VSPP จนไปถึงระดับ
อาคารหรือบานอยูอาศัยในรูปแบบโปรซูเมอร (Prosumer) ตามแนวโนมตนทุนที่ลดลงอยาง
ตอเน่ือง รวมถึงจากการขับเคลื่อนและสงเสริมพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ ทั้งน้ี การพยากรณ
ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความแมนยำในระดับตาง ๆ จึงกอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศ ผูดูแลระบบไฟฟา และผูใชไฟฟาโดยตรง ซึ่งสงผลใหระบบไฟฟาสามารถรองรับการ
เขามาของพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากในอนาคตไดตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกของประเทศไทย (AEDP) 

 

เสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) จะทำใหระบบ
ไฟฟาของประเทศไทยสามารถรองรับการเชื่อมตอของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตยและลมไดเพิ่มสูงขึ้นตามแผน AEDP รวมถึงรองรับการเพิ่มขึ้นของกลุมผูใช
ไฟฟาโปรซูเมอร (Prosumer) โดยระบบไมโครกรดิจะชวยรักษาความมั่นคงและเพ่ิมความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาใหมีความยืดหยุนมากขึ้น เกิดรูปแบบธุรกิจใหมเพ่ิม 
ผู เลนในอุตสาหกรรมไฟฟาและการกระจายโอกาสการเขาถึงการใชพลังงานสะอาดของ
ประชาชนในประเทศ 
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เสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) จะชวยเพิ่มความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 
รวมถึงเพิ่มความยืดหยุนและความมั่นคงในระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ จากการเพิ่มขึ้น
ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนตามแผน AEDP และแนวโนมการผลิตไฟฟาใชเองของ
ผูใชไฟฟา ระบบกักเก็บพลังงานจะเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศใน
อนาคตและทำใหเกิดธุรกิจและบริการพลังงานรูปแบบใหม ๆ ในประเทศ  

 

เสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) จะชวยใหการวางแผน 
การลงทุนและการดำเนินงานทั้งในระบบผลิต ระบบสง และระบบจำหนายของการไฟฟา 
รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น โดยสามารถลดผลกระทบหรือปญหาตอระบบไฟฟาจากการใชงานยานยนตไฟฟาที่คาดวา
จะแพรหลายมากขึ้นสอดคลองตามแนวโนมของโลก รวมถึงการกำหนดเปาหมายการสงเสริม
การใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ดวยเทคโนโลยีการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) 
และประยุกตใชยานยนตไฟฟาใหเปนทรัพยากรที่มีประโยชนตอโครงขายดวยเทคโนโลยียานยนต
สูโครงขาย (V2G) และขยายผลไปสู V2X ในอนาคต 

 

แผนอำนวยการสนับสนุน จะเปนสวนสนับสนุนการดำเนินงานคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก  
ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
ทั ้งดานการเตรียมความพรอมโครงสรางพื ้นฐาน การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เกี ่ยวของกับ
สมารทกริด การพัฒนาขีดความสามารถดานสมารทกริดของหนวยงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ 
รวมถึงประชาชนทั่วไปในประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ
ไทยมีความทันสมัยและยืดหยุนมากยิ่งขึ้น ดวยการใชเทคโนโลยีดานระบบไฟฟา เทคโนโลยี
ดิจิทัล และเทคโนโลยีแหงอนาคต ใหสามารถรองรับการเขามาของพลังงานหมุนเวียนจาก
แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) หรือเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive Technology) ที่จะ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

3) ดานการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจภาคเอกชนและศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและความมี
สวนรวมของหนวยงานและบุคลากร รวมถึงผูใชไฟฟาภายในประเทศ 
o ภาคเอกชนและภาคการศกึษาที่เขามามีสวนรวม เห็นทิศทางการเปลี่ยนผานในสวนของ

กิจการไฟฟา และเกิดวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรในการตอบสนองตอแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ซึ่งจะทำใหเกิดการสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากรในประเทศ 

o เกิดการสนับสนุน ผลักดันใหเกิดการพัฒนา เปลี ่ยนแปลง และปฏิรูปของภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หนวยงานวิจัยและการศึกษาตาง ๆ ใหตอบสนองตอกิจการ
ไฟฟาสมัยใหมที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมอยางมาก ทั้งในดานเทคโนโลยี 
ดานตลาด และดานการบริหารจัดการระบบ  

o เกิดเวทีและกระบวนการที่เปดกวางใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม และ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทั้งในดานของ
เทคโนโลยี การประกอบกิจการ กฎระเบียบ และนโยบายตาง ๆ  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สามารถพัฒนาโอกาสทาง
ธุรกิจภาคเอกชนและศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของหนวยงานและบุคลากรภายในประเทศ 
โดยแบงตามเสาหลักไดดังน้ี 

 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
จะกอใหเกิดโอกาสและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล 
ภาคเอกชน หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา รวมถึงผูใชไฟฟาและประชาชน เพ่ือชวยสนับสนุน
ใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของเสาหลัก อาทิ  

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจิทัล: 

- การสื่อสารและการเช่ือมโยงขอมูล 

หนวยงานภาคเอกชน: - การพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงาน
และการตอบสนองดานโหลด (EMS & DR)  

- ธุรกิจใหมสำหรับผูจำหนายอุปกรณระบบบริหาร 
จัดการพลังงานและเครื่องปรับอากาศ  

- ธุรกิจผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator: LA)  

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหาร 
จัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมัยใหม 

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การเขารวมโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR) 
เพ่ือลดภาระคาไฟฟาและเพ่ิมรายไดจากการลดการใช
ไฟฟา 

 

เสาหลักที่ 2 การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) จะ
กอใหเกิดโอกาสและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล 
หนวยงานดานภูมิสารสนเทศ ภาคเอกชน หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา รวมถึงผูใชไฟฟา
และประชาชน เพ่ือชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของเสาหลัก อาท ิ

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจิทัล: 

- การสื่อสารและการเช่ือมโยงขอมูล 

หนวยงานดาน 
ภูมิสารสนเทศ: 

- การใหบริการในการพยากรณและขอมูลสภาพอากาศ 

หนวยงานภาคเอกชน: - การใหบริการพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงาน
หมุนเวียน (RE Forecast Service Provider)  

- การใหบริการแพลตฟอรมการบริหารจัดการขอมูล 

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมอืการ
พยากรณ 

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การใชบริการขอมูลดานการผลิตไฟฟาหรือขอมูลการ
พยากรณตาง ๆ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) จะกอใหเกิด
โอกาสและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล ภาคเอกชน 
หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา รวมถึงผูใชไฟฟาและประชาชน เพื่อชวยสนับสนุนใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของเสาหลัก อาท ิ

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจิทัล: 

- การสื่อสารและการเช่ือมโยงขอมูล 

หนวยงานภาคเอกชน: - การใชงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการไมโครกริดใน
ระดับชุมชนและกลุมอุตสาหกรรม (Community & 
Industry Microgrid)  

- การเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ือบรรลุ
เปาหมายการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2 Reduction) ในพ้ืนที่ได  

- การเช่ือมตอแหลงพลังงานหมุนเวียนและยานยนต
ไฟฟา  

- การใหบริการแพลตฟอรมไมโครกริด (MG Platform 
Service Provider)  

- ธุรกิจโรงไฟฟาเสมือน (VPP) 

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมตาง ๆ การพัฒนา   
ไมโครกริดหรือสมารทแคมปส (Smart Campus) 

- การสาธิต/นำรองไมโครกริดหรือโปรซูเมอร 

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การผลิตไฟฟาใชเอง ขายเขาสูระบบไฟฟา หรือขาย
ระหวางกันแบบ P2P 

 

เสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) จะกอใหเกิดโอกาสและการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล ภาคเอกชน หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา 
รวมถึงผูใชไฟฟาและประชาชน เพื่อชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของ
เสาหลัก อาท ิ

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจิทัล: 

- ศูนยกลางขอมูล (Data Center) 

หนวยงานภาคเอกชน: - ธุรกิจการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานรวมกับระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (PV+ESS)  

- การใหบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS as a 
Service)  

- ธุรกิจการรวบรวมแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(DER-ESS Aggregator)  

- การใหบริการและจัดจำหนายระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS Solution Provider/Supplier)   



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-32 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบ 
กักเก็บพลังงาน  

- การพัฒนากำลังคน/บุคลากรที่เกี่ยวของ 

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานในระดับหลังมิเตอร 
(BTM ESS) 

 

เสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) จะกอใหเกิดโอกาสและ
การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล หนวยงานภาคขนสง 
ภาคเอกชน หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา รวมถึงผู ใชไฟฟาและประชาชน เพื ่อชวย
สนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของเสาหลัก อาทิ 

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจทิัล: 

- การสื่อสารและการเช่ือมโยงขอมูล 

หนวยงานภาคขนสง:  
 

- การใชพลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟาในภาคขนสง 
(Electrification) การเพ่ิมความตองการใชยานยนต
ไฟฟาในประเทศ 

หนวยงานภาคเอกชน: - การใหบริการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) 
และเทคโนโลยี V2X  

- การจัดเก็บและใชงานขอมูลยานยนตไฟฟา  
- การใหบริการแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอรม 

การอัดประจุยานยนตไฟฟา  
- ธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาและโรงไฟฟา

เสมือน (EV Aggregator/VPP)  
- การพัฒนาสถานีอัดประจุจากพลังงานสะอาด 

(Hybrid Grid-ESS-Solar EV Charging Station) 

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ 
(Smart Charge) และเทคโนโลยี V2X 

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การใชบริการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge)  
- การเช่ือมตอยานยนตไฟฟาเพ่ือการตอบสนอง 

ดานโหลด (DR) หรือ V2X 
 

แผนอำนวยการสนับสนุน จะกอใหเกิดโอกาสและการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้ง
หนวยงานโทรคมนาคมและดิจิทัล ภาคเอกชน หนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษา รวมถึงผูใช
ไฟฟาและประชาชน เพื่อชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง อาท ิ

 

หนวยงานโทรคมนาคม
และดิจิทัล: 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-33 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานภาคเอกชน: - การใหบริการดานสมารทกรดิตาง ๆ  
(Service Provider)  

- ธุรกิจ Startup ดานการวิเคราะหขอมูลสมารทกริด  
- การบริหารจัดการสินทรัพยในระดับหลังมิเตอร  

(BTM Asset Management)  
- รูปแบบธุรกิจการใหบริการตาง ๆ  

(As-s-Service Business Model)  
- การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม 

หนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษา: 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม  
- การพัฒนากำลังคน/บุคลากรที่เกี่ยวของ  
- การพัฒนาหลักสูตร/การวิจัยดานสมารทกริด  

ผูใชไฟฟา/ประชาชน: - การพัฒนาองคความรูดานสมารทกริด  
- การเขารวมโครงการดานสมารทริดตาง ๆ รวมกับ

ภาครัฐ 

 
ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา การจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง จะมีความสำคัญและกอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต รวมถึงภาพรวมของประเทศหลายประการ ซึ่งจะนำไปสูการเพ่ิม
ความยืดหยุนใหกับระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนไดตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) รวมถึงการบูรณาการเช่ือมตอและใชประโยชนจาก
แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ ที่จะเติบโตตามแนวโนมของโลกรวมกับระบบโครงขาย
ไฟฟาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อชวยสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถมุงไปสูพลังงานสะอาดและลด 
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutrality) ภายในป ค.ศ. 2065 – 2070  
ตามกรอบแผนพลังงานชาติได  

 

 
 

รูปท่ี 2-11 สรุปความมุงหวังของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-34 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

2.5 องคประกอบของแผนการขบัเคลือ่นการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 
ประกอบไปดวยกิจกรรมในหมวดหมูตาง ๆ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ 5 เสาหลักโดยตรง และกิจกรรมใน
หมวดหมูที ่มิไดเฉพาะเจาะจงอยูกับเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตมีความเกี่ยวของเชื่อมโยง รวมถึงมีสวน
สนับสนุนการดำเนินงานกับทุกเสาหลักในภาพรวม โดยแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ประกอบไปดวย
แผนการยอย ดังตอไปน้ี  
 

• แผนการของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (บทที่ 3): การ
เตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือรองรับการสั่งการ
และใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) ไดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) และขยายผลไปสูแบบ
อัตโนมัติ (Auto DR) ใหครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาได
หลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ (Grid Service) รวมถึงการสนับสนุน
การเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนและผูใชไฟฟาในการตอบสนองดานโหลดเชิงพาณิชยได  
 

• แผนการของเสาหลักที่ 2 การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (บทที่ 4): การเตรียม
ความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับการพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเกิดการใชงานระบบพยากรณการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ขนาดเล็กมาก 
(VSSP) และในระดับกลุมของโปรซูเมอร (Prosumer-Aggregator) ในเชิงพาณิชย เพื่อนำไปสูเปาหมาย   
ในการจัดตั้งศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบรวมศูนยกลางในการพยากรณ และ
ขยายผลไปสูการพยากรณในระดับพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนใหระบบไฟฟาของประเทศไทยสามารถรองรับ
การเชื่อมตอของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมในปริมาณที่
มากขึ้นไดในอนาคตตามตามทิศทางแนวโนมของโลก และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกของประเทศไทย 
 

• แผนการของเสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (บทที่ 5): การเตรียมความพรอมในดาน
นโยบาย ดานกฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการรองรับระบบ
ไมโครกริดและโปรซูเมอร เพื่อใหเกิดการใชงานพลังงานหมุนเวียนสำหรับไมโครกริดและโปรซูเมอร (RE 
Base Microgrid/Prosumer) เชิงพาณิชย รวมถึงชวยบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มีสัดสวนพลังงาน
หมุนเวียนสูง (High %RE Penetration) ได นอกจากนี้ยังมีการนำรอง สาธิต หรือพัฒนาระบบไมโครกริด
สำหรับพื้นที่หางไกลหรือพื้นที่ที ่มีโหลดสำคัญ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุนใหกับระบบ
โครงขายไฟฟาในพ้ืนที่ไดอีกดวย 
 

• แผนการของเสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (บทที่ 6): การเตรียมความพรอมในดานนโยบาย 
ดานกฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการใชงานระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) ในทุกรูปแบบการบริการ (Service) ที่เกี ่ยวของกับโครงขายไฟฟาของประเทศไทย 
รวมถึงมาตรการสงเสริมรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (New Business) ของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เพ่ือ
เพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา รวมถึงเพิ่มความยืดหยุนและความมั่นคงในโครงขายไฟฟาของ
ประเทศ  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 2-35 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

• แผนการของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (บทที่ 7): การเตรียมความพรอมในดาน
นโยบาย ดานกฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอและ
บูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือสงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชงานยานยนต
ไฟฟา (EV) ที่มีการเชื่อมตอกับระบบไฟฟาแบบ V1G และ V2X ใหสามารถครอบคลุมผูใชยานยนต
ไฟฟาทุกประเภทตามแผนการสงเสริมยานยนตไฟฟาของประเทศไทย  
 

• แผนอำนวยการสนับสนุน (บทที่ 8): การเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ ดาน
เทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานสมารทกริด ทั้งดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) เพื่อชวยสนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสนับสนุนงานสมารทกริด การพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ 
(New Business Model) ที่เกี่ยวของกับดานสมารทกริด และการพัฒนาขีดความสามารถดานสมารทกริด
ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการและประสานงานการดำเนินงาน
รวมกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามกรอบเปาหมายของ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

 
ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง มีกรอบเวลาครอบคลุมการดำเนินงานภายใตระยะปานกลาง

ของแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 โดยครอบคลุม
กรอบเวลาทั้งสิ้น 10 ป (พ.ศ. 2565 – 2574) โดยองคประกอบและเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง แสดงไดดังน้ี  

 

 
 

รูปท่ี 2-12 สรุปองคประกอบและเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
 
 



 

 

 

 

บทที่ 3 
แผนเสาหลักที่ 1: การตอบสนองดานโหลดและ

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-1 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

บทที่ 3 
แผนเสาหลักที่ 1: การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน 

(DR & EMS) 
 
3.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและ
การบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี  

 

 
 

รูปท่ี 3-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของเสาหลักท่ี 1 DR & EMS 

 
1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) การกำหนดเปาหมายการตอบสนองดานโหลดของประเทศไทย 

1.1.1) การขับเคลื ่อนและผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมายการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) จะมีการ
ทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ โดยเปาหมายมีทั้งในเชิงปริมาณ (MW) และ
ประเภทของ DR (DR Product) ที่จะนำมาใชงานสำหรับการเปนผลิตภัณฑในระบบ
ไฟฟา (Grid Service) ประเภทตาง ๆ 

1.1.2) การพิจารณาและประเมินความพึ่งพาไดของการตอบสนองดานโหลดที่เหมาะสม
สำหรับการเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ประเภทตาง ๆ เพ่ือใชประกอบ 
การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) โดยมีการทบทวนความ
พ่ึงพาไดที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ  
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-2 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

1.2) การพัฒนาตลาดและนโยบายรับซื้อการตอบสนองดานโหลด 

1.2.1) การจัดทำนโยบาย กำหนดผลตอบแทน และแผนการรับซื้อโปรแกรมการตอบสนอง
ดานโหลดรายป โดยเริ่มจากรูปแบบการประกาศรับซื้อ และขยายผลไปสูในรูปแบบ 
การประมูลรับซื้อ และขยายผลไปสูตลาดการตอบสนองดานโหลด (DR Market)  

1.2.2) การสงเสริมและพัฒนารูปแบบการดำเนินการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) สำหรับผูที ่มีสวนเกี ่ยวของกับการ
ตอบสนองดานโหลด ในกลุ มผู ใชไฟฟาทุกประเภท (DR Resource) ไดแก ภาค 
อุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) 
รวมถึงผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ในภาคเอกชน  

1.2.3) การจัดทำนโยบายและสงเสริมใหการตอบสนองดานโหลด ใหสามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบ 
การใหบริการ อาทิ ตลาดพลังงานไฟฟา (Energy), ตลาดกำลังผลิตไฟฟา (Capacity), 
ตลาดขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) ตลาดการเสริม 
ความสมดุลระบบ (Balancing) และการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency Event 
Management) ตลาดบริการเสริมความมั ่งคง (Ancillary Service) และตลาดของ
ความยืดหยุนในระดับพื้นที่ (Local Flexibility Market) อาทิ ระดับระบบจำหนาย 
(Distribution) ระดับชุมชนเมือง (City) ระดับไมโครกริด (Microgrid) รวมทั้งทำใหเกิด
การเสริมความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ (Local Balancing) 

1.3) การขยายฐานผูที่มีสวนเก่ียวของกับการตอบสนองดานโหลด 

1.3.1) การสรางการรับรู และความเขาใจแกผู ใชไฟฟาทุกประเภท ทั ้งกลุ มผู ใชไฟฟา
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) 
เพื ่อสรางการมีสวนรวมกับการพัฒนาธุรกิจดานการตอบสนองดานโหลดในฐานะ
ผูเขารวมโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource)  

1.3.2) การจัดทำนโยบายเพื่อสงเสริมและจูงใจผูใชไฟฟา (DR Resource) เขารวมโปรแกรม
การตอบสนองดานโหลด 

1.3.3) การผลักดันใหเกิดการกำหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เพ่ือรองรับการสั่งการ 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response Enabling Device) ทำใหเกิดการ
สงเสริมตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ และการผลิตอุปกรณ ในสวนของเครื่องใชไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Appliance) และบานอัจฉริยะ (Smart Home) รวมถึงอุปกรณ 
ในสวนของ Gateway และ Protocol Converter ตาง ๆ  

1.3.4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลดในอนาคต 
อาทิ การใชงานแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยเพื่อการตอบสนองดานโหลด (DER as 
DR Resource) การใชงานเทคโนโลยีหรืออุปกรณของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind 
the Meter Resource) อาทิ EV, Solar PV, Home Battery รวมถึงการใชงานเทคโนโลยี
แหงอนาคต (Next Generation DR) 
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1.3.5) การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและเกิด Start up ดานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดานการตอบสนองดานโหลด อาทิ เทคโนโลยี 
AMI Data Analytic, HEMS, BEMS, FEMS, Smart Appliance, Service Platform 
เปนตน เกิดการพัฒนาภาคเอกชนใหเปนผูเลนรายใหม เชน Load Aggregator, EV 
Aggregator, DER Aggregator, VPP Provider, Service Platform Provider, รวมถึง 
Technology Developer และ EPC Contractor ตาง ๆ  

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2.1.1) กำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางศูนยควบคุมระบบไฟฟา (SO) 
ศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูรวบรวมโหลด (LA) ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงผูใชไฟฟาที่เขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource)  
ทั้งกลุมผูใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยู
อาศัย (Residential) 

2.2) การจัดทำกฎระเบียบที่จำเปนเพื่อรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

2.2.1) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด สำหรับการดำเนินการกิจกรรมหรือธุรกิจการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) ใหครอบคลุมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
อาทิ ศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) รวมถึงผูรวบรวมโหลด 
(LA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูเขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) 
และสามารถรองรับรูปแบบตลาดการตอบสนองดานโหลด (DR Market) ในระยะยาว 

2.2.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด สำหรับการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) ที่ครอบคลุมและจูงใจผูเขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) 
ทั้งกลุมผูใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยู
อาศัย (Residential) รวมถึงรองรับ DR Resource ในอนาคต และครอบคลุมทุก
ร ูปแบบการให บร ิการ อาท ิ  Energy, Capacity, T&D Constraint, Balancing & 
Contingency Event Management, Ancillary Service อ่ืน ๆ, Local Flexibility 

2.2.3) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐานดานขอมูล ทั้งความเปนสวนตัวของขอมูล (Data 
Privacy) และความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ที ่ เก ี ่ยวของกับการ
ดำเนินการการตอบสนองดานโหลด 

2.2.4) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเปดโอกาสให
บุคคลที่สาม (Third Party) สามารถเขาถึงและใชงานขอมูลในมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
ของผูใชไฟฟาได รวมถึงการปรับปรุงขอกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid 
Code) ที่จำเปนตอการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

2.2.5) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐานสำหรับการใชงานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ของผูใชไฟฟา 
(BTM Devices) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต (Next Generation DR) เพื่อรองรับ 
การดำเนินการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 
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3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสั่งการเพื่อรองรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด 

3.1.1) การติดตั ้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ใหครอบคลุมกลุ มผู ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และขยายผลใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาบาน
อยูอาศัย (Residential) ในระยะยาว และมีการพัฒนาความสามารถของระบบ AMI ให
สามารถรองรับการสั่งและการทำ Settlement ตามประเภทของ DR ที่ดำเนินการ   

3.1.2) การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบสั ่งการการตอบสนองดานโหลดแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ใหครอบคลุมผูเขารวม
การตอบสนองดานโหลด (DR Resource) ทุกประเภท โดยเริ ่มจากกลุ มผู ใชไฟฟา
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) และภาคธุรกิจ (Commercial) กอนขยายผลไปสูผูใช
ไฟฟาบานอยูอาศัย (Residential) รวมถึงครอบคลุม DR Resource และ DR Product 
ในอนาคตทุกรูปแบบ และมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาระบบสั่งการสำหรับ 
การตอบสนองดานโหลดที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) ที่จะมีการ
ดำเนินการในอนาคต  

3.1.3) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสั่งการการตอบสนองดานโหลด รวมกับระบบบริหาร 
จัดการพลังงานของโรงงาน (FEMS) อาคาร (BEMS) และบานอยูอาศัย (HEMS) รวมถึง
เทคโนโลยีแหงอนาคต (Next Generation DR) เพื ่อมุ งไปสู การมีสวนรวมกับการ
ดำเนินการการตอบสนองดานโหลดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 

3.2) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

3.2.1) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางศูนยควบคุมระบบไฟฟา (SO) ศูนย 
สั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูรวบรวมโหลด (LA) ภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงผู ใชไฟฟาที ่เขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource)  
ทั้งกลุมผูใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยู
อาศัย (Residential) รวมถึงครอบคลุม DR Resource ในอนาคตทุกรูปแบบ 

3.2.2) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงโดยการบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ 
เชน 5G Network Slicing, V1G, V2G เปนตน 

 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-5 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ 3-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) การกำหนด
เปาหมายการตอบสนอง
ดานโหลดของประเทศ
ไทย  

1.1.1) การขับเคล่ือนและผลักดันใหเกิด
การบรรจุเปาหมาย DR ในแผน พัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP)  

- การกำหนดเปาหมาย DR  
ลงในแผน PDP2022 

การทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ โดยพิจารณาเปาหมายมีทั้งในเชิงปริมาณ (MW) 
และประเภทของ DR (DR Product) ที่จะนำมาใชงานสำหรับการเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา 
(Grid Service) ประเภทตาง ๆ 

1.1.2) การพิจารณาและประเมินความ
พ่ึงพาไดของการตอบสนองดานโหลดที่
เหมาะสม 

- การประเมินความพ่ึงพาได
ของ DR ภายใตแผน 
PDP2022 

- การทบทวนความพ่ึงพาไดที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ โดยพิจารณา DR สำหรับการเปนผลิตภัณฑใน
ระบบไฟฟา (Grid Service) ประเภทตาง ๆ 

1.2) การพัฒนาตลาด 
และนโยบายรับซื้อการ
ตอบสนองดานโหลด 

1.2.1) การจัดทำนโยบาย กำหนด
ผลตอบแทน และแผนการรับซื้อ
โปรแกรมการตอบสนองดานโหลดรายป 

- การประกาศรับซื้อตาม
ปริมาณและราคาที่กำหนด 
(DR Purchase) 

- การประกาศรับซื้อตาม
ปริมาณและราคาที่กำหนด 
(DR Purchase)  

- นำรองการประมูล โดยการ
กำหนดราคาต้ังตน  
(DR Auction) 

- การประมูล โดยการกำหนด
ราคาต้ังตน (DR Auction) 

- พัฒนาไปสูตลาดการ
ตอบสนองดานโหลด  
(DR Market) 

1.2.2) การสงเสริมและพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

- แบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) สำหรับกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

- แบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) สำหรับกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

- นำรองแบบก่ึงอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) สำหรับ
กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและบานอยูอาศัย 

- นำรองแบบอัตโนมัติ (Auto 
DR) สำหรับกลุมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ 

- นำรองแบบอัตโนมัติ (Auto 
DR) สำหรับกลุมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
ขนาดเล็กและบานอยูอาศัย 

- แบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) และแบบอัตโนมัติ 
(Auto DR) สำหรับผูใชไฟฟา
ทุกประเภท 

 - ผูรวบรวมโหลด (LA) ภาครัฐ  - ผูรวบรวมโหลด ระดับ 1  
(LA Level 1) ภาครัฐ  

- ผูรวบรวมโหลด ระดับ 2  
(LA Level 2) ภาคเอกชน 

 
 

- ผูรวบรวมโหลด ระดับ 1  
(LA Level 1) ภาครัฐ/เอกชน  

- ผูรวบรวมโหลด ระดับ 2  
(LA Level 2) ภาคเอกชน 

- 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
1.2.3) การจัดทำนโยบายและสงเสริมให
การตอบสนองดานโหลด ใหสามารถ
ทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา 

- รูปแบบ Energy & 
Capacity 

- นำรองรูปแบบ T&D 
Constraint 

- นำรองรูปแบบ Balancing & 
Contingency Event 
Management 

- ครอบคลุมทุกรูปแบบการ
ใหบริการ (Service)  
ที่เปนไปได 

1.3) การขยายฐานผูที่มี
สวนเก่ียวของกับการ
ตอบสนองดานโหลด 

1.3.1) การสรางการรับรูและความเขาใจ
แกผูใชไฟฟาทุกประเภท (DR Resource)  

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I)  
และบานอยูอาศัย (Residential) 

- ขยายศักยภาพ DR Resource 
ใหเหมาะสมกับ DR Potential 

1.3.2) การจัดทำนโยบายเพ่ือสงเสริม
และจูงใจผูใชไฟฟา (DR Resource) เขา
รวมโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I)  
และบานอยูอาศัย (Residential) 

- รองรับ DR Resource  
ในอนาคตทุกรูปแบบ  

1.3.3) การผลักดันใหเกิดการกำหนด
มาตรฐานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เพ่ือรองรับ
การส่ังการการตอบสนองดานโหลด 

- การกำหนดมาตรฐาน
อุปกรณไฟฟา (DRED)  
ที่สนับสนุนการตอบสนอง
ดานโหลดระยะแรก 

- ขยายผลการกำหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟา (DRED)  
ใหหลากหลาย 

- 

1.3.4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
แหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด
ในอนาคต 

- - การใชงานแหลงพลังงาน
แบบกระจายศูนยประเภท
ตาง ๆ เพ่ือการตอบสนอง
ดานโหลด  
(DER as DR Resource) 

- การใชงานเทคโนโลยีหรือ
อุปกรณของผูใชไฟฟาหลัง
มิเตอร (Behind the Meter 
Resource) 

- การใชงานเทคโนโลยีแหง
อนาคต  
(Next Generation DR) 

- 

1.3.5) การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนางานวิจัยและเกิด Start up 
ดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

- ดาน AMI Data Analytic, 
HEMS, BEMS, FEMS, 
Smart Appliance 

- ดาน Platform, Customer 
Engagement 

- ดาน Data Analytic, DER 
Asset Management, 
Service Platform 

- 

2) ดานกฎระเบียบ
ขอบังคับ  
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) การกำหนด
มาตรฐานการเชื่อมตอ
และการส่ือสารระหวาง
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2.1.1) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอ
และการส่ือสาร 

- SO/DRCC/LA (ภาครัฐ)/ 
DR Resource (C&I) 

- SO/DRCC/LA Level 1 
(ภาครัฐ)/LA Level 2 
(ภาคเอกชน)/DR Resource  
(C&I – Residential) 

- SO/DRCC/LA Level 1 
(ภาครัฐ/เอกชน)/LA Level 
2 (ภาคเอกชน)/ 
DR Resource (ทุกกลุม) 

- ครอบคลุมการใหบริการใน
โครงขายไฟฟา (Grid 
Service) ทุกประเภท 

- 
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รวมทั้งการตอบสนองดาน
โหลดระดับ Sub Second 

- มาตรฐานการเชื่อมตอ/ 
การส่ือสาร/SLA ผาน 
Public Network 5G 

2.2) การจัดทำ
กฎระเบียบที่จำเปนเพ่ือ
รองรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด 

2.2.1) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด 
สำหรับการดำเนินการกิจกรรมหรือธุรกิจ
การตอบสนองดานโหลด  
(Demand Response) 

- DRCC/LA (ภาครัฐ)  - DRCC/LA Level 1 
(ภาครัฐ)/LA Level 2 
(ภาคเอกชน)  

- ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
และรูปแบบธุรกิจตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) 

- DRCC/LA Level 1 
(ภาครัฐ/เอกชน)/ 
LA Level 2 (ภาคเอกชน)  

- รองรับตลาดการตอบสนอง
ดานโหลด (DR Market) 

2.2.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด 
สำหรับการรับซื้อการตอบสนอง 
ดานโหลด (Demand Response)  
ที่ครอบคลุมและจูงใจผูเขารวม 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) 
ขนาดใหญ 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) 
ขนาดกลาง 

- กลุมผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) 
ขนาดเล็ก และบานอยูอาศัย 
(Residential) 

- ครอบคลุมทุกรูปแบบการ
ใหบริการ อาทิ Energy, 
Capacity, T&D 
Constraint, Balancing & 
Contingency Event 
Management  

- รองรับ DR Resource  
ในอนาคตทุกรูปแบบ  

2.2.3) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ดานขอมูล 

- ความเปนสวนตัวของขอมูล 
(Data Privacy) 

- ความปลอดภัยทางไซเบอร 
(Cyber Security) 

- - - 

2.2.4) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด  
ที่เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน  

- - การเปดโอกาสใหบุคคลที่สาม 
(Third Party) สามารถ
เขาถึงและใชงานขอมูลใน

- - 
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มิเตอรอัจฉริยะ (AMI)  
ของผูใชไฟฟาได  

- การปรับปรุงขอกำหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ที่จำเปนตอการดำเนินการ DR  
2.2.5) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
สำหรับการใชงานอุปกรณไฟฟา และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

- - อุปกรณไฟฟา (BTM 
Device) ทั้ง Smart 
Appliance หรือ DER ตาง ๆ 
ที่ใชงานเชื่อมตอกับระบบ 
ส่ังการ DR ที่ชัดเจน  

- ขยายขอบเขตกฎระเบียบ/
มาตรฐานของ BTM Device 

- การใชงานเทคโนโลยีแหง
อนาคตดานตาง ๆ (Next 
Generation DR) รวมกับ
การเชื่อมตอกับ DR 

- 

3) ดานเทคนิค 
(Technical 
Requirement) 

3.1) การเตรียมความ
พรอมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบส่ังการเพ่ือรองรับ
การดำเนินการตอบสนอง
ดานโหลด 

3.1.1) การติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) - ครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟา
ประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (C&I)  
ที่เพียงพอ DR อยางนอย 
350 MW  

- ครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟา
ประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (C&I) ทั้งหมด 

- ขยายผลไปยังกลุมผูใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศัย 
(Residential)  

- ครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศัย 
(Residential) ตามเปาหมาย
ที่กำหนด 

- ครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศัย 
(Residential) ทั้งหมด 

- ระบบ AMI ใหสามารถ
รองรับการส่ังและการทำ 
Settlement ตามประเภท
ของ DR ที่ดำเนินการได 
ทุกรูปแบบ   

3.1.2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบส่ังการการตอบสนองดานโหลด 

- รองรับแบบก่ึงอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) สำหรับ
กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ 

- รองรับแบบก่ึงอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) สำหรับ
กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง 

- ขยายผลแบบก่ึงอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) สำหรับ
กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและบานอยูอาศัย 

- รองรับแบบอัตโนมัติ (Auto 
DR) สำหรับกลุมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ 

- เตรียมความพรอมระบบ 
ส่ังการสำหรับการตอบสนอง

- รองรับแบบก่ึงอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) 
ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุก
ประเภท 

- ขยายผลแบบอัตโนมัติ 
(Auto DR) สำหรับกลุม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาด
กลาง ขนาดเล็กและ 
บานอยูอาศัย 

- พัฒนาระบบส่ังการสำหรับ
การตอบสนองดานโหลดที่มี

- รองรับแบบอัตโนมัติ (Auto 
DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟา 
ทุกประเภท  

- ครอบคลุมการใหบริการใน
โครงขายไฟฟา (Grid 
Service) ทุกประเภท 

- ระบบส่ังการสำหรับการ
ตอบสนองดานโหลดรองรับ
การดำเนินการ DR ที่มีการ
ตอบสนองรวดเร็ว  
(Fast Response DR)  
อยางเต็มรูปแบบ 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
ดานโหลดที่มีการตอบสนอง
รวดเร็ว (Fast Response 
DR) ที่จะมีการดำเนินการใน
อนาคต 

การตอบสนองรวดเร็ว  
(Fast Response DR)  

 3.1.3) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ 
ส่ังการการตอบสนองดานโหลด 

- เชื่อมโยงระบบส่ังการ DR 
กับ FEMS/BEMS  

- ขยายผลการเชื่อมโยงระบบ
ส่ังการ DR กับ FEMS/ 
BEMS 

- เร่ิมนำรองการเชื่อมโยง
ระบบส่ังการ DR กับ HEMS 
(ระดับ BTM ทั้ง Smart 
Appliance หรือ DER) 

- เชื่อมโยงระบบส่ังการ DR 
ครอบคลุม DR Resource 
ทุกประเภท  

- การเชื่อมโยงกับ RE Forecast  
- การบูรณาการระหวาง
เทคโนโลยี DR กับเทคโนโลยี
ในอนาคตดานอ่ืน ๆ  
(Next Generation DR)  

- การใชโครงสรางพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ของ
เทคโนโลยีแหงอนาคต
รวมกับเทคโนโลยี DR  
ในเชิงพาณิชยอยาง
แพรหลาย 

3.2) การพัฒนา
ระบบส่ือสารและการ
เชื่อมโยงระหวางทุกภาค
สวนที่เก่ียวของ 

3.2.1) การพัฒนาระบบส่ือสารและ 
การเชื่อมโยง 

- SO/DRCC/LA Level 1/ 
DR Resource (C&I)  
แบบ Semi-Auto DR 

- SO/DRCC/LA Level 1-2/ 
DR Resource (C&I) แบบ 
Semi-Auto DR 

- SO/DRCC/LA/DR 
Resource (Residential) 
แบบ Semi-Auto DR  

- SO/DRCC/LA/DR 
Resource (C&I)  
แบบ Auto DR 

- SO/DRCC/LA/ 
DR Resource  
(C&I-Residential) แบบ 
Auto DR 

3.2.2) การพัฒนาระบบส่ือสารและ 
การเชื่อมโยงโดยการบูรณาการรวมกับ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  

- - การทดสอบ / นำรองและ
พัฒนา Last-mile 
Communication รวมกับ 
5G Network Slicing  

- การส่ือสารระหวาง Grid, LA 
กับ Smart Appliance  

- การพัฒนาธุรกิจดาน  
Digital System 

- การเชื่อมโยง EV Charging 
Platform เพ่ือใชงานแบบ 
V1G 

- เร่ิมใชงาน Infrastructure 
รวมกับ 5G Network 
Slicing อยางเปนรูปธรรม  

- การเชื่อมโยง EV Charging 
เพ่ือใชงานในรูปแบบ V2G 

- การใชงาน 5G Network 
Slicing เพ่ือตอบสนองตอ 
Grid Service เต็มรูปแบบ 
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3.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตเสาหลักที่ 1 
 

แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 1 จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ ดาน
เทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร
จัดการพลังงาน เพื่อรองรับการสั่งการและใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) ไดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) และขยายผลไปสูแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ใหครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ (Grid Service) 
รวมถึงการสนับสนุนการเขามามีสวนของของภาคเอกชนและผูใชไฟฟาในการตอบสนองดานโหลดเชิงพาณิชยได 
โดยกิจกรรม/โครงการหลักภายใตเสาหลักที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 3-2 โดยแผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 1 
ประกอบดวย 3 กลุมกิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมี

การดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบาย แผนการรับซื้อ DR และเครือขายความรวมมือ โดย
จะเริ ่มตนจากการศึกษาเพื ่อกำหนดนโยบายและแผนการรับซื ้อการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) ใหครอบคลุมกลุมอาคารและโรงงาน (C&I) กอนในระยะแรก กอนที่จะขยายผลการกำหนด
นโยบายและแผนรับซื้อใหครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกกลุม ซึ่งจะดำเนินการควบคูไปกับการศึกษาความเปนไปได/
นโยบายในการพัฒนาการรับซื้อ DR ครอบคลุมผลิตภัณฑในระบบไฟฟา และสรางการมีสวนรวมของผูใชไฟฟา
ที่จะเขารวมโครงการ (DR Resource) อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรวมมือเพื่อกำหนดฉลากอุปกรณ
ไฟฟารองรับ DR นอกจากนี้ ในชวงปลายแผนมีความจำเปนตองเตรียมความพรอมศึกษาความเปนไปไดและ
จัดทำนโยบายสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับ DR และการใชงานรวมกับภาคสวนการใชพลังงาน
อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม Grid Utilization Factor และลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE)  
ในระยะยาวตอไป 
 

กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  
เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนด 
สำหรับการเชื่อมตอและการสื่อสาร รวมถึงกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของเพ่ือ
รองรับและชวยผลักดันใหเกิดการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลดไดใน 
เชิงพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับ การเตรียมความพรอมของระบบและโครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะเริ่มตนจากการศึกษาผลประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการนำรอง DR ในดานการควบคุม
ระบบไฟฟาในระยะแรก พรอมกับเตรียมการเพ่ิมความสามารถของระบบ EGAT DRMS ใหสามารถรองรับการ
จัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints) และรองรับโปรแกรม DR ที่ใหบริการ
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที่หลากหลาย รวมถึงใหครอบคลุมการเขารวมของผูเลนรายใหม (New Players)  
ในระยะตอ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังมีดำเนินการบูรณาการระหวาง DRCC-NCC เพื่อรองรับการสั่งการจาก NCC 
ที่รวดเร็ว สำหรับ Fast DR Dispatch และการพัฒนา Platform สำหรับรองรับการซื้อ-ขายบริการ DR 
โดยตรงจากผูเขารวมโครงการ (Direct Participation of DR Resources) ในระยะยาว สำหรับในสวนของ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินการนำรองขยายผลระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานใน



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-11 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

อาคารเพื่อเชื่อมตอระบบ DR การเตรียมความพรอม กฟน. สำหรับการเปน LA รวมถึงการขยายผลติดต้ัง
มิเตอรอัจฉริยะใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินการ
พัฒนาโครงขายไฟฟาทั้งการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบ DRMS ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big 
Data) และการวิเคราะหเชิงลึก (Data Analytic & AI) รวมถึงการขยายผลติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะให
ครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ใหผูใชไฟฟามีความพรอมสำหรับเขารวมการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ของประเทศไทย 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 3-2



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-12 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

รูปท่ี 3-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตเสาหลักท่ี 1  

EPPO-1-01

EPPO-1-02

ERC-1-01

ERC-1-02

เครือขาย DR Resource กลุม C&I

ความรวมมือกําหนดฉลากอุปกรณ
ไฟฟารองรับ DR ระยะแรก

ขยายผล DR Resource กลุม C&I / Residential / ผูเลนรายใหม

ขยายผล การกําหนดมาตรฐานไปยังอุปกรณไฟฟา
ที่มีศักยภาพทุกประเภท อยางครบถวน

การพัฒนา Local Flexibility Market

EPPO-1-03
สงเสริมการใชงาน DR รวมกับ
ภาคสวนการใชพลังงานอื่นๆ

รองรับการเชื่อมตอระดับ BTM Device & BTM Resource รวมถึง DR Resource ในอนาคต จากภาคสวนอื่น ๆ

การพัฒนาการรับซื้อ DR ใหครอบคลุมผลิตภัณฑในระบบไฟฟาทุกประเภท

สงเสริมการใชงาน
เทคโนโลยีสมัยใหม 

สําหรับ DR

ป
‘65-66

ความสําเร็จของการเร่ิมตนใชงาน 

Semi-Auto สําหรับกลุม C&I ขนาดใหญ

เกิดธุรกิจและผูเลนรายใหมใน DR Ecosystem

และการขยายผล Semi-Auto ไปยังกลุม C&I ขนาดกลาง
รวมกับการนํารองในกลุม C&I ขนาดเล็ก /บานอยูอาศัย

ป
‘67-69

ขยายกรอบเปาหมาย Semi-Auto DR และ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/ตลาดรองรับ Auto DR 
รวมถึงเร่ิมนํารองสั่งการ Auto DR

ป
‘70-74

การศึกษาและจัดทํา

กรอบมาตรฐาน/

ขอกําหนด 

กฎระเบียบ ที่จําเปน

การเตรียมความ

พรอมดานระบบ

และโครงสราง

พ้ืนฐาน

11

EGAT-1-01

MEA-1-01

MEA-1-02

PEA-1-01

ประเมินผลประโยชนโครงการนํารอง

ขยายผลนํารอง BEMS เช่ือมตอ DR

การเตรียมความพรอมเปน LA

MEA-1-03

EGAT-1-02 การพัฒนาระบบ DRMS เพ่ือใชแกปญหาในระบบสายสง

EGAT-1-03
การพัฒนาระบบ NCC-DRCC 

เพ่ือรองรับ Fast DR Dispatch

การติดต้ัง AMI สําหรับผูใชไฟฟาที่ติดต้ัง Solar PV

EGAT-1-04 การพัฒนาระบบ DRMS ใหครอบคลุมการใชงาน DR เพ่ือใหบริการในระบบไฟฟาที่หลากหลาย ครอบคลุมผูเลนรายใหม

EGAT-1-05
การพัฒนา Platform 

ซื้อ-ขายบรกิาร DR โดยตรง

ขยายผลติดต้ัง AMI สําหรับผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย 1 ลานราย

PEA-1-02 ขยายผล การติดต้ัง AMI 2,200,000 เครื่อง และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ือง

PEA-1-03
ขยายผล การติดต้ัง AMI 2,000,000 เครื่อง

และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ือง

การติดต้ัง AMI 800,000 เครื่อง & ระบบบริหารจัดการ (EMS/DLC/DRMS) รวมกับระบบ Big Data & AI

การพัฒนานโยบาย
แผนการรับซื้อ DR 

และเครือขาย
ความรวมมือ

แผนรับซื้อกลุม C&I & 
เตรียมความพรอม LA เอกชน

ขยายผล แผนรับซื้อครอบคลุมทุกกลุมผูใชไฟฟา / เริ่มนํารอง Auto DR การปรับปรงุ-ทบทวนเปาหมาย DR / การพัฒนาการรับซื้อไปสู DR Market

การสื่อสารเพ่ือสรางการรับรู/ความเขาใจ DR Resource อยางตอเน่ือง

อาทิ การเชื่อมโยง/สื่อสารระหวาง SO / DRCC / LA / DR Resource รวมถึงขยายผลการใชงานในระดับ Sub Second

MEA-1-04

มีความพรอมใน 

การนํา DR มาใชใน
ระบบไฟฟาทุก

รูปแบบครอบคลุม
ผูใชไฟฟาทุกประเภท

>ป
‘74

‘75

‘80

ศึกษาและจัดทํากรอบมาตรฐาน/ขอกําหนด 
การเช่ือมโยง/สื่อสารที่จําเปนและเหมาะสมรองรับ DR

ศึกษาและจัดทํากฎระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือรองรับ DR ที่เกี่ยวของ
อาทิ การดําเนินธุรกิจ DR ของ DRCC / LA / DR Resource, การเขาถึงและใชงาน AMI Data โดย 3rd



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-13 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที ่3-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 1 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานทีร่ับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 1 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-1-01 โครงการศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนอง    
ดานโหลด (Demand Response)  
(ภายใตแผนการขับเคล่ือนฯ ระยะปานกลาง)  

(1.1) (1.2) 
(1.3)  

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. กฟผ.  
กฟน. กฟภ. 

115 
          

EPPO-1-02 โครงการพัฒนาความรวมมือในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพ่ือ
รองรับการส่ังการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

(1.3)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. สมอ. สวทช. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

40 
          

EPPO-1-03 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายสงเสริม
การใชงานเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) รวมถึงการใชงานรวมกับภาคสวนการใช
พลังงานอ่ืน ๆ 

(1.2) (1.3)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. สวทช. สนข.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

50 
          

ERC-1-01 การศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสม
สำหรับการเชื่อมตอและการส่ือสารรองรับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) 

(2.1) (2.2)  สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 
กสทช. สมอ. 
หนวยงาน

โทรคมนาคม  
ผูรวบรวมโหลด 

ผูใชไฟฟาที่เขารวม  

N/A  
         

ERC-1-02 การศึกษาและจัดทำกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีจำเปนและเหมาะสมเพ่ือรองรับ
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

(2.2)  สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. กฟผ. กฟน. 
กฟภ. 

N/A 
          

EGAT-1-01 โครงการศึกษาผลประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนินงานของโครงการ 
นำรอง DR ในดานการควบคุมระบบไฟฟา 

(3.1) กฟผ. สนพ. กฟน. 
กฟภ. 

5 
          

EGAT-1-02 การเพ่ิมความสามารถของระบบ EGAT DRMS ใหสามารถรองรับ 
การจัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา  
(Transmission Constraints)  

(3.1) กฟผ. กฟน. กฟภ. 50 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-14 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 1 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EGAT-1-03 การบูรณาการระหวาง DRCC-NCC เพ่ือรองรับการส่ังการจาก NCC  
ที่รวดเร็ว สำหรับ Fast DR Dispatch 

(3.2) กฟผ. - 20 
          

EGAT-1-04 การเพ่ิมความสามารถของระบบ EGAT DRMS ใหสามารถรองรับ
โปรแกรม DR ที่ใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที่หลากหลาย รวมถึง
ใหครอบคลุมการเขารวมของผูเลนรายใหม (New Players) ในอนาคต  

(3.1) (3.2) กฟผ. สนพ.  
สำนักงาน กกพ. 

กฟน. กฟภ. 
ผูรวบรวมโหลด  

50 
          

EGAT-1-05 การพัฒนา Platform สำหรับรองรับการซื้อ-ขายบริการ DR โดยตรง
จากผูเขารวมโครงการ (Direct Participation of DR Resources) 

(3.1) (3.2) กฟผ. สนพ.  
สำนักงาน กกพ. 

กฟน. กฟภ. 

50 
          

MEA-1-01 โครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคาร 

เพ่ือเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เฟส 2 

(3.1)  กฟน. สวทช. 5 
          

MEA-1-02 โครงการเตรียมความพรอม กฟน. เปน Load Aggregator  

และเพ่ือรองรับกิจกรรมตามแผน Smart Gird ระยะกลาง 

(3.1)  กฟน. - 10 
          

MEA-1-03 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาที่ติดต้ัง 

แผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

(3.1) กฟน. - 80 
          

MEA-1-04 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาประเภท 

บานอยูอาศัย  

(3.1) กฟน. - 4,000   

          

PEA-1-01 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  (3.1) (3.2) กฟภ. - 7,355 
          

PEA-1-02 โครงการพัฒนาโครงขายเพ่ือรองรับผูใชไฟฟา ระยะที่ 1 (3.1) (3.2) กฟภ. - 18,550 
          

PEA-1-03 โครงการพัฒนาโครงขายเพ่ือรองรับผูใชไฟฟา ระยะท่ี 2 (3.1) (3.2) กฟภ. - 18,000 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-1-01  โครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการรับซ้ือการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) ภายใตแผนการขบัเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574  

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที ่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) โดยสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบายดานพลังงานของ
ประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมดานนโยบาย ที่เกี่ยวของกับ
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) เพื่อใหทุกภาคสวน
สามารถดำเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดไว 

- โดยในชวงเริ ่มตนของแผนการขับเคลื ่อนฯ ระยะปานกลาง สนพ. 
รวมกับการไฟฟาทั้ง 3 แหงและสำนักงาน กกพ. ไดดำเนินโครงการ 
นำรองการตอบสนองดานโหลด เพื่อไปทดแทนการกอสรางโรงไฟฟา
และการเดินเครื ่องของโรงไฟฟา (Capacity & Energy) ซึ ่งในระยะ
ตอไป จะตองพัฒนาใหการตอบสนองดานโหลดสามารถใชงานทดแทน
ผลิตภัณฑและการใหบริการในระบบไฟฟา ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่ ครอบครอบทุกประเภทของผลิตภัณฑในระบบไฟฟา ทั้ง
ดานขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) ดาน
การเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) ดานการจัดการสถานการณ
ฉุกเฉิน (Contingency Event Management) และบริการเสริมความ
มั่งคง (Ancillary Service) อ่ืน ๆ เปนตน  

- นอกจากนี้ องคประกอบหลักสำหรับการพัฒนาธุรกิจการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) คือ ผูใชไฟฟา ซึ่งจะเปนเจาของ
ทรัพยากร (DR Resource) ซึ่งการสื่อสารเพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ 
การมีสวนรวม การสรางแรงจูงใจแกผูใชไฟฟา รวมถึงการสงเสริมให
เกิดการพัฒนาแหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด รวมถึงผูเลน



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-16 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายใหมในอนาคต โดยสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะมีความจำเปนและสำคัญ
อยางมากตอความสำเร็จในการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 
ในระยะยาว 

- สนพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนด
นโยบายและแผนการรับซื ้อการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
การดำเนินการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ใหเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม โดยการบรรจุปริมาณเปาหมายลงในแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) นอกจากนี ้ จะตองมีการ
กำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลดแบบรายป  
การศึกษาความเปนไปไดและนโยบายในการพัฒนาการรับซื ้อการ
ตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ใหครอบคลุมผลิตภัณฑ
ในระบบไฟฟา รวมถึงการพัฒนาความรวมมือและการมีสวนรวมของ 
DR Resource ทั้งกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภทและผูเลนรายใหมใหเปน
สวนหนึ่งของทรัพยากรความยืดหยุ นของระบบไฟฟา (Flexibility 
Resource) ไดในอนาคต เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การกำหนดเปาหมายการตอบสนองดานโหลดของประเทศไทย 

(1.2)  การพัฒนาตลาดและนโยบายรับซื้อการตอบสนองดานโหลด 

(1.3)  การขยายฐานผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมายการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (PDP) โดยเปาหมายมีทั ้งในเชิงปริมาณ (MW) และ
ประเภทของ DR (DR Product) ที ่จะนำมาใชงานสำหรับการเปน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ในระยะแรก ประเภทกำลัง
ผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) และระยะตอไป 
ดานขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) ดาน
การเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) และดานการจัดการสถานการณ
ฉุกเฉิน (Contingency Event Management) 

- เพื่อกำหนดและปรับปรุงเปาหมาย นโยบายและผลตอบแทน รวมถึง
ประเมินความพึ่งพาไดของการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่เหมาะสม
สำหรับการเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ประเภทตาง ๆ 
พรอมทั ้งจัดทำแผนการรับซื ้อการตอบสนองดานโหลดแบบรายป 
โดยเริ่มจากรูปแบบการประกาศรับซื้อ และขยายผลไปสูในรูปแบบ
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การประมูลรับซื้อ และขยายผลไปสูตลาดการตอบสนองดานโหลด 
(DR Market) ในระยะยาว 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนารูปแบบการดำเนินการตอบสนองดานโหลด
แบบกึ ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) 
สำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด ทั้งกลุมผูใช
ไฟฟาทุกประเภท (DR Resource) ไดแก ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) 
ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยู อาศัย (Residential) รวมถึง 
ผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ในภาคเอกชน 

- เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่และคุณสมบัติของผูมีสวนไดสวนเสียและ
รูปแบบธุรกิจตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด (DR) 
รวมถึงผูที่จะเขามาใหบริการ DR Resource ประเภทตาง ๆ ในตลาด
การตอบสนองดานโหลด (DR Market)  

- เพื ่อเตรียมความพรอมการสงเสริมและสาธิตนำรองการนำการ
ตอบสนองดานโหลด (DR) มาใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาได
หลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ 
อาทิ ดานขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) 
ดานการเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) และดานการจัดการ
สถานการณฉ ุกเฉ ิน (Contingency Event Management) โดยมี
ความพึ่งพาไดเทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาขนาดใหญและทรัพยากร
ระบบไฟฟาแบบรวมศูนยตาง ๆ รวมถึงการตอบสนองดานโหลดที่มี
การตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) และสงเสริมใหเกิดตลาด
ของความยืดหยุนในระดับพื้นที่ (Local Flexibility Market) ในระยะ
ยาว อาทิ ระดับระบบจำหนาย (Distribution) ระดับชุมชนเมือง 
(City) ระดับไมโครกริด (Microgrid) รวมทั้งทำใหเกิดการเสริมความ
มั่นคงในระดับพ้ืนที่ (Local Balancing) 

- เพื ่อสรางการรับรู และความเขาใจที่เกี ่ยวของกับการตอบสนอง 
ดานโหลด (DR) และพัฒนาเครือขายความรวมมือ รวมกับผูใชไฟฟา
ทุกประเภท ทั้งกลุ มผู ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาค
ธุรกิจ (Commercial) และบานอยู อาศัย (Residential) เพื ่อสราง
โอกาสการมีสวนรวมกับการพัฒนาธุรกิจดานการตอบสนองดานโหลด 
ในฐานะผูเขารวมโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) 
รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหเกิดการพัฒนาแหลงทรัพยากรการ
ตอบสนองดานโหลดในอนาคต รวมถึงผูเลนรายใหม ในรูปแบบการใช
งานแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยเพื ่อการตอบสนองดานโหลด 
(DER as DR Resource) 
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ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เปาหมายการตอบสนองดานโหลด (DR) ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) โดยคำนึงถึงความพ่ึงพาไดของ 
DR ในการใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาประเภทประเภทตาง ๆ 
ที่เหมาะสม ทั้งการกำหนดเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ (MW) และ
ประเภทของ DR (DR Product) ที ่จะนำมาใชงานสำหรับการเปน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) โดยในระยะแรก นำมาใชใน
ดานกำลังผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) และระยะ
ตอไป นำมาใชในดานการแกไขปญหาขอจำกัดของระบบสงและระบบ
จำหน าย  (T&D Constraint)  ด านการเสร ิมความสมด ุลระบบ 
(Balancing) และดานการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency 
Event Management) และบร ิการเสร ิมความม ั ่ งคง (Ancillary 
Service) อ่ืน ๆ 

- แผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (DR) แบบรายป ประกอบดวย 
เปาหมาย นโยบายและผลตอบแทนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด
ประเภทตาง ๆ (DR Product) สำหรับการเปนผลิตภัณฑทางระบบ
ไฟฟาที่เหมาะสม  

- เกิดผูเลนรายใหมที่มีสวนรวมกับการตอบสนองดานโหลด (DR) ทั้ง         
ผูรวบรวมโหลด (LA) ภาคเอกชน และมีผูเขารวมการตอบสนองดาน
โหลด (DR Participants) ที่มาจากผูใชไฟฟาทุกประเภททั้งภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (C&I) และผูใชไฟฟาภาคบานอยูอาศัย (Residential) 
รวมถึงเกิดรูปแบบธุรกิจและผูเลนรายใหม ๆ ภาคเอกชนในอนาคต 
เพ่ือรองรับการใชงาน DER as DR Resource  

- เกิดการพัฒนาการรับซื้อการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto 
DR) และมุงไปสูระบบตลาด (DR Market) ในระยะยาว 

- กรอบการกำหนดบทบาทหนาที่และคุณสมบัติของผูมีสวนไดสวนเสีย
และรูปแบบธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด (DR) 
รวมถึงผูที่จะเขามาใหบริการ DR Resource ประเภทตาง ๆ ในตลาด
การตอบสนองดานโหลด (DR Market) 

- เกิดการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ
และการใหบริการในระบบไฟฟา ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
ครอบครอบทุกประเภทของผลิตภัณฑในระบบไฟฟา อาทิเชน กำลัง
ผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) ขอจำกัดของ
ระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) ดานการเสริมความ
สมด ุลระบบ (Balancing) ด านการจ ัดการสถานการณ ฉ ุกเฉิน 
(Contingency Event Management) และบริการเสริมความมั ่งคง 
(Ancillary Service) อ่ืน ๆ 
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- เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลัง
มิเตอร (Behind the Meter: BTM) และทำใหมีการพัฒนาการบริหาร
จัดการใหทรัพยากรไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Energy 
Resources: DER) สามารถเขามามีสวนรวมในระบบประหนึ ่งเปน
โรงไฟฟาขนาดใหญได 

- มีทรัพยากรเพ่ือความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Flexibility Resource)
ที่จะชวยในการสรางสมดุลจากความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่มี
ปร ิมาณมากข ึ ้น โดยการตอบสนองด านโหลดเป น Flexibility 
Resource ที่ปลดปลอยคารบอนต่ำ ตางจากโรงไฟฟาประเภทเชื้อเพลิง
ฟอสซิลที่มีความยืดหยุนในการเดินเครื่องสูงแตมักจะมีประสิทธิภาพ
ต่ำและปลดปลอยคารบอนสูง 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 115 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การกำหนดนโยบายและแผนการ 
รับซื้อ DR รายป 

          

- การกำหนด/ปรับปรุง เปาหมาย/
ความพ่ึงพาได/นโยบาย/
ผลตอบแทน/แผนการรับซื้อรายป 

          

- การเตรียมความพรอมในการ
รองรับผูรวบรวมโหลด (LA) 
ภาคเอกชน 

          

- การกำหนดนโยบายการรับซื้อ 
DR สำหรับกลุมภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (C&I) ขนาดกลาง-
เล็ก และบานอยูอาศัย 
(Residential) 

          

- การกำหนดนโยบายการรับซื้อ
การตอบสนองดานโหลดแบบ
อัตโนมัติ (Auto DR)  

          

.. 
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กิจกรรมยอย 25
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25
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25
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25
71

 

25
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25
73

 

25
74

 

การพัฒนาการรับซื้อการตอบสนอง
ดานโหลดไปสูระบบตลาด (DR 
Market) รวมถึงศึกษาบทบาทหนาที่
และคุณสมบัติของผูที่จะเขามา
ใหบริการ DR Resource ประเภท
ตาง ๆ ใน DR Market เชน T&D 
Constrain, Balancing, 
Contingency Event Management 

          

การศึกษาความเปนไปไดและนโยบาย
ในการพัฒนาการรับซื้อ DR ให
ครอบคลุมผลิตภัณฑในระบบไฟฟา 
รวมถึงบทบาทหนาที่และคุณสมบัติ
ของผูมีสวนไดสวนเสียและรูปแบบ
ธุรกิจตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ DR  

          

- การเตรียมความพรอมการกำหนด
นโยบาย/สาธติการนำ DR มาใช
งานในสวน T&D Constraint 

          

- การเตรียมความพรอมการ
กำหนดนโยบาย/สาธิตการนำ DR 
มาใชงานในสวน Balancing & 
Contingency Event 
Management 

          

- การสงเสริมใหเกิดตลาดของ 
ความยืดหยุนในระดับพ้ืนที่ 
(Local Flexibility Market  
เชน ระดับ Distribution, City, 
Microgrid) รวมทั้งทำใหเกิด 
Local Balancing  

          

การพัฒนาความรวมมือและการมี 
สวนรวมของ DR Resource และ 
ผูเลนที่เก่ียวของกับ DR 

          

- การส่ือสารสรางการรับรู และ
พัฒนาเครือขายรวมกับ กลุมภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) 

          

- การส่ือสารสรางการรับรู และ
พัฒนาเครือขายรวมกับ กลุมบาน
อยูอาศัย (Residential) 

          

- การสงเสริมและผลักดันใหเกิดผู
เลนรายใหม เชน DER Aggregator 
เพ่ือรองรับรูปแบบการใชงาน DER 
as DR Resource  อาทิ EV 
Aggregator, Solar PV 

          

. 
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คำอธบิาย 

ความสำคัญ  
ที่ผานมาประเทศไทยมีการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลดมาแลวหลายครั้ง แต

มักจะเปนไปในลักษณะของมาตรการช่ัวคราวเพ่ือรับมือกับเหตุการณไมปกติลวงหนา สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เรียกมาตรการเหลานี ้ว า Emergency Demand Response 
Program (EDRP) เชน การปดซอมของแหลงกาซธรรมชาติในประเทศพมาหรือแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 
ซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตไฟฟา รวมถึงการทดลองการบริหารจัดการระบบไฟฟาชวงที่มีความตองการไฟฟา
สูง แตยังไมมีการดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจที่มีการเรียกใชและจายคาตอบแทนอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งยัง
ไมมีรูปแบบที่รับประกันการเรียกใชหรือ Firm Service Level (FSL) ทำใหยังไมมีการพิจารณาการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลดเปนทางเลือกในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและแผนการจัดการในการเดินเครื่องโรงไฟฟา 
นอกจากน้ี ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกลไกของตลาดกลางซื้อขายไฟฟาซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งสำหรับ
การนำการดำเนินการตอบสนองดานโหลดมาเปนการดำเนินการเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาในหลาย
ประเทศที่สามารถนำการดำเนินการตอบสนองดานโหลด หรือ Negative Capacity เขามาแขงขันในตลาด
กลางซื้อขายไฟฟารวมกับการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาประเภทอ่ืนอยางเทาเทียมได 

 

แตอยางไรก็ดีภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการจัดทำแผนการดำเนินการดานสมารทกริด ซึ่งไดการ
แบงชวงเวลาของการพัฒนาออกเปน 4 ระยะ โดยในปจจุบันไดมีการดำเนินการแลวเสร็จตามกรอบของแผน
ขับเคลื่อนในระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2559 – 2560) และแผนขับเคลื่อนระยะสั้น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปน 
ที่เรียบรอยแลว สงผลใหในภาพรวมหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาดานการตอบสนอง 
ดานโหลด (DR) ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการศึกษา การเตรียมความพรอม
ดานตาง ๆ ตลอดจนการดำเนินโครงการนำรองที่จำเปน จนทำใหสามารถมองเห็นทิศทางของการพัฒนาเพ่ือ
เช่ือมโยงกระบวนการทำงานใหสอดรับกับแผนขับเคลื่อนระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) ที่มีจุดประสงค
เพื่อทำใหเกิดการพัฒนาตลาดและขยายเปาหมายการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่มีความเหมาะสม
กับประเทศไทยตอไป 

 

ดังนั้น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการบรรจุเปาหมายการตอบสนองดานโหลด (DR) ใน
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) โดยเปาหมายจะมีทั้งในเชิงปริมาณ (MW) และประเภท
ของ DR (DR Product) ที่จะนำมาใชงาน โดยการตอบสนองดานโหลดสามารถใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบ
ไฟฟาใหกับระบบไฟฟาไดหลากหลาย ทั้งในสวนกำลังผลิตไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) 
สำหรับการดำเนินการในชวงแผนระยะปานกลาง และในสวนของดานขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย 
(T&D Constraint) ดานการเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) ดานการจัดการสถานการณฉ ุกเฉิน 
(Contingency Event Management) และบริการเสริมความมั่งคง (Ancillary Service) ตาง ๆ สำหรับแผน
ระยะยาวตอไป ซึ ่งดวยการพัฒนาที่เหมาะสมจะสามารถทำใหการตอบสนองดานโหลดมีความพึ่งพาได
เทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาขนาดใหญและทรัพยากรระบบไฟฟาแบบรวมศูนยตาง ๆ ซึ่งแผนการรับซื้อที่ชัดเจน
จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟา
หลังมิเตอร (Behind the Meter: BTM) และทำใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการใหทรัพยากรไฟฟาแบบ
กระจายตัว (Distributed Energy Resources: DER) ใหสามารถเขามามีสวนรวมในระบบประหนึ ่งเปน
โรงไฟฟาขนาดใหญได ซึ่งจะทำใหเกิดความย่ังยืนในการใชงานการตอบสนองดานโหลด ในระยะยาวตอไป 
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การพัฒนาและสงเสริมใหการตอบสนองดานโหลดใหเขามาเปนบริการในระบบไฟฟาไดนั้น จะเปน
การเปลี่ยนโฉมของการบริหารจัดการระบบไฟฟาที่จากเดิมตองเนนการเดินเครื่องโรงไฟฟาใหตอบสนองกับ
โหลดเพียงอยางเดียว ไปสูการที่ระบบไฟฟามีความยืดหยุนทั้งระบบ ตั้งแตในสวนของระบบผลิตไฟฟา ระบบสง 
ระบบจำหนาย ไปจนถึงโหลดในภาคของผูใชไฟฟาและ Prosumer ตามหลักการนี้ระบบไฟฟาสมัยใหมจึงจะมี
ทรัพยากรความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Flexibility Resource) ที่เพียงพอและมีตนทุนที่เหมาะสมในการจะ
ชวยสรางสมดุลกับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี การตอบสนองดานโหลดเปน 
Flexibility Resource ที่ปลดปลอยคารบอนต่ำ ตางจากโรงไฟฟาประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความยืดหยุน 
ในการเดินเครื่องสูงซึ่งมักจะมีประสิทธิภาพต่ำและปลดปลอยคารบอนสูง ซึ่งจะสามารถชวยใหประเทศไทย
บรรลุเปาหมาย Carbon Neutral ไดอีกดวย 

 

อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑในระบบไฟฟา ทั้งดานขอจำกัดของระบบสงและระบบจำหนาย (T&D Constraint) 
ดานการเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) ดานการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency Event 
Management) และบริการเสริมความมั่งคง (Ancillary Service) ตองการการตอบสนองดานโหลดที่มีการ
ตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) มีความพ่ึงพาไดสูง และเปนการดำเนินการแบบอัตโนมัติ (Auto DR) 
นอกจากน้ี ในสวนของการเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ (Local Balancing) ยังมีความจำเปนที่จะตอง
พัฒนาการดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท (DR 
Resource) ไดแก ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) 
รวมถึงผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ในภาคเอกชน การตอบสนองดานโหลดที่ครอบคลุมผลิตภัณฑใน
ระบบไฟฟาไดครบถวนนั้นจะเปนทรัพยากรความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Flexibility Resource) ที่สำคัญ
และมีตนทุนที่เหมาะสมในการชวยระบบไฟฟาในการสรางสมดุลกับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิม
มากขึ้นไดทั้งในภาพรวมของระบบไฟฟาของประเทศ และภาพยอยของระบบไฟฟาในระดับพื้นที่ เชน ชุมชน 
เมือง ไมโครกริด และนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 

ทั้งนี ้ เพื ่อใหการดำเนินการตอบสนองดานโหลดประสบผลสำเร็จและเปนไปตามเปาหมายของ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ภายใตโครงการน้ี จึงจำเปนตองมีการสื่อสารเพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ 
รวมถึงการพัฒนาความรวมมือและการมีสวนรวมของ DR Resource ซึ่งจะมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนให
ภาคเอกชนและผูใชไฟฟาเขามามีสวนรวมในการดำเนินการทางดานการตอบสนองดานโหลด นอกเหนือจาก
การออกแบบนโยบายการรับซื้อและการพัฒนาตลาดที่เหมาะสมแลว การพัฒนาทรัพยากรทางดานโหลด (DR 
Resource) ใหเกิดขึ้นโดยกวางขวางก็มีความสำคัญอยางมาก เนื่องจากการทำการตอบสนองดานโหลดที่จะ
ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น มีความจำเปนที่จะตองเกิดการรวบรวมทรัพยากรขนาดเล็กจำนวนมาก 
ใหกลายเปนผลิตภัณฑทางไฟฟาที่มีปริมาณรวมมากพอที่จะใชงานใหเปนประโยชนกับระบบไฟฟาได  

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด 

(Demand Response) ภายใตแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด ระยะปานกลาง พ.ศ.  
2565 – 2574 โดยการจัดทำแผนการรับซื ้อการตอบสนองดานโหลดแบบรายป จะเริ ่มจากรูปแบบการ
ประกาศรับซื้อ และขยายผลไปสูในรูปแบบการประมูลรับซื้อ และขยายผลไปสูตลาดการตอบสนองดานโหลด 
(DR Market) ในระยะยาว และเพื่อใหการตอบสนองดานโหลดมีความพึ่งพาได จะตองมีการสงเสริมและ
พัฒนารูปแบบการดำเนินการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) และพัฒนาตอไปเปน
แบบอัตโนมัติ (Auto DR) โดยใหครอบคลุมผลิตภัณฑในระบบไฟฟา และกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท (DR 
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Resource) รวมถึงผูเลนรายใหม ๆ ผานการสื่อสารสรางการรับรูและพัฒนาความรวมมือตลอดแผนการ
ดำเนินงาน สามารถแบงออกเปน 4 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

 

- การกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (DR) รายป โดยแบงออกเปน
กิจกรรมยอย ดังน้ี  
o การติดตามและปรับปรุงเปาหมาย ความพึ ่งพาได ของการตอบสนองดานโหลด 

(Demand Response) รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย ผลตอบแทน และแผนการรับซื้อ
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) แบบรายป เพื่อใหเกิดการดำเนินการ 
Demand Response ในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไปใชงานเปนผลิตภัณฑ
ในระบบไฟฟาไดหลากหลายเพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา ซึ่งจะตองมีการ
ดำเนินงานอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาของกรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

o การเตรียมความพรอมในการรองรับผู รวบรวมโหลด (Load Aggregator) สำหรับ
ภาคเอกชน เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองดานโหลดไปสูภาคเอกชน
มากยิ่งขึ้นตอเนื่องจากในระยะแรกที่ผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) จะดำเนินการ
โดยภาครัฐเทาน้ัน 

o การกำหนดนโยบายการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) สำหรับ
ผูใชไฟฟากลุมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial) ขนาดกลาง-
เล็ก และบานอยูอาศัย (Residential) เพื่อสงเสริมและจูงใจใหผูใชไฟฟากลุมดังกลาวมี
ความสนใจและเขารวมโครงการเปน DR Participants ตอเนื่องจากในระยะแรกที่เนน
กลุมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial & Industrial) ขนาดใหญ 

o การกำหนดนโยบายการรับซื้อการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR) เพ่ือ
เปนการเพิ่มความเชื่อถือไดหรือความพึ่งพาได ทำใหการตอบสนองดานโหลดสามารถ
เทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาขนาดใหญและทรัพยากรระบบไฟฟาแบบรวมศูนยตาง ๆ ได 
 

- การพัฒนาการรับซื้อการตอบสนองดานโหลดไปสูระบบตลาด (DR Market) ในระยะยาว 
รวมถึงศึกษาบทบาทหนาที่และคุณสมบัติของผูที่จะเขามาใหบริการ DR Resource ประเภท
ตาง ๆ ใน DR Market เชน T&D Constrain, Balancing, Contingency Event Management 
 

- การศึกษาความเปนไปไดและนโยบายในการพัฒนาการรับซื ้อการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) ใหครอบคลุมผลิตภัณฑในระบบไฟฟา รวมถึงบทบาทหนาที ่และ
คุณสมบัติของผู มีสวนไดสวนเสียและรูปแบบธุรกิจตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการตอบสนอง 
ดานโหลด (DR) โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอย ดังน้ี 
o การเตรียมความพรอมการกำหนดนโยบายและสาธิตการนำการตอบสนองดานโหลด 

(DR) มาใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการกับ
ขอจำกัดของระบบสง ทั้งในระดับสายสงและสายจำหนาย (T&D Constraint) ชวง พ.ศ. 
2567 – 2568  

o การเตรียมความพรอมการกำหนดนโยบายและสาธิตการนำการตอบสนองดานโหลด 
(DR) มาใชงานเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาเชิงพาณิชยดานการเสริมความสมดุลระบบ 
(Balancing) และดานการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency Event Management) 
ซึ่งเปนการขยายขอบเขตการดำเนินงาน ชวง พ.ศ. 2569 – 2570  
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o การสงเสริมใหเกิดตลาดของความยืดหยุนในระดับพื้นที่ (Local Flexibility Market) 
เชน ชุมชน เมือง ไมโครกริด และนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ทำใหเกิดการเสริมความมั่นคง
ในระดับพ้ืนที่ (Local Balancing) ในชวงทายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

 

- การพัฒนาความรวมมือและการมีสวนรวมของ DR Resource เพื่อสรางการรับรูและความ
เขาใจ รวมถึงสงเสริมและจูงใจผูใชไฟฟา (DR Resource) เขารวมโปรแกรมการตอบสนอง
ดานโหลดแกผูใชไฟฟาทุกประเภท ใหเกิดการพัฒนาแหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด
ในอนาคต รวมถึงผูเลนรายใหม ในรูปแบบการใชงานแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยเพื่อ 
การตอบสนองดานโหลด (DER as DR Resource) โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอย ดังน้ี 
o การสื่อสารเพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และพัฒนาเครือขายความรวมมือ รวมกับกลุม

ผูใชไฟฟาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) ซึ่งจะมุงเนนเปนลำดับแรก เนื่องจากเปน
กลุมที่มีศักยภาพของการตอบสนองดานโหลดมากที่สุด  

o การสื่อสารเพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และพัฒนาเครือขายความรวมมือ รวมกับกลุม
ผูใชไฟฟาในประเภทบานอยูอาศัย (Residential) ซึ่งจะเปนการขยายผลตอจากกลุม 
C&I และดำเนินการคูขนานกันไปอยางตอเน่ือง 

o การสงเสริมและผลักดันใหเกิดผูเลนรายใหม เพ่ือรองรับการพัฒนาทรัพยากรในสวนของ
อุปทาน (Supply) หรือ DER as DR Resource อยางหลากหลายและเพียงพอ ซึ่งจะ
เปนกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการกับ Demand Side ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาว ที่จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ BTM ควบคูไปกับการใชงาน DER 
ในสัดสวนที่มากขึ้นอยางตอเน่ือง ในชวง 5 ปหลังของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

 
ทั้งนี้ ภาพรวมสำหรับการมีสวนรวมของการตอบสนองดานโหลดในตลาดซื้อขายไฟฟา (Market 

Segmentation) โดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบดวยกัน ดังน้ี 

1) พลังงานไฟฟา (Energy) การใชการตอบสนองดานโหลดทำหนาที่เปน Energy Service  
ที่มีสวนชวยปรับสมดุลของความตองการทางไฟฟา โดยการตอบสนองดานโหลดจากผูใชไฟฟาแตละรายจะถูก
รวบรวมเปนการตอบสนองดานโหลดปริมาณที่ใหญขึ้นผานทางผูรวบรวมโหลด (Aggregator) ตามปริมาณขั้นต่ำ 
ตามขอกำหนดของตลาดคาสงไฟฟา กอนที่จะถูกนำไปยื่นประมูลในตลาดคาสงไฟฟาไดเชนเดียวกับการเสนอขาย
กำลังการผลิตไฟฟาจากฝงผูผลิตไฟฟานั่นเอง โดยโปรแกรมการตอบสนองในตลาดประเภทดังกลาวสามารถ
แบงออกไดเปนในระดับ 1 วันลวงหนา (Day-ahead) และในระดับระหวางวัน (Intra-day) ซึ่งแตละโปรแกรม
จะมีผลตอบแทนที่แตกตางกันออกไปดวย 

2) กำลังผลิตไฟฟา (Capacity) กลไกดังกลาวเปนการจัดเตรียมการตอบสนองดานโหลดไว
ลวงหนาในแผนพลังงานในระยะยาวเพื่อเตรียมไวใชทำหนาที่เปน Capacity Reserve หรือกำลังการผลิต
ไฟฟาสำรองของประเทศนั่นเอง ซึ่งการคัดเลือกจะกระทำลวงหนาเปนระยะเวลานาน ผานการยื่นเสนอราคา
เขาในตลาดคาสงไฟฟาประเภท Capacity Market ซึ่งกลไกดังกลาวทำใหผูรวบรวมโหลดสามารถจัดรูปแบบ
การบริการของตนใหอยูในลักษณะที่พรอมจายหรือพรอมทำงานอยูตลอดเวลาเพ่ือรอการเรียกใชจากผูควบคุม
ระบบไฟฟา (System Operator) สงผลใหผู เขารวมนอกจากจะไดรับผลตอบแทนเปนคาพลังงานไฟฟา 
(Energy Payment: EP) ในชวงเกิดการเรียกใชแลว ก็ยังไดรับผลตอบแทนเพ่ิมเติมอยูในรูปของคาความพรอม
จาย (Availability Payment: AP) ในชวงเวลาที่รอการเรียกใชงานอีกดวย 
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3) การเสริมความสมดุลระบบ (Balancing) ในกรณีที่เกิดสภาวะสูญเสียกำลังการผลิตไฟฟา
หรือตองประสบกับปญหาในระบบสายสงอยางฉับพลันนั ้น ผู ควบคุมระบบไฟฟา (System Operator) 
จำเปนตองเรียกหากำลังผลิตไฟฟาสำรองดานการปฏิบัติการ (Operating Reserves) ขึ ้นมาใชงาน  
ซึ่งโดยทั่วไปแลวกำลังผลิตไฟฟาสำรองนั้นจะถูกตอบสนองกลับมาโดยการเรงกำลังการผลิตจากโรงไฟฟาที่มี
หนาที่เดินระบบเพื่อสนับสนุนตามแผนการผลิตไฟฟาอยูแลว แตอยางไรก็ตาม นอกจากฝงการไฟฟาแลว  
ในฝงของผูใชไฟฟา (Loads) เองก็สามารถจัดหากำลังการผลิตไฟฟาสำรองผานการงดใชไฟฟาในชวงที่เกิด
เหตุการณดังกลาวไดดวยเชนกัน ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูควบคุมระบบไฟฟา (System Operator) จะจัดซื้อจัดหา
การบริการเสริมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาหลายรูปแบบจากตลาดการคาไฟฟาเพื่อไปใชงานรวมกับกำลัง
การผลิตไฟฟาสำรองจากฝงผูผลิตไฟฟาเชนเดียวกัน ทั้งน้ีก็เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพใหกับระบบไฟฟา ไมวาจะ
ในมิติของการปองกันไมใหเกิดเหตุการณไฟฟาดับ หรือความสามารถในการรับมือกับเปลี่ยนแปลงสมดุลของ
ความตองการและกำลังการผลิตไฟฟาอยางฉับพลัน ความมีสวนรวมของภาคผูใชไฟฟา (Loads) ในการจัดหา
บริการสนับสนุนในระบบไฟฟา (Ancillary Services: AS) น้ัน เปนบริบทสรางผลดีใหกับระบบไฟฟาเปนอยาง
มาก เนื่องจากสามารถลดตนทุนของระบบโดยรวมลงไดมากพอสมควร อีกทั้งโหลดไฟฟาดังกลาวยังคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่โดดเดนกวากำลังผลิตไฟฟาสำรองในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกดวย กลาวคือ โหลดไฟฟาสามารถถูกตัดผาน
ทางสัญญาณควบคุมระยะไกลจากผูควบคุมระบบไฟฟาอยางอัตโนมัติ ทั้งยังมีการตอบสนองที่รวดเร็วกวากำลัง
ผลิตไฟฟาสำรองจากภาคการผลิตไฟฟาในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกดวย  

4) การจัดการขอจำกัดหรือสถานการณตาง ๆ (Constraint Management) การปรับปรุง
โครงสรางกิจการไฟฟา รวมถึงการเขามาของแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ในปริมาณมาก สงผลให
เกิดความตองการในการเขามาใชงานระบบสายสงมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นในชวงเวลาที่เกิดความตองการ
ทางไฟฟาสูงยอมนำมาซึ่งปญหาความแออัดในระบบสายสงไฟฟาอยางหลีกเลี่ยงไมได แตทั้งนี้ทั้งนั้นความ
แออัดในสายสงหรือใชงานเกินกวาพิกัดกำลังของระบบสายสงนั้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการประสานงาน
ระหวางผูผลิตไฟฟาและผูดูแลระบบสายสง หรือแมแตการเกิดสถานการณฉุกเฉินในระบบไฟฟาเองดวยก็ตาม 
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวสามารถดำเนินการไดตั ้งแต การปรับปรุงโครงสรางของระบบสายสง  
การสั่งการเพื่อผลิตไฟฟาใหม การใชงาน FACTS Devices ตลอดจนการใชงานการตอบสนองดานโหลด เพ่ือ
รับมือกับสถานการณดังกลาวดวยเชนเดียวกัน  

 

การใชงานการตอบสนองดานโหลดในตำแหนงที่ถูกตองและเหมาะสมผานตลาดประเภท Constraint 
Management ซึ่งจะถูกดำเนินการโดยผูควบคุมระบบสงไฟฟา (TSO) โดยตรงน้ันจะสามารถทำใหตนทุนการผลติ
ไฟฟาลดลงได เนื่องจากปญหาดานความแออัดในสายสงสามารถถูกแกไขไดอยางถูกจุด อีกทั้งบริบทดังกลาว
ยังมีสวนชวยใหเลื่อนการลงทุนขยายโครงขายไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการออกไปได แตในเวลาเดียวกันก็
ยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในระบบไฟฟาดวยเชนกันบทบาทของการตอบสนองดานโหลด
ที่มีอยูในตลาดไฟฟาทั้ง 4 ประเภทดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นครอบคลุมทั้งในสวนของระบบผลิตไฟฟา ระบบสง 
และระบบจำหนายไฟฟา สำหรับระบบผลิตไฟฟาการตอบสนองดานโหลดมีบทบาทสำคัญตอทั้งการวางแผน
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟาระยะยาว (Capacity Planning) และการบริหารจัดการในการเดินระบบไฟฟา 
(System Operation) ที่มีสวนชวยใหเกิดการลดตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟาและลดตนทุนคาไฟฟา 
ในระยะยาว สำหรับระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา Demand Response สามารถมีสวนในการบริหาร
จัดการความแออัด (Congestion) ของระบบสงและระบบจำหนายไฟฟาในระยะสั้น รวมถึงเปนสวนหนึ่งของ
การวางแผนของระบบสงและระบบจำหนายไฟฟาได โดยการตอบสนองดานโหลดสามารถชวยชะลอการลงทุน
ขยายสถานีไฟฟาและหมอแปลงไฟฟารายพื้นที่ รวมถึงชวยชะลอการลงทุนขยายสายสง และสายปอนของ
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ระบบสงและระบบจำหนาย ทั้งนี้ศักยภาพของ Demand Response ในสวนระบบจำหนายขึ้นอยูกับความ
ตองการและความคุมคาที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางย่ิง คุณคาของ Demand Response จะมี
มากในพ้ืนที่ที่มีปญหาในขีดความสามารถของระบบจำหนาย รวมถึงกรณีที่มีการขยายสถานีอัด/คายประจุของ
ยานยนตพลังงานไฟฟาที่อาจมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อาจทำใหเกิดความตองการในการขยายศักยภาพของ
ระบบจำหนาย ก็จะเปนตลาดใหมสำหรับการตอบสนองดานโหลดในอนาคตได 

 
 

บทบาทของการตอบสนองดานโหลดในระบบไฟฟา 
 

นอกจากนี้ ในสวนของภาพรวมของอุปทานในธุรกิจการตอบสนองดานโหลดจะประกอบไปดวยผูใช
ไฟฟาประเภทตาง ๆ ที่สามารถเขารวมในธุรกิจการตอบสนองดานโหลดเพื่อจัดหา Negative Capacity ตาม
ผลิตภัณฑของการดำเนินการตอบสนองดานโหลดในลักษณะตาง ๆ ผู ใชไฟฟาแตละประเภทตางก็มี
ลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพการจาย Negative Capacity แตกตางกัน ซึ่งสามารถจำแนกกลุมของผูใชไฟฟา
ที่มีศักยภาพในการเขารวมการตอบสนองดานโหลดไดเปน 3 ประเภทดังน้ี 

 

1) ผู ใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดใหญที ่เปนลูกคาของ กฟน. และ กฟภ. เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ หรือหางสรรพสินคา ที่สามารถเขารวมได รวมถึงผูใชไฟฟาที่
เปนลูกคาตรงของ กฟผ. เปนกลุมที่มีการใชไฟฟาในปริมาณที่สูง ซึ่งผูใชไฟฟาดังกลาวถือวา
เปนกลุมที่มีศักยภาพทั้งการเปนอุปทานของธุรกิจการตอบสนองดานโหลดและยังอาจมี
ศักยภาพในการเปน LA ดวยตัวเองไดอีกดวย  

2) ผูใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เปนลูกคาของ กฟน. และ กฟภ.  
ที่สามารถเขารวมได ซึ่งเปนกลุมผูใชไฟฟาที่มีจำนวนมาก อาจจำเปนตองพึ่งพา LA ในการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

3) ผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยที่เปนลูกคาของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งเปนกลุมที่มีจำนวน 
มากที่สุดและมีการกระจายตัวในแตละพื้นที่มากที่สุด มีศักยภาพรวมสูงสำหรับการเปนอุปทาน 
ในธุรกิจการดำเนินการตอบสนองดานโหลดแตก็มีขอจำกัดดานความพรอมในปจจุบัน
คอนขางมาก เปาหมายหลักจะเปนการดำเนินการตอบสนองดานโหลดกับเครื่องปรับอากาศ 

 

โดยอุปทานของการดำเนินการตอบสนองดานโหลดจากผูใชไฟฟาในกลุมที่ 1 อาจเรียกไดวาเปน
กลุมเปาหมายหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจการดำเนินการตอบสนองดานโหลดในระยะแรก เนื่องจากเปนกลุม
ที่มีความสนใจและมีความพรอมในการดำเนินงาน และยังมีศักยภาพที่จะดำเนินการในโปรแกรมที่มีลักษณะ
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ของสัญญาผูกพัน มีการรับประกันผลการดำเนินการ ในขณะที่ผูใชไฟฟาในกลุมที่ 2 และ 3 จะมีความตองการ
ความยืดหยุนในการเขารวมในตลาดมากกวา เชน ผูใชไฟฟาอาจไมยินยอมใหมีการควบคุมการใชไฟฟาไดใน
บางชวงเวลา ซึ่งอาจมีความเหมาะสมกับโปรแกรมที่มีลักษณะของความสมัครใจ หรือที่เรียกวา Economic 
Demand Response มากกวา 

 

นอกจากศักยภาพรายกลุมผูใชไฟฟาที่จะเขามามีสวนรวมกับการตอบสนองดานโหลด (DR) ตามที่
กลาวไปในขางตนแลว ในอนาคตการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของ Solar PV ที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากไดรับแรงหนุนจากตนทนุเทคโนโลยีที่ลดลงจนอยู
ในระดับที่มีความคุมคาตอการติดตั้งเพื่อใชงานในระดับ Behind-The-Meter: BTM จึงทำใหการผลิตไฟฟา
จากแหลงตาง ๆ จะมีลักษณะเปนการกระจายตัวมากขึ้น (Distributed Generation: DG) ควบคูไปกับการ
เติบโตของเทคโนโลยีที่อยูฝง Demand Side ประเภทอื่น ๆ ที่จะเขามามีสวนรวมกับระบบไฟฟามากขึ้น อาทิ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ยานยนตไฟฟา (EV) ระบบบริหารจัดการพลังงานเพ่ือกอใหเกิดการใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (EE) ซึ่งจะถูกนำมาบูรณาการรวมกันการตอบสนองดานโหลด (DR) และสามารถเรียกรวมกัน
ไดเปนแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ซึ่งกลไกดังกลาวผูดูแลระบบ
ไฟฟาจะสามารถนำมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกับฝง Demand Side ไดอยางเต็มประสิทธิภาพใน
ลักษณะการใชงาน DER ใหเปนหน่ึงใน DR Resource น่ันเอง 
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-1-02  โครงการพัฒนาความรวมมือในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับ 
การสั่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทนผลิตภัณฑ
ในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบ
การใหบริการ (Service) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบายดานพลังงานของประเทศ จะตองมีการ
เตรียมความพรอมดานนโยบาย ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถดำเนินการรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว   

- ทั้งนี้ การพัฒนาตลาดการตอบสนองดานโหลดใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมนั้น ปจจัยที่มีความสำคัญอยางมากคือ ตนทุนในการลงทุน
เทคโนโลยีการตอบสนองดานโหลด ซึ่งผูประกอบการที่เปนผูใชไฟฟา
ขนาดกลางและใหญ บางสวนมีการใชงานเทคโนโลยี อุปกรณ รวมถึง
ระบบบริหารจัดการพลังงานอยูแลว แตเปนเทคโนโลยีที่เปนรูปแบบ
เฉพาะของแตละผูผลิตอุปกรณ และยังไมมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ 
อื่น ๆ รวมถึงระบบของการไฟฟาได ถาหากมีความรวมมือจากผูผลิต
อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถรองรับการเชื ่อมตอกับการไฟฟาภายใต
มาตรฐานเดียวกันจะทำใหอุปกรณดังกลาวสามารถนำมาใชประโยชน
ในงานดานการตอบสนองดานโหลดไดทันที และจะทำใหเกิดการลด
ตนทุนการติดตอระบบหรืออุปกรณสวนเพิ่มได ซึ่งจะมีแนวโนมทำให
ตลาดการตอบสนองดานโหลดขยายไปสูผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย
และกิจการขนาดเล็กไดงายมากขึ้น  

- สนพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินโครงการพัฒนาความรวมมือ 
ในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) รวมกับผู ผลิตอุปกรณ ผู พัฒนา
ระบบบริหารจัดการพลังงาน ทำใหเกิดมาตรฐานการทำงานรวมกัน 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนธุรกิจดานการตอบสนองดานโหลด 
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รวมถึงระบบการสั่งการไปจนถึงการทำงานของอุปกรณในฝงผูใชไฟฟา
และการบริหารตนทุนโดยรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.3)  การขยายฐานผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื่อผลักดันใหเกิดการกำหนดแนวทางการทำงานรวมกันของอุปกรณ
ไฟฟาและระบบบริหารจัดการการใชพลังงานไฟฟาในรูปแบบของ
ฉลากอุปกรณไฟฟา ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับประเทศไทย  

- เพื่อสงเสริมและจูงใจใหเกิดความรวมมือกับเครือขายผูผลิตอุปกรณ
ไฟฟาในการออกแบบ/ปรับปรุงอุปกรณไฟฟาใหสามารถรองรับการ 
สั่งการการตอบสนองดานโหลดได 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ความรวมมือกับเครือขายผูผลิตอุปกรณไฟฟาในการออกแบบ/ปรับปรุง
อุปกรณไฟฟาใหสามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลด 

- การขยายฐานผูเขารวมการดำเนินการตอบสนองดานโหลดไปสูผูใชไฟฟา
รายยอยไดมากขึ้นในอนาคต 

- เกิดรายไดกระจายสูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการตอบสนองดานโหลด 

- การขยายศักยภาพการใชงานการตอบสนองดานโหลด และสรางความ
ยืดหยุนของระบบไฟฟาของประเทศ  

- การลดตนทุนการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสวนของผูใชไฟฟาในการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

- เกิดการสงเสริมตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ และการผลิตอุปกรณ  
ในสวนของเครื ่องใชไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Appliance) และบาน
อัจฉริยะ (Smart Home) ที่มีคุณคาทางเศรษฐศาสตรแกผูบริโภค 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
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ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566 และป พ.ศ. 2568 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 40 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การจัดทำแผนที่นำทางและความ
รวมมือในการกำหนดฉลากอุปกรณ
ไฟฟาที่มีศักยภาพและเหมาะสมให
สามารถรองรับการส่ังการ 
การตอบสนองดานโหลดในระยะแรก 

          

การสรางความรูความเขาใจและความ
รวมมือ รวมกับผูผลิตอุปกรณไฟฟา
และผูบริโภค ในการกำหนดฉลาก
อุปกรณไฟฟาที่มีศักยภาพและ
เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลดในประเทศไทย 

          

.. 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาความรวมมือในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนอง

ดานโหลด (Demand Response) มีความสำคัญอยางยิ ่งในการสงเสริมใหเกิดการเขารวมโครงการ 
การตอบสนองดานโหลดอยางกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคสวนของผูใชไฟฟารายเล็กทั้งที่เปนประเภท
ธุรกิจ และบานอยูอาศัย การกำหนดแนวทางการทำงานรวมกันของอุปกรณไฟฟาและระบบบริหารจัดการการใช 
พลังงานไฟฟาจะทำใหผู ผลิตในภาคอุตสาหกรรมสามารถผลิตอุปกรณไฟฟาที่พรอมใชงานในการสั่งการ 
การตอบสนองดานโหลดได โดยมีตนทุนสวนเพิ่มนอยกวาการตองมีอุปกรณสั่งการและเชื่อมโยงแยกตางหาก 
อุปกรณที่มีการรองรับการสั่งการมาตรฐานที่พรอมจะทำใหเกิดความงายในการที่ผูใชไฟฟารายยอยจะจัดหา
อุปกรณที่เหมาะสมในการเขารวมโครงการตาง ๆ นอกจากนี้ยังทำใหตนทุนของอุปกรณที่จำเปนในการทำการ
ตอบสนองดานโหลดลดลง และยังลดตนทุนในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณสำหรับการเขารวม
โครงการการตอบสนองดานโหลดดวย ซึ่งการลดตนทุนที่เพียงพอนั้นจะทำใหการทำการตอบสนองดานโหลด
สำหรับโหลดขนาดเล็ก เชน เครื่องใชไฟฟาในบานอยูอาศัยสามารถเกิดความคุมคาได  

 

นอกจากน้ี การที่อุปกรณมีมาตรฐานที่สามารถรองรับการสั่งการไดในตัวจะทำใหผูรวบรวมโหลด 
(Load Aggregator) รวมทั้งการไฟฟาสามารถบริหารจัดการอุปกรณจำนวนมากที่จะเขารวมการตอบสนอง
ดานโหลดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได และมีความปลอดภัยทางไซเบอร และยังชวยให
การพัฒนาซอฟตแวรหรือแพลตฟอรม (Software/Platform) สำหรับการใหบริการของธุรกิจตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลดและการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานผูใชไฟฟาจะสามารถทำไดเปน
ระบบและงายขึ้น เกิดความผิดพลาด (Bug) นอยลง และยังทำใหการนำอุปกรณเขามาใชงานวงกวาง (Deploy) 
ทำไดรวดเร็วย่ิงขึ้นมาก โดยมีตนทุนต่ำ  

การกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับการสั่งการสำหรับการตอบสนองดานโหลดจะสงเสริมให
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑและการผลิตอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูง และจะเปนการเปดตลาด

15 

25 
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ใหมและสรางมูลคาเพิ่มแกอุตสาหกรรมในสวนของเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Appliance) โดยเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และบานอัจฉริยะ (Smart 
Home) รวมทั ้งอุตสาหกรรมซอฟตแวรและเศรษฐกิจที ่ขับเคลื ่อนดวยขอมูล (Data-Driven Economy)  
ที่เกี่ยวของ โดยมีคุณคาทางเศรษฐศาสตรและผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคาจริงแกผูบริโภคและผูลงทุน ซึ่งใน
ปจจุบันเครื่องใชไฟฟาและเทคโนโลยีในกลุม Smart Home และ Home Automation นั้น ยังถูกติดตั้งใชงาน
เพียงเพื่อผลทางการตลาดและสงเสริมการขายเปนหลัก ยังไมสามารถทำใหเกิดผลประหยัดและมูลคาเพ่ิม 
ที่เกิดแกผูบริโภคอยางชัดเจน รวมทั้งยังไมทำใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาพรวมของ
ประเทศอยางเปนรูปธรรม การกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) จะเปนกุญแจสำคัญที่จะทำใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในสวนของ
ผูใชไฟฟารายยอยใหสำเร็จขึ้นไปอีกขั้น  
 

รายละเอียดโครงการ 
ปจจุบัน สนพ. อยูระหวางการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาตลาดการตอบสนองดานโหลดในประเทศ 

โดยเทคโนโลยีการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (Demand Response: DR) เปนทางเลือกลำดับแรก ๆ ที่มี
ตนทุนต่ำลำดับแรก ๆ ในการสรางความยืดหยุนของระบบไฟฟาเพ่ือรองรับแนวโนมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชไฟฟาของระบบไฟฟาโดยรวม
อีกดวย เพื่อใหระบบไฟฟาของไทยมีความสามารถรองรับเทคโนโลยีอนาคตเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากตลาดผูใช
ไฟฟาประเภทกิจการขนาดกลาง-ใหญกอน เนื่องจากปจจุบันยังไมมีความพรอมดานโครงการพื้นฐานสมารท
มิเตอรในผูใชไฟฟาประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ ตนทุนการติดตั้งอุปกรณสวนเพิ่มเพื่อใหเกิดการเชื่อมตอและ
รองรับการสั่งการจากศูนยควบคุมระบบไฟฟาน้ันยังมีราคาตอหนวยสูงอยู 

 

ทั้งนี้ การพัฒนาตลาดการตอบสนองดานโหลดใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมนั้น ปจจัยที่มีความสำคัญ
อยางมากคือ ตนทุนในการลงทุนเทคโนโลยีการตอบสนองดานโหลด ทั้งนี้จะพบวาผูประกอบการที่เปนผูใช
ไฟฟาขนาดกลางและใหญบางสวนมีระบบบริหารจัดการการใชพลังงาน (Energy Management System) 
อยูแลว แตเปนระบบบริหารจัดการที่เปนรูปแบบเฉพาะของแตละผูผลิตอุปกรณ (Proprietary Protocol) 
และยังไมมีการเชื่อมตอกับการไฟฟา ดังนั้น ถาหากผูผลิตอุปกรณตาง ๆ ใหความรวมมือในการเปดใหระบบ
บริหารจัดการการใชพลังงานสามารถเชื่อมตอกับการไฟฟาได รวมถึงมีการพัฒนาอุปกรณการใชพลังงานให
สามารถรองรับการเชื่อมตอกับการไฟฟาภายใตมาตรฐานเดียวกันจะทำใหอุปกรณดังกลาวสามารถนำมาใช
ประโยชนในงานดานการตอบสนองดานโหลดไดทันที จะทำใหเกิดการลดตนทุนการติดตอระบบหรืออุปกรณ
สวนเพิ่มที่จำเปนในการเชื่อมโยงกับการไฟฟา ซึ่งจากการขยายการใชงานมาตรฐานดังกลาวไปยังอุปกรณ
ไฟฟาโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีการใชพลังงานในสัดสวนสูง และปจจุบันเริ่มมีการใหบริการการเชื่อม
ผานระบบคลาวนอยูบางแลว เพื่อใหสามารถเปดใหการเชื่อมโยงหรือสั่งการเพื่อใชประโยชนสำหรับงาน
ตอบสนองดานโหลดได จะทำใหตลาดการตอบสนองดานโหลดขยายไปสูผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยและ
กิจการขนาดเล็ก ไดงายมากขึ้น และสามารถนำแหลงทรัพยากรดังกลาวมาชวยบริหารจัดการการใชไฟฟา
สูงสุดในชวงเวลากลางคืนที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นได  

 

อยางไรก็ดี พบวา การออกแบบระบบบริหารจัดการอุปกรณที่จำหนายในประเทศยังไมมีการนำ
มาตรฐานที่สามารถทำใหเกิดเชื่อมตอกับการไฟฟามาใชงานดานการตอบสนองดานโหลด โดยพบวา แนวทาง 
การสงเสริมการตอบสนองดานโหลดในตางประเทศ จะมีการกำหนดมาตรฐานใหมีการเปดชองการตอบสนอง
ดานโหลดตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด เปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขภาคบงัคับหรือภาคความรวมมือสำหรับอุปกรณ
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ไฟฟาที่มีการจำหนายในประเทศนั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะชวยลดการลงทุนติดตั้งหรือดัดแปลงอุปกรณ 
เพ่ือใชในดานการตอบสนองดานโหลดไดอยางมีนัยสำคัญ 

 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนธุรกิจดานการตอบสนองดานโหลดอยางมีประสิทธิภาพ การกำหนด
คุณสมบัติและมาตรฐานของอุปกรณการตอบสนองดานโหลดเปนประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งสงผล
กระทบตอระบบการสั่งการไปจนถึงการทำงานของอุปกรณในฝงผูใชไฟฟา รวมถึงการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงไดดำเนินการพัฒนาความรวมมือในการกำหนด
ฉลากอุปกรณไฟฟาเพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) รวมกับผูผลิต
อุปกรณ ผูพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน ทำใหเกิดมาตรฐานการทำงานรวมกันกับระบบการตอบสนอง
ดานโหลด นอกจากนี้ จะตองพัฒนากลไกการสงเสริมในรูปแบบมาตรฐานแบบจูงใจ เพื่อใหผูผลิตอุปกรณ 
หันมาพัฒนาอุปกรณที่มีมาตรฐานในการรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลดได และเกิดการใชงานใน
ประเทศในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ การดำเนินงานสามารถแบงออกเปน 2 กิจกรรม
ยอย ดังน้ี  

 

- ในระยะแรก พ.ศ. 2565 – 2566 จะมุงเนนไปที่การจัดทำแผนที่นำทางและความรวมมือ 
ในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาที่มีศักยภาพและเหมาะสมใหสามารถรองรับการสั่งการ 
การตอบสนองดานโหลดตามลำดับความพรอม เพื่อทำใหเกิดความชัดเจนในแนวทางการ
ทำงานรวมกันของอุปกรณไฟฟาและระบบบริหารจัดการการใชพลังงานไฟฟาของผูใชไฟฟา
ทุกระดับ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับผูผลิตอุปกรณไฟฟาในการลงทุนออกแบบและ
ปรับปรุงอุปกรณไฟฟาใหสามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลดไดตามมาตรฐาน 

- ในระยะถัดไป พ.ศ. 2568 – 2569 จะเรงการสรางความรูความเขาใจและความรวมมือรวมกับ
ผูผลิตอุปกรณไฟฟาและผูบริโภค ในการกำหนดฉลากไปยังอุปกรณไฟฟาที่มีศักยภาพและ
เหมาะสมประเภทอื่น ๆ ที่สามารถใชงานรองรับตอบสนองดานโหลดของประเทศไทยไดอยาง
เต็มรูปแบบสอดรับกับทิศทางการเติบโตของเทคโนโลยีในระดับ BTM ในอนาคตตอไป  
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-1-03  โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายสงเสริมการใช
งานเทคโนโลยีสมัยใหม สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 
รวมถึงการใชงานรวมกับภาคสวนการใชพลังงานอ่ืน ๆ 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที ่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-
Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทนผลิตภัณฑ
ในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบ
การใหบริการ (Service) โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบายดานพลังงานของประเทศจะตองมีการ
เตรียมความพรอมดานนโยบายที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถดำเนินการรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

- จากแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ตอบสนองดานโหลดที่มีความทันสมัยมากขึ้นอยางรวดเร็ว จะสงผลให
เกิดการลดตนทุนและเพิ ่มความสามารถในการแขงขันไดใหกับ 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) โดยเฉพาะในระดับ 
Behind The Meter ซึ่งจะชวยผลักดันใหเกิดการขยายศักยภาพของ
การตอบสนองดานโหลดใหเปนแหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด
จากผูใชไฟฟาทุกประเภทได รวมถึงสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลดไดอีกดวย 

- นอกจากนี้ ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy 
Transformation) จากการใชพลังงานฟอสซิลรูปแบบเดิมของภาคสวน
การใชพลังงานอื่น ๆ ใหมาเปนการใชพลังงานไฟฟา (Electrification) 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ ้น สอดคลองกับเปาหมายการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของภาคสวนตาง ๆ รวมถึงการใชงาน 
Disruptive Technology ที ่ เป นแหลงพลังงานแบบกระจายตัวใน
อนาคตจะสงผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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- สนพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม
และความเปนไปได ของนโยบายสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหม 
สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) เพื่อสงเสริม
และผลักดันใหเกิดการใชงานแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร 
(Behind the Meter Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลงทรัพยากร
การตอบสนองดานโหลด เพื่อเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขาย
ไฟฟา (Grid Service) ไดอยางเทาเทียมและเปนธรรมกับการใหบริการ
รูปแบบอื ่น ๆ รวมถึงความเหมาะสมในการใชงานเทคโนโลยีแหง
อนาคต รวมถึงการรองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต (Next Generation 
DR Service) เพื ่อชวยบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

- รวมถึงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายการใช
งานการตอบสนองดานโหลดรวมกับภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ เพ่ือ
เพิ่มตัวประกอบการใชงานโครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) 
และลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) รวมถึง
สงเสริมใหโหลดไฟฟาประเภทใหมจากภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ  
ที่เปลี่ยนมาใชไฟฟาไดรับการพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของทรัพยากร
ความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Flexibility Resource) ตอไปในระยะยาว 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  การพัฒนาตลาดและนโยบายรับซื้อการตอบสนองดานโหลด 

(1.3)  การขยายฐานผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของนโยบายการใชงาน
แหลงทรัพยากรของผู ใช ไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the Meter 
Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลงทรัพยากรการตอบสนองดาน
โหลด เพื่อเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid 
Service) ไดอยางเทาเทียมและเปนธรรมกับการใหบริการรูปแบบอ่ืน ๆ   

- เพื่อศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการใชงานเทคโนโลยี
แหงอนาคต รวมถึงการรองรบัรูปแบบธุรกิจในอนาคต (Next Generation 
DR Service) เพื ่อชวยบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

- เพ่ือเตรียมความพรอมการสงเสริมและการนำการตอบสนองดานโหลด 
(DR) มาใชบริหารจัดการรวมกับภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ เพ่ือ
เพิ่มตัวประกอบการใชงานโครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) 
และลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE)  
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- เพื่อสงเสริมการจับคูความรวมมือระหวางภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ 
(Sector Coupling) เชน ภาคขนสง ภาคอาคารธุรกิจ รวมถึงสงเสริม
ใหเกิดรูปแบบธุรกิจแบบ Cross Benefit ทั้งภาคเอกชน และหนวยงาน
การไฟฟา 

- เพื่อสงเสริมใหภาคการใชพลังงานอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคขนสงสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานมาเปนพลังงานไฟฟา (Electrification) 
เพื ่อลดกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคุ มคา
ในทางเศรษฐศาสตรเพ่ิมขึ้นในภาพรวมของประเทศ 

- เพ่ือสงเสริมใหโหลดไฟฟาประเภทใหมจากภาคสวนการใชพลังงานอ่ืน ๆ 
ที่เปลี ่ยนมาใชไฟฟาไดรับการพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของทรัพยากร 
ความยืดหยุนของระบบไฟฟา (Flexibility Resource)  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เกิดการใชงานแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the 
Meter Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลงทรัพยากรการ 
ตอบสนองดานโหลดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการบริหารจัดการ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงเกิดการใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคต 
และรูปแบบธุรกิจในอนาคตสำหรับการตอบสนองดานโหลด (Next 
Generation DR Service)  

- เกิดการพัฒนาแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the 
Meter Resource) ที่มีลักษณะเปนแหลงทรัพยากรไฟฟาแบบกระจาย
ตัว (Distributed Energy Resources) ใหสามารถเปนการใหบริการ
ในโครงขายไฟฟา (Grid Service) ได โดยมีคุณสมบัติและความพึ่งพา
ไดเทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ และสามารถ
ทดแทนกันไดในอนาคต และชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได  

- เกิดการสงเสริมและสรางตลาดสำหรับเทคโนโลยีแหงอนาคตและ
รูปแบบธุรกิจใหมทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูล โดยการบริหาร
จัดการระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีแหงอนาคต จะทำใหกิจการไฟฟา
เปนหนึ่งในระบบนิเวศน (Ecosystem) สำคัญระบบหนึ่งที่ทำใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data-Driven Economy) 
ของประเทศ 

- เกิดการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) รวมกับภาคสวนการใช
พลังงานอื่น ๆ เพื่อชวยบริหารจัดการระบบไฟฟา รวมถึงเกิดความ
รวมมือและรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางหลาย
ภาคสวน (Cross Benefit)  
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- การเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) เขามา
ในระบบไฟฟาไดมากขึ้นโดยยังสามารถบริหารจัดการดานความมั่นคง
และประสิทธิภาพของระบบไฟฟาโดยรวมไดอยางเหมาะสม 

- ภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงาน
มาเปนพลังงานไฟฟา (Electrification) เพื่อลดกาซเรือนกระจกได
อยางมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการสรางโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล
เพิ่มเติมได โดยที่ไมสงผลกระทบดานลบแกระบบไฟฟาทั้งในดานของ
การบริหารจัดการระบบและความไมคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการ
ลงทุนระบบสงจำหนายเนื่องจากคาตัวประกอบการใชงานโครงขาย
ไฟฟา (Grid Utilization Factor) ลดลง 

- การรักษาคาตัวประกอบการใชงานโครงขายไฟฟา (Grid Utilization 
Factor) และคาตัวประกอบโหลด (Load Factor) ใหอยูในระดับสูง 
ลดภาระการลงทุนในการขยายระบบสงจำหนาย ทำใหไมเปนภาระ 
คาไฟฟาในสวนของระบบสงและจำหนายมากเกินไป และสามารถ
รักษาระดับผลตอบแทนการลงทุนระบบโครงขายของการไฟฟาฯ ใหมี
ความคุมคาและเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 50 ลานบาท  
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การศึกษาความเปนไปไดและความ
เหมาะสมของนโยบายสงเสริมการใช
งานเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับ 
การตอบสนองดานโหลด (DR) 

          

- การใชงานแหลงทรัพยากรของผูใช
ไฟฟาหลังมิเตอร (BTM 
Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปน
แหลงทรัพยากรการตอบสนอง 
ดานโหลด (DR Resource) เพ่ือ
เปนสวนหนึ่งของการใหบริการใน
โครงขายไฟฟา (Grid Service)  

          

- การใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคต 
รวมถึงการรองรับรูปแบบธุรกิจใน
อนาคตสำหรับการตอบสนองดาน
โหลด (Next Generation DR 
Service)   

          

การศึกษาความเปนไปไดและความ
เหมาะสมของนโยบายการดำเนินการ 
DR รวมกับภาคสวนการใชพลังงาน 
อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมตัวประกอบการใชงาน
โครงขายไฟฟา (Grid Utilization 
Factor) และลดผลกระทบจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) 

          

- การสงเสริมใหเกิดการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) รวมกับภาคสวน
การใชพลังงานที่มีการทำ 
Electrification & 
Decarbonization เชน  
ภาคขนสง เปนตน 

          

- การสงเสริมใหเกิดการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) ที่สามารถชวย
บริหารจัดการระบบไฟฟา ใหความ
ตองการ (Demand) มีการปรับตัว
ตามการเปล่ียนแปลงของเสน
อุปทาน (Follows Supply Curve) 
ของพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
PV) เพ่ือเพ่ิมตัวประกอบการใชงาน
โครงขายไฟฟา (Grid Utilization 
Factor) และลดผลกระทบอัน
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
ลักษณะความตองการใชไฟฟา 
(Net Load Profile) 

          

- การสงเสริมการจับคูความรวมมือ
ระหวางภาคสวนการใชพลังงาน
อ่ืน ๆ (Sector Coupling) เชน 
ภาคขนสง ภาคอาคารธุรกิจ 
รวมถึงสงเสริมใหเกิดรูปแบบ
ธุรกิจแบบ Cross Benefit  
(ทั้งภาคเอกชนและการไฟฟา) 

          

 

25 

25 
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คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสมยัใหม 

สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) รวมถึงการใชงานรวมกับภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ 
จะมีสวนสำคัญดังน้ี  

 

ในสวนแรก คือ การศึกษาความเปนไปไดและจัดทำนโยบายสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหม
สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) จะมีสวนสำคัญในการผลักดันใหเกิดการใชงานแหลง
ทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the Meter Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลงทรัพยากร
การตอบสนองดานโหลด เพื่อเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) โดยจะทำให
แหลงทรัพยากรไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources) ที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกิดขึ้น
และจะมีการนำเขามาใชงานในสวนของผูใชไฟฟาจำนวนมาก เชน เครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Appliance) 
ยานยนตไฟฟา (EV) ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั ้งบนหลังคาขนาดเล็ก (Small Solar 
Rooftop PV) และระบบกักเก็บพลังงานในบานเรือน (Home Battery) เกิดการจัดการแบบรวบรวมเขาดวยกัน 
(Aggregate) และสามารถใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) ได โดยมีคุณสมบัติและความพึ่งพาได
เทียบเคียงไดกับโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ ซึ่งจะสามารถทำใหเกิดการพัฒนาตอยอดไปจนสามารถ
ทดแทนกันไดในระยะยาว การใชงานทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the Meter Resource)  
จะเปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Product) ที่ปลดปลอยคารบอนต่ำ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่สำคัญในการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบไฟฟาสมัยใหมที่จะปลดปลอยคารบอนเปนศูนย 

 

นอกจากนี้ การใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคตสำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (Next 
Generation DR Service) จะตองมีการบริหารทรัพยากรจำนวนมากในระบบไฟฟา เกิดการเชื่อมตอสื่อสาร
และขอมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) ดังนั้นจึงทำใหเกิดระบบนิเวศน (Ecosystem) ทางดานเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีรวมกันระหวางกิจการไฟฟา กิจการขนสง กิจการโทรคมนาคมและดิจิทัล ความเชื่อมโยงเกี่ยวของกัน
หลายภาคสวนนี้จะสงเสริมและพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหมแหงอนาคต ซึ ่งจะชวยสรางเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data-Driven Economy) เกิดการสรางตลาดงานที่ใชความรูและทักษะขั้นสูง เกิดการ
พัฒนานวัตกรรม และเกิดการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแหงอนาคตใหกับคนรุนใหมที่มีความชำนาญใน
เทคโนโลยีดานดิจิทัล ขอมูล และไซเบอร 

 

ทั้งนี้ การเติบโตของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลดจะเปนอีกบริบทหนึ่งที่มี
การพัฒนาไปอยางรวดเร็วดวยเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนทั้งในระดับ Up To The Meter หรือระดับ Behind 
The Meter เองก็ตาม ซึ่งในภาพรวมแลวทิศทางของการพัฒนานั้นจะมุงเนนไปที่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
กอใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มความสามารถในการแขงขันไดใหกับการตอบสนองดานโหลด จนกอใหเกิดการ
ขยายศักยภาพของการตอบสนองดานโหลดไปยังผูใชไฟฟาที่มีศักยภาพทุกประเภท ซึ่งบริบทดังกลาวสงผลให
ในภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีนั ้นจะไมถูกจำกัดไวเพียงภาคสวนหนึ่ง ๆ เหมือนในอดีตอีกตอไป 
กลาวคือ ในอนาคตเทคโนโลยีในภาคไฟฟาจะถูกนำมาบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลดานอื่น ๆ ไดแบบ 
ไรขอจำกัดและสามารถถูกใชงานเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การบูรณาการเทคโนโลยีในระบบไฟฟาเขากับเทคโนโลยีดานธุรกรรม
และการเงินอยาง Blockchain ที่จะเขามาชวยใหการทำธุรกรรมตาง ๆ ในภาคไฟฟาดำเนินไปอยางรวดเร็ว
และมีความโปรงใสมากยิ ่งขึ ้น เทคโนโลยีดานการจัดเก็บและการบริหารขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
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Management) ที ่จะเขามาชวยใหเกิดการวิเคราะหขอมูลทั ้งจากระดับ Up To The Meter หรือระดับ 
Behind The Meter ที่เกิดขึ้นเปนจำนวนมากไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้แลว
เทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI & Machine Learning) ก็ถูกวางบริบทใหเปนอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำใหเกิด
การวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกจนสามารถคาดการณและออกแบบกลไกรองรับที่แตกตางกันตามความเหมาะสม
กับผูใชไฟฟาแตละราย ซึ่งจะเห็นไดวาทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวนอกจากจะเขามามีบทบาทตอ
ระบบไฟฟาโดยรวมแลว ก็ยังมีความสอดคลองกับลักษณะของการพัฒนาการตอบสนองดานโหลดของประเทศ
ไทยดวยเชนเดียวกัน ซึ่งโดยรวมแลวอาจจะเรียกรวมกันไดวาเปนการพัฒนาไปสู Next Generation DR 
Service น่ันเอง 

 

สำหรับในสวนที่สอง คือ การศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปได รวมถึงนโยบายการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (Demand Response) รวมกับภาคสวนการใชพลังงานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมตัวประกอบการใชงาน
โครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) และลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) มี
ความสำคัญในการชวยใหการเปลี่ยนผานจากการใชพลังงานฟอสซิลรูปแบบเดิมของภาคสวนการใชพลังงาน
อื่น ๆ ใหมาเปนการใชพลังงานไฟฟา (Electrification) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วไดตามเปาหมาย
การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของภาคสวนตาง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนผานจากการใชพลังงานของภาคขนสง
มาเปนการใชพลังงานไฟฟา (Electrification) ถาขาดการบริหารจัดการอยางเหมาะสมจะเปนภาระในการ
ลงทุนเพ่ือขยายระบบสง ระบบจำหนาย รวมทั้งการสรางโรงไฟฟาแบบเช้ือเพลิงฟอสซิลจำนวนมากเพ่ือรองรับ
การใชไฟฟาที่ตองเพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลเสียสำคัญหลายประการ อาทิ 

 

1) โรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ตองสรางขึ้นเพ่ิม จะลดประสิทธิผลในการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกของการเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟา (Electrification)  

2) การชารจประจุไฟฟาเขาแบตเตอรี่ของยานยนตไฟฟาในภาคขนสงมีคาตัวประกอบโหลด (Load 
Factor) ต่ำ ทำใหโรงไฟฟาและระบบสงจำหนายที่ตองสรางเพิ่มเติมมีคาตัวประกอบการใชงาน 
(Grid Utilization Factor) ต่ำ ซึ่งไมมีความคุมคาในการลงทุน และจะเปนภาระคาไฟฟากับ
ประชาชนโดยรวมที่สูงขึ้น 

3) คาตัวประกอบการใชงาน (Grid Utilization Factor) ที่ลดต่ำลง ยิ่งทำใหการเพิ่มกำลังผลิตของ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยเขามาในระบบไดยากขึ้น เนื่องจากจะ
ยิ่งทำให Grid Utilization Factor ต่ำลง เกิดภาวะ Duck Curve และ Ramp Rate ที่รุนแรง
มากขึ้น 

 

ดังนั้นการบริหารจัดการใหความตองการ (Demand) มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ 
เสนอุปทาน (Follows Supply Curve) ของพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) เพื่อเพิ่มตัวประกอบการใชงาน
โครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) และลดผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความ
ตองการใชไฟฟา (Net Load Profile) โดยใชกลไกของการตอบสนองดานโหลดนอกจากจะลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นแลว ยังเปนการทำใหเกิดการเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟา (Electrification) และเพิ่มการใชพลังงาน
หมุนเวียนแบบผันผวน (VRE) ซึ่งจะสงเสริมและเปนผลดีตอกันและกันอยางยิ่งอีกดวย 

 

นอกจากภาคขนสงแลว ภาคสวนอ่ืน ๆ ที่มีการใชไฟฟาอยูแลวและมีแนวโนมเติบโตและมีความตองการ
ใชไฟฟาที่เพ่ิมสูงขึ้น อาทิ ภาคอาคารที่มีโหลดไฟฟาประเภทระบบปรับอากาศ ซึ่งมีคุณลักษณะความเฉื่อยจาก
การกักเก็บพลังงานในรูปของความรอนความเย็น (Thermal Inertia) และภาคดิจิทัลซึ่งจะมีโหลดไฟฟาประเภท
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ศูนยขอมูล (Data Center) สถานีรับสงสัญญาณ (Base Station) และสถานีประมวลผลขอมูลที่อยูใกลกับ
แหลงขอมูล (Edge Computing Station) ลวนเปนโหลดไฟฟาที่มีความสามารถในการจัดสรรเวลาในการ
ทำงานไดอยางยืดหยุน  
 

ซึ่งการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของภาคสวนตาง ๆ เหลานี้จึงมีความเปนไปไดในการพัฒนารวมกับการ
ดำเนินการการตอบสนองดานโหลด เพื่อใหโหลดไฟฟาซึ่งจะเปนภาระของระบบ สามารถเปนทรัพยากร 
ความยืดหยุนของระบบไฟฟาที่มีประโยชนในการควบคุมบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ มีคาตัว
ประกอบการใชงาน (Grid Utilization Factor) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรกับ
ทุกฝายและสามารถเกิดรูปแบบธุรกิจแบบ Cross Benefit ทั้งภาคเอกชน และการไฟฟาไดอีกดวย 

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายสงเสริมการใชงาน

เทคโนโลยีสมัยใหม สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) รวมถึงการใชงานรวมกับภาคสวน
การใชพลังงานอ่ืน ๆ สามารถแบงออกเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังน้ี  

 

- การศึกษาความเปนไปไดและจัดทำนโยบายสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการ
ตอบสนองดานโหลด (Demand Response) นอกเหนือจากการพัฒนานโยบายและตลาดของ
การตอบสนองดานโหลด เพื่อเปนการสงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชงานแหลงทรัพยากร
ของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the Meter Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลง
ทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด ใหเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid 
Service) ไดอยางเทาเทียมและเปนธรรมกับการใหบริการรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงความเหมาะสม
ในการใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมถึงการรองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต (Next Generation 
DR Service) เพื่อชวยบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
ระยะยาว ซึ่งภาคนโยบายก็มีความจำเปนตองเตรียมแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาในสวนดังกลาว
ไวตั้งแตตน โดยจะเริ่มดำเนินการในสวนดังกลาวในชวงกลางของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง สามารถแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ดังน้ี 

 

o การสงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชงานแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร 
(Behind the Meter Resource) ประเภทตาง ๆ ใหเปนแหลงทรัพยากรการตอบสนอง
ดานโหลด เพื่อเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) ในชวง 
พ.ศ. 2569  

o การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมถึง
การรองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคตสำหรับการตอบสนองดานโหลด (Next Generation 
DR Service) เปนการดำเนินงานลำดับถัดไปอยูในชวง พ.ศ. 2570 – 2571  

 

- การศึกษาความเหมาะสม ความเปนไปได รวมถึงนโยบายการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) รวมกับภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มตัวประกอบการใชงาน
โครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) และลดผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความ
ผันผวน (VRE) เพื่อเปนการสงเสริมใหภาคการใชพลังงานอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคขนสงสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานมาเปนพลังงานไฟฟา (Electrification) เพ่ือลดกาซเรือนกระจก
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคุมคาในทางเศรษฐศาสตรเพิ่มขึ้นในภาพรวมของประเทศ 
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รวมถึงสงเสริมใหโหลดไฟฟาประเภทใหมจากภาคสวนการใชพลังงานอื่น ๆ ที่เปลี่ยนมาใช
ไฟฟาไดร ับการพัฒนาใหเป นสวนหนึ ่งของทรัพยากรความยืดหยุ นของระบบไฟฟา 
(Flexibility Resource) โดยจะเริ ่มดำเนินการในสวนดังกลาวในชวงปลายของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สามารถแบงออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังน้ี  

 

o การสงเสริมใหเกิดการตอบสนองดานโหลด (DR) รวมกับภาคสวนการใชพลังงานที่มีการ
ทำ Electrification & Decarbonization เชน ภาคขนสง เปนตน 

o การสงเสริมใหเกิดการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่สามารถชวยบริหารจัดการระบบ
ไฟฟา ใหความตองการ (Demand) มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเสนอุปทาน 
(Follows Supply Curve) ของพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) เพื ่อเพิ ่มตัวประกอบ 
การใชงานโครงขายไฟฟา (Grid Utilization Factor) และลดผลกระทบอันเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะความตองการใชไฟฟา (Net Load Profile) 

o การสงเสริมการจับคู ความรวมมือระหวางภาคสวนการใชพลังงานอื ่น ๆ (Sector 
Coupling) เชน ภาคขนสง ภาคอาคารธุรกิจ รวมถึงสงเสริมใหเกิดรูปแบบธุรกิจแบบ 
Cross Benefit (ทั้งภาคเอกชน และการไฟฟา) 
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-1-01  การศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับการ
เชื่อมตอและการสื่อสารรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหนวยงานกำกับดูแลจะตอง
มีการเตรียมความพรอมดานกฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอกำหนดตาง ๆ 
เพื่อรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ระหวาง
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

- อยางไรก็ดี การทำงานรวมกันระหวางหลายภาคสวน รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีตาง ๆ อาทิ อุปกรณไฟฟาของผูใชไฟฟา (BTM Device) การ
ดำเนินการรวมกับเทคโนโลยีในภาคสวนอื ่น ๆ (Sector Coupling)  
เปนตน มาใชสำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดนั้น นอกจากน้ี 
ยังมีการนำแหลงทรัพยากร (Resource) ประเภทตาง ๆ มาใชงานเปน
สวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) ซึ่งหาก 
ไมมีการกำหนดมาตรฐาน/ขอกำหนดสำหรับการเชื ่อมตอและการ
สื่อสารรวมกัน จะไมสามารถทำงานหรือสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนด 

- สำนักงาน กกพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการศึกษาและจัดทำ
กรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมตอ
และการสื่อสารรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 
ระหวางศูนยควบคุมระบบไฟฟา (SO) ครอบคลุมทั้งสวนของ TSO 
และ DSO ศูนยสั ่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC)  
ผูรวบรวมโหลด (LA) ภาครัฐและภาคเอกชน ผูใชไฟฟาที่เขารวมการ
ตอบสนองดานโหลด (DR Resource) รวมถึงการเชื่อมตอและสื่อสาร
รวมกับเทคโนโลยีตาง ๆ สำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการพัฒนาธุรกิจ
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การตอบสนองดานโหลดใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเปาหมาย
ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.1)  การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ 

(2.2)  การจัดทำกฎระเบียบที ่จำเปนเพื ่อรองรับการดำเนินการ 
ตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื ่อศ ึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที ่จำเป นและ
เหมาะสมสำหรับการเชื่อมตอและการสื่อสารรองรับการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) อาทิ กรอบมาตรฐานการเชื่อมตอ
และการสื ่อสารที ่จำเปนระหวางทุกภาคสวนที ่เกี ่ยวของ, กรอบ
มาตรฐาน/ขอกำหนดการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสม 
ในสวนการใชงานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ของผูใชไฟฟา (BTM Devices) 
การใชงานแหลงทรัพยากร (Resource) ประเภทตาง ๆ เปนสวนหน่ึง
ของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) เปนตน 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมตอ
และการสื่อสารรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 
ครอบคลุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองดานโหลด (DR) 
รวมถึงในสวนของการใชงานอุปกรณไฟฟา หรือแหลงทรัพยากรตาง ๆ 
สำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DR)   

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ผูรวบรวมโหลดภาคเอกชน (Load Aggregator) 

ผูใชไฟฟาที่เขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกจิการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

ผูใหบริการโครงขายโทรคมนาคม (Telecom Operator) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574) 
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แนวโนมของนโยบาย 
การสั่งการและใชงาน DR  

Semi-Auto DR 

  
นำรอง Auto DR 
กลุม C&I ใหญ 

ขยายผลนำรอง Auto DR 
กลุม C&I - Residential 

           

การศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/
ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสม
สำหรับการเชื่อมตอและการส่ือสาร
รองรับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) อาทิ  

          

- กรอบมาตรฐานการเชื่อมตอและ
ส่ือสารที่จำเปนระหวาง 
SO/DRCC/LA/DR Resource 
รวมถึงมาตรฐานที่จำเปนในระดับ 
sub second อาทิ การกำหนด 
SLA ผาน Public Network เชน 
5G เปนตน  โดยคำนึงถึงใน
ประเด็น Data Privacy และ 
Cyber Security รวมไปในสวน
ของระเบียบวาดวยขอกำหนดการ
เชื่อมตอ Grid Interconnection 
Code สำหรับการดำเนินการ DR 

- กรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดการ
เชื่อมตอและการส่ือสารที่จำเปน
และเหมาะสม สำหรับการใชงาน 
DR อาทิ เพ่ือรองรับ BTM 
Device ทั้ง Smart Appliance 
หรือ DER ตาง ๆ ที่ใชงานเชื่อมตอ
กับระบบส่ังการ DR, รองรับการ
ใชงาน DR ในระดับตาง ๆ ของ
การใหบริการในโครงขายไฟฟา 
(Grid Service), รองรับ DR 
Resource ประเภทตาง ๆ ใน
อนาคต เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
มาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) เปน

ปจจัยสำคัญอยางมากสำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด เนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการสั่งการ 
Demand Response มีความเกี่ยวของกันระหวางหนวยงานหลายภาคสวน เริ่มตั้งแตศูนยควบคุมระบบไฟฟา 
(SO) ครอบคลุมทั้งสวนของ TSO และ DSO ศูนยสั ่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC)  
ผูรวบรวมโหลด (LA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูใชไฟฟาที่เขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR 
Resource) ทั้งกลุมผูใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย 
(Residential) โดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ เขามารวมบริหารจัดการและสั ่งการ เพื ่อใหการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการใชงานอุปกรณไฟฟาของผูใชไฟฟา (BTM Device) 
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เพื่อมุงไปสูการตอบสนองดานโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) ในชวงระยะเวลาอันสั้น และแบบ
อัตโนมัติ (Auto DR) ในอนาคตตอไป รวมไปถึงการดำเนินการตอบสนองดานโหลดรวมกับเทคโนโลยีในภาค
สวนอ่ืน ๆ (Sector Coupling) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและกอใหเกิดประโยชนรวมกันในหลายภาคสวน 

ดังนั้น เมื่อมีการนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชดำเนินการตอบสนองดานโหลดในทุกภาคสวน จึงมีความ
จำเปนที่จะตองมีการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางกัน เพื่อใหหนวยงานหรือผูมีสวน
เกี่ยวของใชเปนมาตรฐานเดียวกันในการจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงระบบ
สั่งการตาง ๆ ทั้งการใชงานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ของผูใชไฟฟา (BTM Devices) เพื่อรองรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (Demand Response) และใหสามารถนำแหลงทรัพยากร (Resource) ประเภทตาง ๆ 
มาใชงานเปนสวนหนึ่งของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) ได ซึ่งเปนการเตรียมความพรอม
สำหรับการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองดานโหลดใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงไปสูตลาดการตอบสนองดานโหลด
ในระยะยาวตอไป และเปนไปตามเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

 

รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสม

สำหรับการเช่ือมตอและการสื่อสารรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) อาทิ  

- กรอบมาตรฐานการเชื ่อมตอและการสื ่อสารที ่จำเปนรองรับการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) ระหวางศูนยควบคุมระบบไฟฟา (SO) ศูนยสั ่งการการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูรวบรวมโหลด (LA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผูใชไฟฟา
ที ่ เข าร วมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) กลุ มผู ใช ไฟฟาภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) รวมถึงมาตรฐานที่
จำเปนสำหรับการตอบสนองดานโหลดที่มีการตอบสนองรวดเร็ว (Fast Response DR) ที่
ตองมีความเร็วในระดับ Sub Second อาทิ การกำหนด Service Level Agreement (SLA) 
สำหรับการใชงานผานโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ (Public Network) เชน 5G เปนตน 

 

ทั้งน้ี ในการศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐานการเช่ือมตอและการสื่อสารที่จำเปนดังกลาว 
จะตองคำนึงถึงในประเด็นความเปนสวนตัวของขอมูล (Data Privacy) และความปลอดภัย 
ทางไซเบอร (Cyber Security) รวมไปไวในสวนของระเบียบวาดวยขอกำหนดการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา (Grid Interconnection Code) สำหรับการดำเนินการการตอบสนอง 
ดานโหลด (Demand Response) 

- กรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับการ 
สั่งการและการใชงานของการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ตามแนวโนมของ
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น อาทิ 
o สามารถรองรับอุปกรณไฟฟา (BTM Device) ทั ้งเครื ่องใชไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 

Appliance) หรือแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: 
DER) ตาง ๆ ที่ใชงานเชื ่อมตอกับระบบสั่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) 
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o สามารถรองรับการใชงานการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ในระดับตาง ๆ 
อาทิ การรับซื้อแหลงพลังงานในฝงผูใชไฟฟา (BTM Resource) ประเภทตาง ๆ เปน 
สวนหน่ึงของการใหบริการในโครงขายไฟฟา (Grid Service) 

o สามารถรองรับแหลงทรัพยากรการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) ในอนาคต 
เชน กฎระเบียบของการใชงานรวมกับภาคสวนอื่น ๆ (Sector Coupling) การเชื่อมตอ
และสื ่อสารสำหรับการบูรณาการและใชประโยชนรวมกันระหวางหลายภาคสวน 
(Interoperability สำหรับ Cross-Benefit) และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ไปสูตลาดการตอบสนองดานโหลด (DR Market) เปนตน 
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-1-02  การศึกษาและจัดทำกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีจำเปนและเหมาะสม เพื่อรองรับ 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหนวยงานกำกับดูแลจะตอง
มีการเตรียมความพรอมดานกฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอกำหนดตาง ๆ 
เพื่อรองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ระหวาง
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

- อยางไรก็ดี กฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่มีความทันสมัยสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและอนาคต จะเปนปจจัยสำคัญอยางมาก 
สำหรับการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองดานโหลดใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมในเชิงพาณิชย  

- สำนักงาน กกพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการศึกษาและจัดทำ
กฎระเบียบตาง ๆ ที ่จำเปนและเหมาะสมเพ่ือรองรับการดำเนิน
กิจกรรมหรือธุรกิจการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนอง
ดานโหลด (DRCC) ผู รวบรวมโหลด (LA) ภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงผูเขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) ทุกรูปแบบ
เพื่อใหการดำเนินการตอบสนองดานโหลดเปนไปตามเปาหมายของ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.2)  การจัดทำกฎระเบียบที ่จำเปนเพื ่อรองรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื ่อศึกษาและจัดทำกฎระเบียบตาง ๆ ที่จำเปนและเหมาะสม เพ่ือ
รองรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) อาทิ กฎระเบียบ



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-48 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินการกิจกรรม
หรือธุรกิจการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ทุกภาคสวน 
รวมถึงกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือ
เปดโอกาสใหบุคคลที่สาม (Third Party) สามารถเขาถึงและใชงาน
ขอมูลในมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ของผูใชไฟฟาได เพื่อนำไปใชประโยชน
ในการดำเนินการตอบสนองดานโหลด เปนตน 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกฎระเบียบครอบคลุมทุกภาคสวนที่จำเปนสำหรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (DR) ใหบรรลุเปาหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

กรอบชวงเวลาการสั่งการและใชงาน DR 
Semi-Auto DR 

  
นำรอง Auto DR 
กลุม C&I ใหญ 

ขยายผลนำรอง Auto DR 
กลุม C&I - Residential 

           

การศึกษาและจัดทำกฎระเบยีบตาง ๆ 
ที่จำเปนและเหมาะสมเพ่ือรองรับ
การตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) อาทิ กฎระเบียบสำหรับ
ผูที่เก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรม
หรือธุรกิจ DR ทั้งในสวนของ DRCC, 
LA (ภาครัฐ/เอกชน), DR Resource 
(C&I & Residential), กฎระเบียบ/
ขอกำหนด ในการเขาถึงและใชงาน 
AMI Data โดย Third Party เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การดำเนินกิจกรรมการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ในอนาคตจะพัฒนาไปสูรูปแบบ

ธุรกิจในเชิงพาณิชย ซึ ่งจะมีผู เลนในกิจกรรมหรือธุรกิจ Demand Response ที่มีสวนเกี่ยวของมากมาย 
อุปสรรคสำคัญดานกฎระเบียบ ที่มีอยูในปจจุบันอาจจะไมทันสมัยตามการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งดานพลังงาน



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-49 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

และดานดิจิทัล หรือไมสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจการตอบสนองดานโหลดไดจริงในเชิงพาณิชย อาทิ  
การเขารวมเปนผูรวบรวมโหลดของภาคเอกชน การเขาถึงและใชงานขอมูลในมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ของ 
การไฟฟาโดยบุคคลที่สาม เปนตน  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
อยางเหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหเกิดธุรกิจการตอบสนองดานโหลดอยางเปนรูปธรรมในเชิงพาณิชย และ
เปนไปตามเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง   
 

รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกฎระเบียบตาง ๆ ที่จำเปนและเหมาะสมเพื่อรองรับ

การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) อาท ิ

- กฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม สำหรับผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจการ
ตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ทั ้งในสวนของศูนยสั ่งการการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูรวบรวมโหลด (LA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ในระดับที่ 1 – 2) 
และผูใชไฟฟาที ่เขารวมการตอบสนองดานโหลด (DR Resource) สำหรับกลุมผูใชไฟฟา
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และบานอยูอาศัย (Residential) 
รวมถึงรองรับ DR Resource ในอนาคตทุกรูปแบบ  

- กรอบ/หลักเกณฑที ่จำเปนและเหมาะสม สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่เกี ่ยวของกับ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่สาม (Third Party) สามารถเขาถึงและใชงาน
ขอมูลในมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ของผูใชไฟฟาได เพื่อนำไปใชประโยชนในการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-50 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-1-01 โครงการศึกษาผลประโยชนท่ีไดรบัจากการดำเนนิงานของโครงการนำรอง 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ในดานการควบคุมระบบไฟฟา 

 

หลักการและเหตุผล - กระทรวงพลังงานจะมีการดำเนินโครงการนำรองการตอบสนอง 
ดานโหลด (Demand Response: DR) โดยมีเปาหมาย 50 MW ในชวง
ป 2565 เพื่อเปนการทดสอบนำรองระบบการเชื่อมตอและสั่งการ DR 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะศูนยสั่งการ
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response Control Center: 
DRCC) ซึ ่งจะรับคำสั ่งโดยตรงจากศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟา
แหงชาติ (NCC) รวมกับการไฟฟาฝายจำหนาย (กฟน. และ กฟภ.) ใน
ฐานะผูรวบรวมโหลด (LA) ใหเกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม กอนที่จะ
ขยายผลการดำเนินงาน DR ในระยะตอไป  

- กฟผ. จึงมีความจำเปนที่จะตองทำการศึกษาผลประโยชนที่ไดรับจาก
การดำเนินงานของโครงการนำรองการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) ในดานการควบคุมระบบไฟฟา เพื่อนำไปประกอบการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสั่งการของ 
กฟผ. เพ่ือรองรับการดำเนินงาน DR ในอนาคต  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาผลประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินงานของโครงการนำรอง
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ในดานการควบคุม
ระบบไฟฟา  

- เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสั่งการ
การตอบสนองดานโหลดในระยะตอไป 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีขอมูลและแนวทาง เพื ่อใชประกอบการพิจารณาขยายผลการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DR) ในระยะตอไป 

- มีขอมูลศักยภาพและความพรอมของการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 
(DR) ในการควบคุมและรักษาสมดุลของระบบไฟฟา เพื่อทดแทนการ
เดินเครื่องโรงไฟฟาและวิธีการควบคุมแบบเดิม 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-51 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- มีขอมูลตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นที่จะสามารถจัดสรรได ตลอด
หวงโซอุปทานของผูที่เกี่ยวของในการดำเนินการธุรกิจการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) 

- มีขอมูลปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 
(DR) สำหรับนำไปใชในการพิจารณาโครงการในระยะถัดไป 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) ทั้งน้ีอาจปรับเปลี่ยนได โดยขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการนำรอง 50 MW  

กรอบงบประมาณ 5 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการ DR           
รวบรวมขอมูลการส่ังการ DR           
วิเคราะหผลการดำเนินการ DR           

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการศึกษาผลประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินงานของโครงการนำรองการตอบสนองดานโหลด 

(Demand Response) ในดานการควบคุมระบบไฟฟา เปนการสรุปผลการดำเนินงานและผลประโยชนที่ไดรับ
จากการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) เพื่อทดแทนการเดินเครื่องโรงไฟฟาในบางชวงเวลา เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางในการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบสั ่งการของศูนยสั ่งการ 
การตอบสนองดานโหลด (DRCC) รวมถึงการประเมินความเปนไปไดในดานศักยภาพและความพรอมในการใช
การตอบสนองดานโหลด (DR) ในการทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาในสวนของกำลังผลิตไฟฟา (Capacity) 
และพลังงานไฟฟา (Energy) เพื่อควบคุมและรักษาสมดุลของระบบ รวมทั้งสามารถเขาใจถึงตนทุนและ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูดำเนินการทางธุรกิจการตอบสนองดานโหลดตลอดทั้งหวงโซอุปทาน เพ่ือรองรับการ
ขยายผลการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DR) ในระยะตอไป 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟผ. จะเริ่มตนศึกษาโครงการน้ี ภายหลังจากโครงการนำรอง DR จำนวน 50 MW ไดดำเนินการแลว

ในระยะหนึ่ง ซึ่งคาดวาจะมีขอมูลการสั่งการ DR เพียงพอ สำหรับใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษา 
จะเริ่มจากการกำหนดตัวชี้วัดที่สะทอนถึงความสำเร็จของมาตรการ DR ซึ่งประกอบดวยศักยภาพและ 
ความพรอมของการใชงาน จากนั้นจึงเริ่มตนเก็บขอมูลจากระบบมาทำการคำนวณคาตัวชี้วัดดังกลาว พรอมทั้ง
วิเคราะหผล เพื่อประเมินความสามารถของมาตรการ DR ที่จะนำมาใชในการควบคุมระบบไฟฟาในอนาคต  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ทั้งในดานตนทุนและความมั่นคงของระบบ ซึ่งผลลัพธที ่ไดนี ้จะถูกนำไปใชในการกำหนดรูปแบบ รวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของมาตรการ DR ที่จะนำมาใชในอนาคตตอไป  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-1-02  การเพิ่มความสามารถของระบบบรหิารจัดการการตอบสนองดานโหลด   
(EGAT DRMS) ใหสามารถรองรับการจัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา 
(Transmission Constraints) 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) โดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในฐานะของศูนย   
ส ั ่ งการการตอบสนองด านโหลด (Demand Response Control 
Center: DRCC) ซึ่งจะรับคำสั่งการดำเนินการ DR จากศูนยควบคุม
ระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC)  

- สำหรับการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) ในระยะแรกน้ัน  
จะเปนการทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาในสวนของกำลังผลิตไฟฟา 
(Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) แตอยางไรก็ดี DR ยังสามารถ
นำไปใชเพ่ือทดแทนการใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟารูปแบบอ่ืน ๆ 
ได อาทิ การจัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission 
Constraints) การเสริมความมั ่นคง (Balancing/Ancillary Service) 
รวมถ ึ งการจ ั ดการสถานการณ  ฉ ุ ก เฉ ิ น  (Contingency Event 
Management) เปนตน  

- กฟผ. จึงมีความจำเปนในการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบสั่งการ เพื ่อเพิ ่มความสามารถของระบบบริหาร
จัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) ใหสามารถรองรับการ
จัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints) 
เพื่อเตรียมทดสอบนำรองการดำเนินงาน DR ดังกลาว ในชวงระยะสั้น 
(ชวง 3 – 5 ปแรก) ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มความสามารถของระบบบริหาร
จัดการและระบบสั่งการการตอบสนองดานโหลดใหสามารถรองรับการ
ใชงานการตอบสนองดานโหลดเพื่อทดแทนการใหบริการผลิตภัณฑ 
ในระบบไฟฟาไดหลากหลายมากขึ้น ไดแก การจัดการปญหาขอจำกัด
ในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints)  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) สามารถ
รองรับการจัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission 
Constraints) ได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 50 ลานบาท  
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การศึกษา Use Cases ที่เปนได 
ของการนำ DR ใชแกปญหา T&D 
Constraints 

          

การกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของ 
DRMS 

          

การติดต้ังระบบและทดสอบ 
การใชงาน 

          
 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การเพิ่มความสามารถของระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) ใหสามารถ

รองรับการจัดการปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints) จะเปนการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสั่งการของศูนยสั่งการการตอบสนองดานโหลด (DRCC) เพ่ือ
รองรับการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) เพ่ือใหสามารถทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลาย
ในเชิงพาณิชยและครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ ในระยะตอไป ที่จะมีตองมีขอกำหนดทางเทคนิคที่
เขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องของความเชื่อถือไดและความรวดเร็วในการตอบสนองตอการสั่งการ นอกจากนี้ยังทำให
เกิดความพรอมในการใชการตอบสนองดานโหลด (DR) ในการขยายขีดความสามารถในการใชงานระบบสง 
รวมทั ้งการทดแทนการกอสรางหรือขยายระบบสง และเขาใจถึงตนทุนและผลประโยชนที ่เกิดขึ ้นกับ
ผูดำเนินการทางธุรกิจการตอบสนองดานโหลด 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายละเอียดโครงการ  
กฟผ. จะดำเนินการนำรองการใชงาน DR สำหรับการบริหารจัดการระบบสงไฟฟา ดวยการสั่งการลด

การใชไฟฟา โดยอาศัยมาตรการ DR เพ่ือบรรเทาปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา โดยจะเริ่มตนจากการศึกษา
รูปแบบการใชงานที่เปนไปได จากนั้นจะนำรูปแบบการใชงานมากำหนดเปนคุณสมบัติของระบบ DR  
ที่เหมาะสมกอนจะนำเขาทดสอบเพื่องานจริงในทางปฏิบัติการตอไป อยางไรก็ตาม เงื่อนไขที่สำคัญอยางหน่ึง
ของโครงการนี้ คือ การกำหนดให LA สามารถแยกกลุมของผูใชไฟฟาลงไปในระดับยอยตามพื้นที่จายไฟ 
เพื่อให DRCC มองเห็นได โดย DRCC จะตองสรางความสัมพันธระหวางกลุมยอยของ LA ดังกลาวกับสายสง
หรือหมอแปลงในระบบไฟฟา ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุขอขัดของในระบบไฟฟาจนสงผลกระทบตอขอจำกัดของ
อุปกรณเหลานั้น DRCC จะสามารถสั่งการไปที่ LA โดยระบุกลุมยอยที่ตองการลดการใชไฟฟาที่สอดคลองกับ
เหตุการณน้ันได  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 
EGAT-1-03  การบูรณาการระหวางศนูยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) 

กับศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) เพื่อรองรับการสั่งการจาก 
NCC ท่ีรวดเร็ว สำหรบั Fast DR Dispatch 
 

หลักการและเหตุผล - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานที่มีภารกิจ
หลักในฐานะของศูนยสั ่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response Control Center: DRCC) ซึ ่งจะรับคำสั่งการดำเนินการ 
การตอบสนองดานโหลด (DR) โดยตรงจากศูนยควบคุมระบบกำลัง 
ไฟฟาแหงชาติ (NCC) และนำคำสั่งดังกลาวมาบริหารจัดการและสั่งการ
ตอไปยังผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator: LA) ซึ่งการสื่อสารและ
เช่ือมโยงการสั่งการระหวาง NCC กับ DRCC จึงเปนสิ่งที่สำคัญอยางมาก
สำหรับการดำเนินการ DR  

- กฟผ. จึงมีความจำเปนในการบูรณาการระหวางศูนยสั ่งการการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) กับศูนยควบคุมระบบ
กำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) เพื ่อใหสามารถรองรับการสั ่งการการ
ตอบสนองดานโหลดจาก NCC ไดอยางรวดเร็ว (Fast DR Dispatch) 
เพื่อใหการใชงาน DR มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความยืดหยุนใหกับ
ระบบไฟฟาไดอยางเปนรูปธรรม 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื ่อพัฒนาระบบสื ่อสารและการเชื ่อมโยง รวมถึงการบูรณาการ
ระหวางศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) กับ
ศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) เพื่อใหสามารถรองรับ
การสั่งการการตอบสนองดานโหลดจาก NCC ไดอยางรวดเร็ว (Fast 
DR Dispatch) 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ศูนยสั ่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) สามารถ
รองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลด (DR) จากศูนยควบคุมระบบ
กำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) ไดอยางรวดเร็ว (Fast DR Dispatch)  
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- ศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) มีความพรอม
ในการดำเนินการตอยอดเพ่ือพัฒนาระบบสั่งการสำหรับการตอบสนอง
ดานโหลดที ่สามารถใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที ่ม ีความ
หลากหลาย 

- ไดแนวทางขอกำหนดทางเทคนิคในการเชื่อมตอศูนยสั่งการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลด (DRCC) เขากับผูรวบรวมโหลดระดับที่ 1 (LA 
Level 1) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2568 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 20 ลานบาท  
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ศึกษา Use Cases ของ Fast DR            
ออกแบบคุณสมบัติของ DRMS           
ติดต้ังระบบและทดสอบการใชงาน           

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การบูรณาการระหวางศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) กับศูนยควบคุมระบบ

กำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) เพื่อใหสามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองดานโหลดจาก NCC ไดอยาง
รวดเร็ว (Fast DR Dispatch) ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยง
ระหวางภาคสวนที่เกี ่ยวของ รวมถึงสามารถบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีอื ่น ๆ ไดในอนาคต ซึ ่งจะเปน
โครงสรางพื้นฐานสำคัญเริ่มตนในการดำเนินการตอบสนองดานโหลดที่สามารถใหบริการผลิตภัณฑในระบบ
ไฟฟาที ่มีความหลากหลาย ที่ตองการความรวดเร็วในการตอบสนองระดับวินาทีหรือนอยกวา และการ
เชื่อมโยงกับผูรวบรวมโหลด (LA) อยางรวดเร็วและมีความเชื่อถือได ในการใหบริการผลิตภัณฑทางไฟฟาที่
เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา  

 
รายละเอียดโครงการ  
การนำ DR มาเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับการใหบริการผลิตภัณฑทางไฟฟาที่เสริมความมั่นคงของ

ระบบไฟฟา (Ancillary Services) จะตองมีการพิจารณาถึงความรวดเร็วในการตอบสนองของการสั่งการจาก 
ผูควบคุมระบบไฟฟา ซึ่งสภาวะปจจุบันของระบบ DRCC นั้น ยังแยกจากระบบจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EMS) โดยอาศัยการเชื่อมโยงผานทางผูควบคุมระบบไฟฟาเปนหลัก ดังนั้น ในการ 
สั่งการ DR ในมาตรการที่ตองการความรวดเร็ว ระบบปจจุบันจึงอาจไมสามารถตอบสนองไดทันเวลา จึงมี
ความจำเปนตองออกแบบระบบให DRCC และ NCC สามารถเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ โดยไมผานผูควบคุม
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ระบบไฟฟา ซึ่งการจะดำเนินการดังกลาวไดนั้น กฟผ. จะตองทำการปรับปรุงระบบ DRMS ที่มีอยูเดิมให
สามารถรองรับรูปแบบมาตรการ DR ในลักษณะดังกลาวได  
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-1-04  การเพิ่มความสามารถของระบบบรหิารจัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT 
DRMS) ใหสามารถรองรับโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR) ท่ีใหบริการ
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาท่ีหลากหลาย รวมถึงใหครอบคลุมการเขารวมของ 
ผูเลนรายใหม (New Players) ในอนาคต 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) โดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในฐานะของศูนย 
ส ั ่งการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response Control 
Center: DRCC) ซึ่งจะรับคำสั่งการดำเนินการ DR จากศูนยควบคุม
ระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC)  

- สำหรับการใชงานการตอบสนองดานโหลด (DR) ในระยะยาวน้ัน จะตอง
สามารถทดแทนผลิตภ ัณฑในระบบไฟฟาท ี ่ม ีความหลากหลาย
ครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ (Service) ทั้งในสวนของกำลังผลิต
ไฟฟา (Capacity) พลังงานไฟฟา (Energy) การจัดการปญหาขอจำกัด
ในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints) การเสริมความมั่นคง 
(Balancing/Ancillary Service) รวมถึงการจัดการสถานการณฉุกเฉิน 
(Contingency Event Management) นอกจากนี้ ในอนาคตอาจจะมี 
ผู เลนรายใหม (New Players) เขามามีสวนรวมกับการตอบสนอง 
ดานโหลดได อาทิ ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System) เปนตน 

- กฟผ. จึงมีความจำเปนในการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบสั่งการ เพื ่อเพิ ่มความสามารถของระบบบริหาร
จัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) ใหสามารถรองรับ
โปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่ใหบริการผลิตภัณฑในระบบ
ไฟฟาที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก การเสริมความมั่นคง (Balancing/ 
Ancillary Service) และการจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Contingency 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
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Event Management) รวมถึงใหครอบคลุมการเขารวมของผู เลน 
รายใหม (New Players) ในอนาคต เพื ่อเตรียมทดสอบนำรองการ
ดำเนินงาน DR ดังกลาว ในชวงระยะปานกลาง (ชวง 6 – 10 ป) ภายใต
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มความสามารถของระบบบริหาร
จัดการและระบบสั่งการการตอบสนองดานโหลดใหสามารถรองรับการ
ใชงานการตอบสนองดานโหลดเพื่อทดแทนการใหบริการผลิตภัณฑ 
ในระบบไฟฟาไดหลากหลายมากขึ ้น ไดแก Balancing/Ancillary 
Service/Contingency Event Management  

- เพื ่อพัฒนาการเชื ่อมโยงระบบสั ่งการการตอบสนองดานโหลดโดย
การบูรณาการ รวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ และการเขารวมของผูเลนราย
ใหม (New Players) เชน Electric Vehicle, Energy Storage System  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) สามารถ
รองร ับการใหบร ิการ Balancing/Ancillary Service/Contingency 
Event Management ได รวมถึงการเขารวมของผูเลนรายใหม (New 
Players) เชน Electric Vehicle, Energy Storage System  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ผูรวบรวมโหลด (LA)  

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ป (ระหวางป พ.ศ. 2568 – 2574) 
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ศึกษารูปแบบการใชงาน DR รวมกับ 
New Players 

          

กำหนดคุณสมบัติของ DRMS           
ติดต้ังระบบและทดสอบการใชงาน           
            

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การเพิ่มความสามารถของระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (EGAT DRMS) ใหสามารถ

รองรับโปรแกรมการตอบสนองดานโหลด (DR) ที่ใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที่หลากหลาย รวมถึง 
ใหครอบคลุมการเขารวมของผูเลนรายใหม (New Players) ในอนาคต จะเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสั่งการของศูนยสั่งการการตอบสนองดานโหลด (DRCC) เพ่ือรองรับการใชงานการ
ตอบสนองดานโหลด (DR) เพื่อใหสามารถทดแทนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและ
ครอบคลุมทุกรูปแบบการใหบริการ ทั้งในสวนของ Energy/Capacity/Transmission Constrain/Balancing/ 
Ancillary Service/Contingency Event Management รวมถึงมีความพรอมที ่จะสามารถเชื ่อมโยงและ
บูรณาการรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะเกิดเปนผูเลนรายใหม ทั้งในระดับของผูรวบรวมโหลด และระดับของ
ผู ใชไฟฟาหรือ Prosumer ในระยะตอไป ซึ ่งจะเปนการสงเสริมใหทรัพยากรทางไฟฟาแบบกระจายตัว 
(Distributed Energy Resources: DER) มีความเปนไปไดในการนำเขามาใชงานในระบบไฟฟา โดยมี
คุณสมบัติเทียบเคียงกับโรงไฟฟาขนาดใหญหรือทรัพยากรทางระบบไฟฟาแบบรวมศูนยที่ใชงานอยูในปจจุบัน 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟผ. จะทำการศึกษาพัฒนา DRCC ใหสามารถรองรับการใชงาน DR เปนผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที่

หลากหลาย ซึ่งนับเปนการพัฒนาระบบ DR ใหมีความสามารถครบทุกดาน ทั้ง Electric Vehicle และ Energy 
Storage System ซึ ่งการนำเทคโนโลยีดังกลาวเขามารวมกับ DR อาจจะทำใหเกิดโปรแกรม DR ใหม ๆ  
ซึ่ง กฟผ. มีความจำเปนตองปรับปรุงฟงกชันการทำงานของ DRMS เพิ่มเติม โดยทำการศึกษารูปแบบของ
มาตรการเหลานี้ใหมีความเขาใจ เพื่อนำมาใชเปนเครื่องมือสำหรับการควบคุมระบบไฟฟา จากนั้นจึงนำขอมูล
ดังกลาวมาใชในการกำหนดคุณสมบัติของ DRMS ที่เหมาะสม และติดต้ังใชงานในระบบตอไป 
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เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-1-05  การพัฒนาแพลตฟอรม (Platform) สำหรับรองรบัการซ้ือ-ขายบริการ 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) โดยตรงจากผูเขารวมโครงการ 
(Direct Participation of DR Resources) 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท สามารถทดแทน
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟาไดหลากหลายในเชิงพาณิชยและครอบคลุม
ทุกรูปแบบการใหบริการ (Service)  

- ทั ้งนี ้ การเชื ่อมตอระหวางศูนยส ั ่งการการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response Control Center: DRCC) ที่ดำเนินงานโดยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไปยังผูใชไฟฟาที่เขารวมการตอบสนอง
ดานโหลดโดยตรง รวมถึงเทคโนโลยีอื ่น ๆ หรือผู เลนรายใหม ก็มี
ความสำคัญที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการสั่งการและใชงานแบบ Auto 
DR ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กฟผ. จึงมีความจำเปนในการพัฒนา
แพลตฟอรม (Platform) สำหรับรองรับการซื้อ-ขายบริการการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) โดยตรงจากผู เขารวมโครงการ 
(Direct Participation of DR Resources)  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2) การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมระบบสั่งการและการซื้อขายบริการตอบสนอง
ดานโหลด (Demand Response) โดยการเชื่อมโยงเขากับผูเขารวม
โครงการโดยตรง (Direct Participation of DR Resources) ผานระบบ
บริหารจัดการพลังงาน รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในอนาคต 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-63 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีแพลตฟอรมระบบสั่งการและการซื้อขายบริการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) สำหรับผู เขารวมโครงการ ซึ ่งจะเปนลูกคา
โดยตรงของ กฟผ.  

- ทำใหเกิดการสงเสริมใหมีการนำทรัพยากรทางไฟฟาแบบกระจายตัว 
(Distributed Energy Resources: DER) เขามาใชงานเปนผลิตภัณฑ
ในระบบไฟฟาไดมากขึ้น และหลากหลายขึ้น 

- ทำใหเกิดการสงเสริมกลไกตลาดเสรีและการพัฒนาเทคโนโลยีแหง
อนาคต 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2572 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 50 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ศึกษาโครงสรางตลาดและการมี 
สวนรวมโดยตรงของผูเขารวม
มาตรการ DR 

          

พัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือรองรับ           
ทดสอบการใชงานซื้อ-ขาย           

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การพัฒนาแพลตฟอรม (Platform) สำหรับรองรับการซื ้อ-ขายบริการการตอบสนองดานโหลด 

(Demand Response) โดยตรงจากผูเขารวมโครงการ (Direct Participation of DR Resources) จะเปน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสั่งการของศูนยสั่งการการตอบสนองดานโหลด 
(DRCC) รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกับผูใชไฟฟาที่เขารวมโครงการ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะ
เกิดเปนผูเลนรายใหม เพื่อรองรับการใชงานการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป โดยแพลตฟอรม (Platform) ที่ทำใหผูใชไฟฟาสามารถเขารวมโครงการไดโดยตรงนั้นจะ
ทำใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแหงอนาคตในสวนของผูใชไฟฟาไดมากขึ้น เกิดการใชทรัพยากรไฟฟาแบบ
กระจายตัวที่อยูในสวนของผูใชไฟฟาและ Prosumer ที่เปนแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind 
the Meter: BTM) เขามาเปนผลิตภัณฑในการบริหารจัดการระบบไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-64 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่สงเสริมการมีสวนรวมในตลาดไฟฟาอยางเสรีของผูใชไฟฟาอีกดวย (Customer 
Empowerment) 

 
รายละเอียดโครงการ  
การพัฒนาระบบ DR ในขั้นนี้ จะมีความหลากหลายของผูใหบริการมากขึ้น โดยพิจารณาลงไปถึงการ

เขามามีสวนรวมโดยตรงของผูใชไฟฟา (Direct Participation of DR Resources) ซึ่งการซื้อ-ขายในระดับน้ี
จะเปนการซื้อ-ขายโดยตรง จึงควรมีการพัฒนาระบบแพลตฟอรมกลางสำหรับใชซื้อ-ขายบริการ/ผลิตภัณฑ
ทางดาน DR ทั้งน้ี อาจเปนแพลตฟอรมเดียวกันกับการซื้อ-ขายบริการ/ผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ ในระบบไฟฟา ซึ่งการ
ดำเนินงานในสวนน้ี จะตองพิจารณาถึงลักษณะโครงสรางของตลาดไฟฟาในอนาคตตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-65 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-1-01  โครงการนำรองระบบบรหิารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคาร 

เพื่อเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เฟส 2 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบกึ ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบ
ผสมผสานในอาคารเพ่ือเช่ือมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เฟส 2 
เพ่ือขยายผลการใชเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการ พลังงานเพ่ือรองรับ
การตอบสนองดานโหลดในพื้นที่หนึ่ง ๆ แบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
จากโครงการนำรองระบบบริหารจัดการ พลังงานแบบผสมผสานใน
อาคารเพื่อเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด ในรูปแบบ Virtual 
Power Plant  

- โดยโครงการนี้ กฟน. จะดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน
จำนวน 2 แหง ไดแก อาคารของฝายกอสราง การไฟฟานครหลวง
สำนักงานใหญคลองเตยและอาคารสำนักงาน การไฟฟานครหลวงเขต
บางขุนเทียน โดยจะพัฒนาระบบใหมีการเชื ่อมโยงระหวางระบบ
บริหารจัดการพลังงาน ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ระบบ
กักเก็บพลังงาน สถานีอัดประจุไฟฟา และเชื่อมตอเขากับโครงการ 
นำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารเพ่ือ
เชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชพลังงานและเตรียมความพรอมในการเกิดเทคโนโลยีใหมใน
อนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-66 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อขยายผลระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารซึ่ง
รองรับและเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติหรือ
กึ่งอัตโนมัติ ตอยอดจากโครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงาน
แบบผสมผสานในอาคารเพื่อเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด 
ในรูปแบบ Virtual Power Plant 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารสามารถรองรับ
และเชื่อมตอกับระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ระบบกักเก็บ
พลังงาน สถานีอัดประจุไฟฟา ณ การไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญ
คลองเตย และระบบการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัต ิหรือ
ก ึ ่งอ ัตโนมัติ ภายใตโครงการ Smart Metro Grid ในส วน Load 
Aggregator Management System (LAMS) นอกจากนี้ สามารถนำ
องคความรูเรื่องระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับอาคารเผยแพรตอ
สาธารณะได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 5 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

1. จัดทำ TOR           
2. ลงนามสัญญา           
3. ดำเนินการติดต้ังอุปกรณ           
4. ทดสอบระบบหลังการติดต้ัง           
5. สงมอบคูมือวิธีการใชงานและ

รายงานฉบับสมบูรณ 
          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารเพื ่อเชื ่อมตอระบบการ

ตอบสนองดานโหลด เฟส 2 เปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน/ระบบสั่งการที่เกี่ยวของ
ตอการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อใหสามารถรองรับการตอบสนองดานโหลด 
ในพ้ืนที่ของการไฟฟานครหลวง 

 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-67 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายละเอียดโครงการ  
กฟน. มีแผนขยายผลใหมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารพื้นที่ของการไฟฟานครหลวง 

พรอมทั้งพัฒนาระบบใหมีการเชื ่อมโยงระหวางระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย ระบบกักเก็บพลังงาน สถานีอัดประจุไฟฟา และเชื่อมตอเขากับโครงการนำรองระบบบริหาร     
จัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคารเพื ่อเชื ่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด (MEA-01) ภายใต
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น รวมถึงเชื่อมโยงขอมูลการใช
พลังงานในอาคารไปยังฝายบริการระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ  

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-68 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-1-02  โครงการเตรยีมความพรอม กฟน. เปนผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) 

และเพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด 

ของประเทศไทย ระยะปานกลาง  
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบกึ ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท รวมถึงพัฒนาการ
ของเปาหมายกำลังไฟฟาที่สามารถลดไดที่เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง รูปแบบ
ตลาดสำหรับ DR และลักษณะการประยุกตใชงานมาตรการ DR  
เขากับระบบไฟฟา  

- ปจจุบันการไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีการดำเนินโครงการ เพ่ือ
สนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ภายใตเสาหลักที่ 1 ไวแลวบางสวน เชน 
การจัดหามิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) โดยเนนผูใชไฟฟาประเภท 
3 4 และ 5 หรือโครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบ
ผสมผสานในอาคารเพ่ือเช่ือมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เฟส 1 
เปนตน 

- อยางไรก็ตามเพื่อให กฟน. สามารถพัฒนาการดำเนินมาตรการ DR  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายผลการดำเนินงานได 
ตามเปาหมายที่กำหนด กฟน. จึงไดเสนอโครงการศึกษาเพื่อเตรียม 
ความพรอม กฟน. เปนผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) และเพ่ือ
รองรับกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางน้ีขึ้น 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2)  การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-69 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาศักยภาพของความสามารถในการลดการใชไฟฟาของผูใช
ไฟฟากลุมตาง ๆ ภายในพื้นที่ของ กฟน. รวมถึงความตองการของผูใช
ไฟฟาในมิติตาง ๆ เชน วิธีการชดเชย หรือการสนับสนุนเชิงเทคโนโลยี 
เปนตน 

- เพื่อศึกษาลักษณะการเรียกใชงานมาตรการ DR รูปแบบตาง ๆ ใน
ตลาดตางประเทศ 

- เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจผูรวบรวมโหลด (Load 
Aggregator)  

- เพ่ือศึกษาประเด็นเชิงกฎระเบียบ นโยบาย และเทคโนโลยีที่จะสนับสนุน
การดำเนินมาตรการ DR 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กฟน. ไดทราบถึงผูใชไฟฟากลุมเปาหมายที่นาจะมีศักยภาพเขารวม
มาตรการ DR รวมถึงความตองการการสนับสนุนของผู ใชไฟฟา
ดังกลาว เพื่อหาโอกาสในการขยายผลการดำเนินมาตรการ DR ไปสู
กลุมผูใชไฟฟาที่หลากหลายขึ้น ตามเปาหมาย (Milestone) ภายใต
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

- กฟน. มีแผนที่นำทาง (Road Map) ในการเตรียมความพรอมหนวยงาน
เพ่ือรองรับกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 10 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคญั  
โครงการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม กฟน. เปนผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) และเพ่ือรองรับ

กิจกรรมตามแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง  
ถูกเสนอขึ ้นเพื ่อสนับสนุนให กฟน. สามารถดำเนินมาตรการการตอบสนองดานโหลด (DR) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายผลการดำเนินงาน DR ไดตามเปาหมาย (Milestone) ภายใตแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง   

 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-70 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายละเอียดโครงการ  
วัตถุประสงคหลักของการศึกษา แบงเปน 2 สวน ไดแก (1) ศึกษาตลาดการตอบสนองดานโหลด (DR) 

ในพื้นที่ของ กฟน. เพื่อเปนแนวทางในการขยายผลมาตรการ DR ไปสูผูใชไฟฟาในกลุมที่หลากหลายมากขึ้น 
และ (2) เพื่อให กฟน. มีแผนที่นำทาง (Road Map) ในการเตรียมความพรอมหนวยงานเพื่อรองรับกิจกรรม
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ในมิติตาง ๆ เชน การเตรียมความพรอมเรื่องกฎระเบียบหรือระดับ
ของเทคโนโลยี เปนตน 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-71 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-1-03  โครงการตดิตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาท่ีติดตัง้แผงผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบกึ ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับสำหรับ
ผู ใชไฟฟาที ่ติดตั ้งแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื ่อเปนการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลอง
กับนโยบายการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) ตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เพื่อใหครอบคลุมกลุมสำหรับ
ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีศักยภาพใน
การดำเนินการ DR โดยมีเปาหมายในป พ.ศ. 2566 – 2569 

- โดยโครงการนี้ กฟน. ดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ตอเนื่อง
จากโครงการจางจัดทำระบบ Smart Metro Grid ที่มีแผนดำเนินการ
ติดตั ้งครอบคลุมผู ใชไฟฟากลุ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 
(Commercial and Industrial) 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื ่อจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานที ่จำเปนสำหรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- เพื่อเตรียมความพรอมการขยายกรอบเปาหมายการตอบสนองดาน
โหลดในรูปแบบกึ ่งอัตโนมัต ิ (Semi-Auto DR) และขยายผลการ       
นำรองสูรูปแบบอัตโนมัติ (Auto DR) สูกลุมผูใชไฟฟาที่ติดตั้งแผงผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีศักยภาพในการดำเนินการ DR  

- เพื่อใหผูใชไฟฟามีสวนรวมตอการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-72 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีผูใชไฟฟาที่เปน DR Resource ครอบคลุมผูใชไฟฟาที่ติดตั้งแผงผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

- มีขอมูลลักษณะการใชไฟฟา (Load Profile) เพื ่อใหผู ใชไฟฟานำ
ขอมูลการใชไฟฟาไปบริหารจัดการการใชไฟฟาได 

- สงเสริมการอนุรักษการใชพลังงานจากการที่ผูใชไฟฟานำขอมูลการใช
ไฟฟาไปบริหารจัดการการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และรองรับ
การลดปริมาณความตองการการใชไฟฟาของระบบในภาวะจำเปน
เรงดวน 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 80 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ดำเนินการติดต้ัง            

คำอธบิาย  

ความสำคญั  
โครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาที่ติดตั้งแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่

เปนผูใชไฟฟาที่มีศักยภาพในการดำเนินการ DR ถือเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
สำคัญตอการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และสามารถรองรับการตอบสนองดานโหลด
ใหครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. มีแผนการดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาที่ติดตั้งแผงผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ประมาณ 20,000 ราย รวมถึงอุปกรณของระบบสื่อสาร เชน Gateway โดยพิจารณา
กรณีทดแทนมิเตอรเดิม และผูใชไฟฟาที่ติดต้ังแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรายใหม 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-73 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-1-04  โครงการตดิตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร      
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัติ (Auto DR) และแบบกึ ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใช
ไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย (Residential) เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับนโยบาย
การตอบสนองด านโหลด (Demand Response) ตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาประเภท
บานอยูอาศัย (Residential) โดยมีเปาหมายในป พ.ศ. 2570 – 2574 

- โดยโครงการนี้ กฟน. ดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ตอเนื่อง
จากโครงการจางจัดทำระบบ Smart Metro Grid ที่มีแผนดำเนินการ
ติดตั ้งครอบคลุมผู ใชไฟฟากลุ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ 
(Commercial and Industrial) 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ 
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

วัตถุประสงค - เพื ่อจัดเตรียมโครงสรางพื ้นฐานที ่จำเปนสำหรับการดำเนินการ
ตอบสนองดานโหลดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- เพื่อเตรียมความพรอมการขยายกรอบเปาหมายการตอบสนองดาน
โหลดในรูปแบบกึ ่งอัตโนมัต ิ (Semi-Auto DR) และขยายผลการ       
นำรองสูรูปแบบอัตโนมัติ (Auto DR) สูกลุมผูใชไฟฟาประเภทบานอยู
อาศัย (Residential) 

- เพื่อใหผูใชไฟฟามีสวนรวมตอการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-74 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีผูใชไฟฟาที่เปน DR Resource ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท 

- มีขอมูลลักษณะการใชไฟฟา (Load Profile) เพื ่อใหผู ใชไฟฟานำ
ขอมูลการใชไฟฟาไปบริหารจัดการการใชไฟฟาได 

- สงเสริมการอนุรักษการใชพลังงานจากการที่ผูใชไฟฟานำขอมูลการใช
ไฟฟาไปบริหารจัดการการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และรองรับ
การลดปริมาณความตองการการใชไฟฟาของระบบในภาวะจำเปน
เรงดวน 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 4,000 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

1. จัดทำ TOR           

2. ประกาศจัดซื้อจัดจาง           

3. พิจารณาผลประกวดราคา           

4. ลงนามสัญญา           

5. ดำเนินการติดต้ัง            

คำอธบิาย  

ความสำคญั  
โครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย เปนการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญตอการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และ
สามารถรองรับการตอบสนองดานโหลดใหครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. มีแผนการดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย

ประมาณ 1 ลานราย รวมถึงอุปกรณของระบบสื่อสาร เชน Gateway โดยพิจารณาติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
ภายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแนนของของจำนวนผูใชไฟฟามาก และมีการใชพลังงานสูง  
กอนดำเนินการขยายเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัด คือจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-75 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-1-01  โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉรยิะ 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร    
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ในฐานะของผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) เพ่ือรองรับ
การดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหเปนไปตามเปาหมายของแผน 
การขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

- กฟภ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถรองรับผูใชไฟฟาที่จะ
เขารวมโครงการ DR ได และสามารถนำไปตอยอดการดำเนินงานดาน
สมารทกริดอ่ืน ๆ ของ กฟภ. ได  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement)  

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2)  การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ให
สามารถนำไปตอยอดการดำเนินการโครงการสาธิตนำรองระบบโครงขาย
สมารทกริดตาง ๆ ตามกรอบแผนดานสมารทกริดของประเทศ 

- เพื ่อจัดเตรียมความพรอมใชงานโครงสรางพื ้นฐานของระบบไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Grid) สำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในชวงระยะสั้น (5 ปแรก) ภายใตกรอบ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-76 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ สำหรับการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลดในชวงระยะสั้น (5 ปแรก) ภายใตกรอบ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

- มีมิเตอรอัจฉริยะสำหรับผู ใชไฟฟา 800,000 เครื ่อง พรอมทั้งระบบ
บริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data 
Analytic and AI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (ระบบ HEMS/BEMS/ 
Direct Load Control) และระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Respond Management System)  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานที่เก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2570) 

กรอบงบประมาณ 7,355 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 
25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 800,000 เคร่ือง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวม

ขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบส่ือสารและบริหารจัดการ

เครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 

1 ระบบ 

    

 

     

ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big 
Data) และ การวิเคราะหในเชิงลึก 
(Data Analytic and AI) 1 ระบบ 

          

ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/Direct 

Load Control 1 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond 

Management System  
2 ระบบ 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ จะเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ ในฐานะของผูรวบรวมโหลด 
(Load Aggregator) เพื ่อรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหเปนไปตามเปาหมายของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

 

7,020 

335 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-77 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

นอกจากน้ียังเปนการเตรียมความพรอมของระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในการเช่ือมโยงและควบคุม
สั่งการแหลงทรัพยากรไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources: DER) ที่อยูในสวนของผูใช
ไฟฟาและ Prosumer ที่เปนแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind The Meter: BTM) ใหสามารถ
ดำเนินการใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ตาง ๆ ไดเชนเดียวกับทรัพยากรในระบบไฟฟา
แบบรวมศูนยด้ังเดิม 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟภ. จะทำการติดต้ังระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ประกอบดวย 3 ระบบหลัก ไดแก 

1) ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 800,000 เครื่อง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวมขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบสื่อสารและบริหารจัดการเครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศ 1 ระบบ 

2) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data Analytic and AI)  
1 ระบบ 

3) ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/Direct Load Control 1 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond Management System 2 ระบบ 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-78 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 
PEA-1-02  โครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะท่ี 1 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร       
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ในฐานะของผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) เพ่ือรองรับ
การดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหเปนไปตามเปาหมายของแผน 
การขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

- ซึ่งในระยะแรก (ชวงป 2566 – 2570) กฟภ. ไดดำเนินการติดตั้งมิเตอร
อัจฉริยะสำหรับผูใชไฟฟา 800,000 เครื่อง รวมถึง ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลและการวิเคราะหในเชิงลึก ระบบบริหารจัดการพลังงาน และ
ระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (DRMS) เพื่อรองรับการ
ดำเนินการ DR ในระยะสั้น (5 ปแรก) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง  

- อยางไรก็ดี เพื่อเปนการขยายกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ DR 
ใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาที่เปนลูกคาของ กฟภ. ไดเพิ่มมากขึ้น เพ่ือ
รองรับการดำเนินการ DR ในระยะปานกลาง (5 ปหลัง) ของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง กฟภ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนิน
โครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะที่ 1 เพื่อรองรับ
กลุมผูใชไฟฟาที่จะการเขารวมโครงการ DR ไดมากขึ้นตอไป 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement)  

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ     
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2)  การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-79 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ให
สามารถนำไปตอยอดการดำเนินการโครงการสาธิตนำรองระบบโครงขาย
สมารทกริดตาง ๆ ตามกรอบแผนดานสมารทกริดของประเทศ 

- เพื ่อจัดเตรียมความพรอมใชงานโครงสรางพื ้นฐานของระบบไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Grid) สำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในชวงระยะปานกลาง (5 ปหลัง) ภายใต
กรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรับ - มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ สำหรับการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลดในชวงระยะปานกลาง (5 ปหลัง) ภายใต
กรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

- มีมิเตอรอัจฉริยะสำหรับผูใชไฟฟา 2,200,000 เครื่อง พรอมทั้ง ระบบ
บริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data 
Analytic and AI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (ระบบ HEMS/BEMS/ 
Direct Load Control) และระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Respond Management System)  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานที่เก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ป (ระหวางป พ.ศ. 2569 – 2575) 

กรอบงบประมาณ 18,550 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 2,200,000 เคร่ือง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวม

ขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบส่ือสารและบริหารจัดการ

เครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 

1 ระบบ 

          

ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big 
Data) และ การวิเคราะหในเชิงลึก 
(Data Analytic and AI) 1 ระบบ 

          

ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/Direct 

Load  Control 4 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond 

Management System 2 ระบบ 

          

 

2575 

12,707 

5,843 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-80 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะที่ 1 จะเปนการขยายผลการเตรียมความพรอม

และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  
ในฐานะของผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาที่เปนลูกคาของ กฟภ. ไดมากขึ้น 
เพื่อรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหเปนไปตามเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง
ตอไป  

 

นอกจากน้ี ยังเปนขยายและเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในการเชื่อมโยง
และควบคุมสั่งการแหลงทรัพยากรไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources: DER) ที่อยูในสวน
ของแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the Meter: BTM) ใหสามารถดำเนินการใหบริการ
ผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ตาง ๆ ไดเชนเดียวกับทรัพยากรในระบบไฟฟาแบบรวมศูนยด้ังเดิม 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟภ. จะทำการติดต้ังระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ประกอบดวย 3 ระบบหลัก ไดแก 

1) ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 2,200,000 เครื่อง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวมขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบสื่อสารและบริหารจัดการเครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศ 1 ระบบ 

2) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data Analytic and AI)  
1 ระบบ 

3) ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/Direct Load Control 4 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond Management System 2 ระบบ 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-81 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 
PEA-1-03  โครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะท่ี 2 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 1 การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหาร         
จัดการพลังงาน (DR & EMS) ใหเกิดการสั่งการและใชงานการตอบสนอง
ดานโหลด (DR) แบบอัตโนมัต ิ (Auto DR) และแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ 
(Semi-Auto DR) ครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภท ซึ่งการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ในฐานะของผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) เพ่ือรองรับ
การดำเนินการตอบสนองดานโหลดใหเปนไปตามเปาหมายของแผน 
การขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

- ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2566 – 2575 กฟภ. ไดดำเนินการติดต้ังมิเตอรอัจฉรยิะ
สำหรับผูใชไฟฟารวมกวา 3,000,000 เครื่อง รวมถึง ระบบบริหารจัดการ
ขอมูลและการวิเคราะหในเชิงลึก ระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบ
บริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด (DRMS) เพ่ือรองรับการดำเนินการ 
DR ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

- อยางไรก็ดี เพื่อเปนการขยายกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ DR 
ใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภทที่เปนลูกคาของ กฟภ. เพ่ือ
รองรับการดำเนินการ DR ในระยะยาวตอไป กฟภ. จึงมีความจำเปนที่
จะตองดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะที่ 2 
เพ่ือรองรับกลุมผูใชไฟฟาทุกประเภทที่จะการเขารวมโครงการ DR 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement)  

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ    
สั่งการเพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลด 

(3.2)  การพัฒนาระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ให
สามารถนำไปตอยอดการดำเนินการโครงการสาธิตนำรองระบบโครงขาย
สมารทกริดตาง ๆ ตามกรอบแผนดานสมารทกริดของประเทศ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-82 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เพื ่อจัดเตรียมความพรอมใชงานโครงสรางพื ้นฐานของระบบไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Grid) สำหรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในชวงระยะยาวตอไป  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ สำหรับการ
ดำเนินการตอบสนองดานโหลดในชวงระยะยาวตอไป  

- มีมิเตอรอัจฉริยะสำหรับผูใชไฟฟา 2,000,000 เครื่อง พรอมทั้ง ระบบ
บริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data 
Analytic and AI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (ระบบ HEMS/BEMS/ 
Direct Load Control) และระบบบริหารจัดการการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Respond Management System)  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ระหวางป พ.ศ. 2573 – 2580) 

กรอบงบประมาณ 18,000 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 2,000,000 เคร่ือง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวม

ขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบส่ือสารและบริหารจัดการ

เครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 

1 ระบบ 

         
 

ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/ Direct 

Load  Control 8 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond 

Management System 2 ระบบ 

         

 

ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big 
Data) และ การวิเคราะหในเชิงลึก 
(Data Analytic and AI) 1 ระบบ 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาโครงขายเพื่อรองรับผูใชไฟฟา ระยะที่ 2 จะเปนการขยายผลการเตรียมความพรอม

และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสั่งการ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  
ในฐานะของผูรวบรวมโหลด (Load Aggregator) ใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาที่เปนลูกคาของ กฟภ. ทุกประเภท 

2580 

11,552 

6,448 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 3-83 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เพ่ือรองรับการดำเนินการตอบสนองดานโหลดในระยะยาวตอไป ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตอบสนองดานโหลด
ที่มีความรวดเร็ว (Fast Response DR) ตามแผนดวย  

 

นอกจากนี้ยังเปนขยายและเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในการเชื่อมโยง 
การวัดคา และการควบคุมสั่งการแหลงทรัพยากรไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources: 
DER) ที่อยูในสวนของผูใชไฟฟาและ Prosumer ที่เปนแหลงทรัพยากรของผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind the 
Meter: BTM) ใหสามารถดำเนินการใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟา (Grid Service) ไดอยางหลากหลาย 
เชนเดียวกับทรัพยากรในระบบไฟฟาแบบรวมศูนยด้ังเดิม 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟภ. จะทำการติดต้ังระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ประกอบดวย 3 ระบบหลัก ไดแก 

1) ระบบมิเตอรอัจฉริยะ 
- มิเตอรอัจฉริยะ 2,000,000 เครื่อง  
- ระบบบริหารจัดการและรวบรวมขอมูลมิเตอร 1 ระบบ 
- ระบบสื่อสารและบริหารจัดการเครือขายโครงขาย 1 ระบบ 
- ระบบเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศ 1 ระบบ 

2) ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
- ระบบ HEMS/BEMS/Direct Load  Control 8 ระบบ 
- ระบบ Demand Respond Management System 2 ระบบ 

3) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Big Data) และการวิเคราะหในเชิงลึก (Data Analytic and AI)  
1 ระบบ 

 
 



 

 

 

 

บทที่ 4 
แผนเสาหลักที่ 2: การพยากรณไฟฟาที่ผลิตได

จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
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บทที่ 4 
แผนเสาหลักที่ 2: การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน  

(RE Forecast) 
 
4.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของเสาหลักที่ 2 การพยากรณการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน (RE forecast) ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของเสาหลักท่ี 2 RE Forecast 

 
1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) เพื่อสนับสนุนการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศและพัฒนาโครงขายการสงขอมูล
สภาพอากาศ 

1.1.1) จัดทำนโยบายเพื่อขับเคลื่อนใหแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน 
(VRE) มีการติดต้ังระบบตรวจวัดขอมูลสภาพอากาศและเช่ือมเขากับเครือขายสวนกลาง
เพ่ือทำการพยากรณ VRE ไดอยางแมนยำ 

1.1.2) สนับสนุนใหเกิดการรวมมือกันระหวางหนวยงานพยากรณอากาศภายในประเทศ เชน 
กรมอุตุนิยม/GISTDA เพ่ือขอความรวมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพยากรณสภาพอากาศ
นำมาปรับใชในการพยากรณ VRE 

1.2) เพื่อสนับสนุนการพยากรณจากโรงไฟฟา 

1.2.1) จัดทำนโยบายสงเสริมการพยากรณภายในโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ เพื่อสงขอมูลที่มี
ความแมนยำใหกับศูนยการพยากรณ 
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1.3) เพื่อสนับสนุนการพยากรณจาก Prosumer-Aggregator 

1.3.1) จัดทำนโยบายสงเสริมการพยากรณในระดับ Prosumer-Aggregator ในระดับตาง ๆ 
เพ่ือสงขอมูลที่มีความแมนยำใหกับศูนยการพยากรณ 

1.4) การสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของผูดูแลระบบไฟฟา 

1.4.1) จัดทำนโยบายสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบและบทบาทของ TSO เพื่อรองรับการ
ดำเนินการควบคุมการทำงานของโรงไฟฟาขนาด SPP 

1.4.2) จัดทำนโยบายสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบและบทบาทของ DSO เพื่อรองรับการ
ดำเนินการควบคุมการทำงานของโรงไฟฟาขนาด VSPP และ Prosumer-Aggregator  

1.4.3) จัดทำนโยบายสนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบและบทบาทของ Aggregator เพื่อรองรับ
การเขามาของ Prosumer 

1.4.4) ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของ Dispatch time รวมไปถึงการ
ประยุกตใชงานรวมกับความสามารถของระบบ RE forecast ที่จะเกิดขึ้นใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.4.5) ผลักดันใหเกิดการประสานเทคโนโลยีตาง ๆ เพื ่อประยุกตใชความสามารถในการ
พยากรณในแพลตฟอรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน P2P ESS V2H/V2G/ 
DR (V2X) และ SCADA 

1.5) การสนับสนุนตลาด & รูปแบบธุรกิจและกระตุนการวิจัยพัฒนา (R&D) 

1.5.1) จัดทำนโยบายสนับสนุนการพยากรณจากหนวยงานภายนอก (บุคคลที ่สาม) ที ่มี
ความสามารถในการพยากรณที่แมนยำ เชน Third party vendor, Forecast service 
provider ในระดับโรงไฟฟาและรายพ้ืนที่ 

1.5.2) จัดทำนโยบายพัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีการพยากรณ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการพยากรณในประเทศ และลดการพึ่งพาดานเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) การกำหนดมาตรฐานที่จำเปนสำหรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระดับกำลังการผลิตตาง ๆ 
(RE Power Plant) 

2.1.1) ออกขอกำหนดและมาตรฐานที่จำเปนในดานการสงขอมูล และ Protocol ในการ
ดำเนินงานระหวางโรงไฟฟาระดับตาง ๆ และศูนยการพยากรณ ผูใหบริการพยากรณ
และศูนยควบคุม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณและติดตาม 

2.1.2) ออกขอกำหนดเพื่อควบคุมและบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ และ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ
ของศูนยการพยากรณ 

 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-3 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

2.2) การกำหนดมาตรฐานที่จำเปนสำหรับ Prosumer Aggregator (Private/Utility) 

2.2.1) ออกขอกำหนดและมาตรฐานที่จำเปนในดานการสงขอมูล และ Protocol ในการ
ดำเนินงานระหวาง Prosumer-Aggregator ตาง ๆ และศูนยการพยากรณ ผูใหบริการ
พยากรณและศูนยควบคุม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณและติดตาม 

2.2.2) ออก Grid Code เพื่อควบคุมและบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ 
และขอมูลการผลิตไฟฟาจาก Aggregator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณของ
ศูนยการพยากรณ 

2.3) การกำหนดมาตรฐาน/กฎระเบียบที่จำเปนสำหรับผูดูแลระบบไฟฟา (Utilities) 
2.3.1) ออกขอกำหนดใหผู ควบคุมระบบ TSO สามารถเขาถึง ตรวจสอบ และรวบรวมการ

พยากรณจากโรงไฟฟาในระดับ SPP, VSPP และ Prosumer-Aggregator เพื ่อให
สามารถดำเนินการควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.2) ออกขอกำหนดใหผูควบคุมระบบ DSO สามารถเขาถึง ตรวจสอบ และรวบรวมการ
พยากรณจากโรงไฟฟาในระดับ VSPP และ Prosumer-Aggregator เพื่อใหสามารถ
ดำเนินการควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4) การกำหนดมาตรฐาน/กฎระเบียบสำหรับระบบการพยากรณ 
2.4.1) ออกขอกำหนดสำหรับมาตรฐานดัชนีความแมนยำที่มีความเหมาะสมกับการพยากรณ

ในระดับโรงไฟฟา SPP, VSPP และ Prosumer-Aggregator รวมทั้งรายพื้นที่ ทั้งรูปแบบ
การพยากรณแบบชั่วโมงลวงหนา และแบบหนึ่งวันลวงหนา เพื่อใหเกิดมาตรฐาน 
ในการพยากรณที่มีความชัดเจน 

2.4.2) ออกขอกำหนดอนุญาตใหสามารถสรางฐานขอมูลแบบเปด (open data base) สำหรับ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการพยากรณรวมกันที่สามารถเขาถึงขอมูลไดฟรี หรือเสีย
คาใชจายเล็กนอย 

3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โปรโตคอลและเครือขายการตรวจวัด 

3.1.1) การติดตั ้งระบบ Smart meter เซนเซอรและอุปกรณในการวัดสภาพอากาศใหกับ
โรงไฟฟาในระดับตาง ๆ และ Prosumer-Aggregator เพื่อใชในการเก็บขอมูลที่จำเปน
ในการพยากรณ 

3.1.2) การพัฒนาระบบโครงขายของสถานีตรวจวัดอากาศในระดับชาติ ไปจนถึงระดับของ
หมอแปลงจำหนายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ 

3.1.3) การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนในการการรับสงขอมูลระหวางศูนยการ
พยากรณแหลงผลิต RE และผูพยากรณ 

3.1.4) การพัฒนารูปแบบการประสานงานผานโปรโตคอลการสื่อสารระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ในระบบ (VRE developers, Asset owners, System Operators and consumers) 
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3.2) การพัฒนาเครือ่งมือในการพยากรณ 

3.2.1) การพัฒนาโปรแกรมการพยากรณกำลังการผลิต VRE และการพยากรณสภาพอากาศ  
ที่มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผนวกเขากับ
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของสำหรับศูนยการพยากรณ 

3.2.2) การศึกษาแบบจำลองสำหรับการพยากรณที ่มีความเหมาะสมในเชิงพื ้นที ่สำหรับ
โรงไฟฟาและ Prosumer-Aggregator 

3.2.3) การศึกษาดานความสามารถของการพยากรณที่มีความแมนยำและถูกตองซึ่งกระทบกับ
การกำหนดปริมาณกำลังไฟฟาสำรอง และอัตราคาไฟฟา (Reserve & Tariff) 

3.3) การพัฒนาเครื่องมือสำหรบัการใหบริการ 

3.3.1) การพัฒนาฐานขอมูลแบบเปดกวาง (Open Database) เพ่ือสนับสนุนการพยากรณและ
ทำใหตนทุนการพยากรณน้ันต่ำลง 

3.3.2) การพัฒนาแพลตฟอรมที่ใชในการเช่ือมโยงการผลิตไฟฟาและการพยากรณ VRE เขากับ
ระบบการทำงานอ่ืน ๆ ของ smart grid 

3.4) การพัฒนาดานบุคลากร 

3.4.1) พัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดาน 
การพยากรณ และดานการบริหารจัดการขอมูล 
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ตารางที่ 4-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานเสาหลักที่ 2 การพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) เพ่ือสนับสนุนการ
ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด
สภาพอากาศและพัฒนา
โครงขายการสงขอมูล
สภาพอากาศ 

1.1.1) นโยบายเพ่ือขับเคล่ือนให 
แหลงผลิต VRE มีการติดต้ังระบบ
ตรวจวัดขอมูลสภาพอากาศ 

- สนับสนุนการติดต้ังระบบตรวจวัดและบันทึกขอมูลสภาพอากาศในสถานที่หลากหลายตาง ๆ เพ่ือใชในการพยากรณกำลังผลิต
ไฟฟาจาก VRE 

1.1.2) สนับสนุนใหเกิดการรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานพยากรณอากาศ
ภายในประเทศ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่มีความรูและเทคโนโลยีทางดานการพยากรณ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา/GISTDA 

1.2) เพ่ือสนับสนุนการ
พยากรณจากโรงไฟฟา 

1.2.1) นโยบายสงเสริมการพยากรณ
ภายในโรงไฟฟา 

- ผลักดันโรงไฟฟาใหเกิดการ
พัฒนาระบบพยากรณของ
ตนเอง 

- SPP สามารถพยากรณ 
การผลิตไฟฟาของตนเอง 

- VSPP สามารถพยากรณ 
การผลิตไฟฟาของตนเอง 

- ทบทวนนโยบายและ
ยกระดับการสนับสนุน 
การพยากรณ 

1.3) เพ่ือสนับสนุนการ
พยากรณจาก 
Prosumer-Aggregator 

1.3.1) นโยบายสงเสริมการพยากรณ 
ในระดับ Prosumer-Aggregator 

- - ผลักดันการพัฒนาระบบการ
พยากรณของ Prosumer-
Aggregator 

- เกิดการการพยากรณแบบ รายพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Micro) 
- - Aggregator สามารถ

พยากรณการผลิตไฟฟาของ
ตนเอง 

1.4) การสงเสริมและ
พัฒนาการดำเนินงานของ
ผูดูแลระบบไฟฟา 

1.4.1) นโยบายสนับสนุนการปรับปรุง
รูปแบบและบทบาทของ TSO  
 

- ปรับปรุงบทบาทของ TSO 
เพ่ือรองรับการดำเนินการ
ควบคุมโรงไฟฟา SPP 
ประเภท VRE 

- - - 

1.4.2) นโยบายสนับสนุนการปรับปรุง
รูปแบบและบทบาทของ DSO  

- - ปรับปรุงบทบาทของ DSO 
เพ่ือรองรับการดำเนินการ
ควบคุมโรงไฟฟา VSPP 
ประเภท VRE ที่มีขนาด  
มาก 1 MW 

- ปรับปรุงบทบาทของ DSO 
เพ่ือรองรับการดำเนินการ
ควบคุมโรงไฟฟา VSPP 
ประเภท VRE ทุกขนาด  
และ Prosumer-Aggregator 
ที่มีขนาดมาก 10 MW 

- 

1.4.3) นโยบายสนับสนุนการปรับปรุง
รูปแบบและบทบาทของ Aggregator 

 - - ปรับปรุงบทบาทของ 
Aggregator เพ่ือรองรับ 
Prosumer 
 

 

- 
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 1.4.4) ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบของ Dispatch time  
- ปรับเปล่ียนความละเอียดของ Dispatch Time ใหส้ันลง - - 
- ประสานการพยากรณ SPP 
เขากับการ Dispatch 
โรงไฟฟา 

- ประสานการพยากรณ VSPP 
(> 1 MW) เขากับการ 
Dispatch โรงไฟฟา 

- ประสานการพยากรณ VSPP 
เขากับการ Dispatch 
โรงไฟฟา 

- ประสานการพยากรณ
รูปแบบตาง ๆ เขากับการ 
Dispatch โรงไฟฟา 

1.4.5) ผลักดันใหเกิดการประสาน
เทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือประยุกตใช
ความสามารถในการพยากรณ 

- - นำการพยากรณไปประยุกตกับแพลตฟอรมการซื้อขาย
พลังงาน 

- สงเสริมการใชงานระบบ 
SCADA กับโรงไฟฟา VRE 
ประเภทตาง ๆ 

- - - การนำผลการพยากรณไป
ประยุกตใชในดานตาง ๆ 
เชน แพลตฟอรมการ 
ซื้อขายพลังงาน, P2P, ESS, 
V2H/V2G/DR 

- นำการพยากรณไป
ประยุกตใชในดานตาง ๆ 
เชน V2X 

1.5) การสนับสนุนตลาด 
& รูปแบบธุรกิจและ
กระตุนการวิจัยพัฒนา 
(R&D) 

1.5.1) นโยบายสนับสนุนการพยากรณ
จากหนวยงานภายนอก (บุคคลที่สาม) 

- นโยบายสงเสริมการ
พยากรณโดย บุคคลที่สาม/ 
ผูใหบริการการพยากรณ  
ที่สามารถใหขอมูลการ
พยากรณอากาศที่มีความ
แมนยำ และเหมาะสมใน
ระดับ SPP 

- นโยบายสงเสริมการ
พยากรณโดย บุคคลที่สาม/ 
ผูใหบริการการพยากรณ  
ที่สามารถใหขอมูลการ
พยากรณอากาศที่มีความ
แมนยำ และเหมาะสมใน
ระดับ VSPP (> 1 MW) 

- นโยบายสงเสริมการ
พยากรณโดย บุคคลที่สาม/ 
ผูใหบริการการพยากรณ  
ที่สามารถใหขอมูลการ
พยากรณอากาศที่มีความ
แมนยำ และเหมาะสมใน
ระดับ VSPP และในระดับ 
Prosumer-aggregator  
(> 10 MW) 

- นโยบายสงเสริมการ
พยากรณโดย  
บุคคลที่สาม/ผูใหบริการ 
การพยากรณ ที่สามารถ 
ใหขอมูลการพยากรณอากาศ
ที่มีความแมนยำ และ
เหมาะสมในระดับพ้ืนที่ 

1.5.2) นโยบายพัฒนาและวิจัยดาน
เทคโนโลยีการพยากรณ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ทางดานการพยากรณ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทางดานการพยากรณและ Platform ตาง ๆ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีที่เก่ียวขอกับการพยากรณหรือเทคโนโลยีสนับสนุนการพยากรณ 
2) ดานกฎระเบียบ

ขอบังคับ 
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) การกำหนด
มาตรฐานที่จำเปนสำหรับ
โรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนในระดับกำลัง

2.1.1) ออกขอกำหนดและมาตรฐานที่
จำเปนในดาน การสงขอมูล และ 
Protocol ระหวางโรงไฟฟา  
ศูนยพยากรณ ผูใหบริการพยากรณ  
และศูนยควบคุม 

- จัดทำมาตรฐานขอมูลและ 
Protocol สำหรับ SPP  

- จัดทำมาตรฐานขอมูลและ 
Protocol สำหรับ VSPP 

- การทบทวนและปรับปรุง Protocol ของ SPP และ VSPP  
ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
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การผลิตตาง ๆ  
(RE Power Plant) 

2.1.2) ออก Grid Code เพ่ือควบคุม
และบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/
สภาพอากาศ และขอมูลการผลิตไฟฟา 

- ออก Grid Code บังคับใช 
SPP 

- ออก Grid Code บังคับใช 
VSPP (> 1 MW)  

- ออก Grid Code บังคับใช 
VSPP ทุกขนาด 

- การทบทวนและปรับปรุง 
Grid code ของ SPP และ 
VSPP  

2.2) การกำหนด
มาตรฐานที่จำเปนสำหรับ 
Prosumer Aggregator 
(Private) 

2.2.1) ออกขอกำหนดและมาตรฐาน 
ที่จำเปนในดานการสงขอมูล และ 
Protocol ระหวาง Prosumer-
Aggregator ศูนยพยากรณ ผูใหบริการ
พยากรณ และศูนยควบคุม 

- - - จัดทำมาตรฐานขอมูลและ 
Protocol สำหรับ 
Prosumer-Aggregator 

- 

2.2.2) ออกขอกำหนด เพ่ือควบคุมและ
บังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/
สภาพอากาศ และขอมูลการผลิตไฟฟา  

- - - ออกขอกำหนด บังคับใช 
Aggregator (>10 MW)  

- ออกขอกำหนด บังคับใช 
Aggregator ทุกขนาด 

2.3) การกำหนด
มาตรฐาน/กฎระเบียบที่
จำเปนสำหรับผูดูแลระบบ
ไฟฟา (Utilities) 

2.3.1) ออกขอกำหนดใหผูควบคุมระบบ 
TSO สามารถเขาถึง ตรวจสอบ และ
รวบรวมการพยากรณ 

- อนุญาตให TSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก SPP 

- ขอกำหนดที่ครอบคลุมความ
ตองการขอมูลตาง ๆ สำหรับ
การพยากรณการผลิตไฟฟา
จาก VRE สำหรับ TSO 

- อนุญาตให TSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
VSPP (> 1 MW)   

- อนุญาตให TSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
VSPP ทุกขนาด และ 
Prosumer-aggregator 
(>10 MW)  

- อนุญาตให TSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
Prosumer-aggregator  
ทุกราย  

- อนุญาตให TSO รวมการพยากรณ VRE ระดับตาง ๆ แบบเรียลไทมเขากับกำหนดการจายโหลด 
2.3.2) ออกขอกำหนดใหผูควบคุมระบบ 
DSO สามารถเขาถึง ตรวจสอบ และ
รวบรวมการพยากรณ 

- - อนุญาตให DSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
VSPP (> 1 MW)  

- ขอกำหนดที่ครอบคลุมความ
ตองการขอมูลตาง ๆ สำหรับ
การพยากรณการผลิตไฟฟา
จาก VRE สำหรับ DSO 

- อนุญาตให DSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก
โรงไฟฟา VSPP ทุกขนาด
และ Prosumer-Aggregator 
(>10 MW) 

- อนุญาตให DSO ตรวจสอบ
ขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
Prosumer-Aggregator  
ทุกราย 

- - อนุญาตให DSO รวมการคาดการณ VRE ระดับตาง ๆ เขากับการดำเนินงานระบบจำหนาย
ไฟฟา 

2.4) การกำหนด
มาตรฐาน/กฎระเบียบ

2.4.1) ออกขอกำหนดสำหรับมาตรฐาน
ดัชนีความแมนยำของการพยากรณ 

- - กำหนดมาตรฐานดัชนีความ
แมนยำที่เหมาะสมกับการ
พยากรณระดับ SPP สำหรับ

- กำหนดมาตรฐานดัชนีความ
แมนยำที่เหมาะสมกับการ
พยากรณระดับ VSPP 

- กำหนดมาตรฐานดัชนีความ
แมนยำที่เหมาะสมกับการ
พยากรณระดับ Prosumer-
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สำหรับระบบการ
พยากรณ 

แบบชั่วโมงลวงหนา และ 
แบบวันลวงหนา สำหรับการ
พยากรณแบบรายโรงไฟฟา
และรายพ้ืนที่ 

สำหรับแบบชั่วโมงลวงหนา 
และ แบบหนึ่งวันลวงหนา 
สำหรับการพยากรณแบบ
รายโรงไฟฟาและรายพ้ืนที่ 

Aggregator สำหรับแบบ
ชั่วโมงลวงหนา และ แบบ
หนึ่งวันลวงหนา สำหรับการ
พยากรณแบบรายโรงไฟฟา
และรายพ้ืนที่ 

2.4.2) ออกขอกำหนดใหสามารถสราง
ฐานขอมูลแบบเปดสำหรับเก็บขอมูล
เก่ียวกับการพยากรณ  
(open data base 

- - - อนุญาตใหสามารถสราง
ฐานขอมูลแบบเปดที่สามารถ
ใชรวมกันของขอมูลสภาพ
อากาศที่สามารถเขาถึงไดฟรี 
หรือเสียคาใชจายเล็กนอย 

- 

3) ดานเทคนิค 
(Technical 
Requirement) 

3.1) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน โปรโตคอล และ
เครือขายการตรวจวัด 

3.1.1) การติดต้ังระบบ Smart meter 
เซนเซอรและอุปกรณในการวัดสภาพ
อากาศ 

- การติดต้ัง Smart meters 
สำหรับ SPP 

- การติดต้ัง Smart meters 
สำหรับ VSPP (> 1 MW) 

- การติดต้ัง Smart meters 
สำหรับ VSPP (ทุกขนาด) 
และ Prosumer-
Aggregator (>10 MW) 

- การติดต้ัง Smart meters 
สำหรับ Prosumer-
Aggregator (ทุกขนาด) 

- การติดต้ังเซนเซอรและอุปกรณตรวจวัดเพ่ือตรวจวัดสภาพ
อากาศอยางตอเนื่อง 

- - 

3.1.2) การพัฒนาระบบโครงขายของ
สถานีตรวจวัดอากาศ 

- เครือขายสถานีตรวจวัด
อากาศระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค 

- เครือขายสถานีตรวจวัด
อากาศระดับสถานีไฟฟา 

- เครือขายสถานีตรวจวัด
อากาศระดับสายปอน 

- เครือขายสถานีตรวจวัด
อากาศระดับหมอแปลง
จำหนาย 

3.1.3) การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐานที่จำเปนในการการรับสงขอมูล
ระหวางศูนยการพยากรณ แหลงผลิต RE 
และผูพยากรณ 

- ระหวาง กฟผ. กับ SPP - ระหวาง กฟผ. กฟน. กฟภ. 
และ VSPP (>1 MW) 

- ระหวาง กฟผ. กฟน. กฟภ. 
VSPP และ Prosumer 
Aggregator (> 10 MW) 

- ระหวาง กฟผ. กฟน. กฟภ. 
และ Prosumer Aggregator  
(ทุกขนาด) 

- ระบบ SCADA กับโรงไฟฟา VRE ประเภทตาง ๆ 
3.1.4) การพัฒนารูปแบบการ
ประสานงานผานโปรโตคอลการส่ือสาร
ระหวางหนวยงานตาง ๆ 

- การประสานงานของโปรโตคอลการส่ือสารที่ทำงานรวมกันไดระหวาง VRE developers, Asset owners, System Operators 
and consumers 

 
3.2) การพัฒนาเคร่ืองมือ
ในการพยากรณ 

3.2.1) การพัฒนาโปรแกรมการ
พยากรณกำลังการผลิต VRE และ 
การพยากรณสภาพอากาศสำหรับ 
ศูนยพยากรณ 

- การพัฒนาโปรแกรมการ
พยากรณที่มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได 

- การพัฒนาโปรแกรมพยากรณอากาศขั้นสูงโดยใชการบูรณาการแหลงขอมูล 
- การพัฒนาโปรแกรมพยากรณการผลิตไฟฟาขั้นสูงโดยใชการพยากรณอากาศ และพารามิเตอร
ของ รฟฟ. เชน AI, Machine Learning, Satellite, Sky and Cloud Image, SCADA 

- ซอฟตแวรการวิเคราะหขอมูล เชน AI software, Machine learning platforms 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-9 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
3.2.2) การศึกษาแบบจำลองสำหรับการ
พยากรณที่มีความเหมาะสมในเชิงพ้ืนที่ 

- การศึกษาแบบจำลองที่
เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ SPP แบงเปนราย
โรงไฟฟาหรือรายกลุม 

- การศึกษาแบบจำลองที่
เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ VSPP (>1 MW) 
แบงเปนรายโรงไฟฟาหรือ
รายกลุม 

- การศึกษาแบบจำลองที่
เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ VSPP ทุกขนาด
แบงเปนรายโรงไฟฟาหรือ
รายกลุม 

- การศึกษาแบบจำลองที่
เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ Prosumer-
Aggregator (> 10 MW) 
แบงเปนแตละรายกลุม (ราย
พ้ืนที่) 

- การศึกษาแบบจำลองที่
เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ Prosumer-
Aggregator ทุกขนาด 
แบงเปนแตละ รายกลุม  
(รายพ้ืนที่) 

3.2.3) การศึกษาดานความสามารถของ
การพยากรณที่กระทบกับการกำหนด
ปริมาณ กำลังไฟฟาสำรอง และอัตรา 
คาไฟฟา (Reserve & Tariff) 

- ความสัมพันธระหวางความ
ถูกตองของการพยากรณ 
Reserve & Tariff 

- ทบทวนความสัมพันธระหวางความถูกตองของการพยากรณ Reserve & Tariff  
ใหมีความเหมาะสมเปนระยะ 

3.3) การพัฒนาเคร่ืองมือ
สำหรับการใหบริการ 

3.3.1) การพัฒนาฐานขอมูลแบบ 
เปดกวาง (Open Database) 

- - จัดทำฐานขอมูลแบบเปดกวาง (Open Database) เพ่ือทำใหตนทุนการพยากรณนั้นต่ำลง 

3.3.2) การพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับ 
VRE และ การพยากรณ 

- - แพลตฟอรมสำหรับแสดง
กำลังการผลิตของ VRE โดย
เชื่อมโยงกับการพยากรณ  

- แพลตฟอรมการทำงานตาง ๆ 
ที่เชื่อมโยงกับการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน เชน 
แพลตฟอรมการซื้อขาย
พลังงาน, P2P, ESS, V1G, 
V2H/V2G/DR 

 

- แพลตฟอรมการทำงานตาง ๆ 
ที่เชื่อมโยงกับการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน เชน 
V2X 

- แพลตฟอรมการทำงานตาง ๆ 
ที่เชื่อมโยงผานแอปพลิเคชัน 
โทรศัพทมือถือ 

 
3.4) การพัฒนาดาน
บุคลากร 

3.4.1) พัฒนาความรูและความสามารถ
ของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ 

- พัฒนาบุคลากร TSO, SPP 
ดานการพยากรณ และดาน
การบริหารจัดการขอมูล 

- พัฒนาบุคลากร DSO, VSPP ดานการพยากรณ  
และดานการบริหารจัดการขอมูล 

 
 

- 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-10 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
- - - พัฒนาบุคลากร Prosumer-Aggregator ดานการพยากรณ 

และดานการบริหารจัดการขอมูล 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-11 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

4.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตเสาหลักที่ 2 
 

แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 2 จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ  
ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน 
เพื่อใหเกิดการใชงานระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) ขนาดเล็กมาก (VSSP) และในระดับกลุมของโปรซูเมอร (Prosumer-Aggregator) 
ในเชิงพาณิชย เพื่อนำไปสูเปาหมายในการจัดตั้งศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบรวม
ศูนยกลางในการพยากรณ และขยายผลไปสูการพยากรณในระดับพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนใหระบบไฟฟาของ
ประเทศไทยสามารถรองรับการเชื่อมตอของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลมในปริมาณที่มากขึ้นไดในอนาคตตามทิศทางแนวโนมของโลก และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกของประเทศไทย โดยกิจกรรม/โครงการหลักภายใตเสาหลักที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4-2  
โดยแผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 2 ประกอบดวย 3 กลุมกิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก            

จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการพยากรณและการนำไปใชงาน โดยจะเริ่มตนจากการ
สงเสริมการพยากรณพลังงานหมุนเวียนจากผูผลิตไฟฟาระดับ SPP และ VSPP รวมถึงการประเมินผลกระทบ
ของการพยากรณตอตนทุนการผลิตไฟฟาและปริมาณกำลังผลิตไฟฟาสำรอง ซึ่งจะดำเนินการควบคูไปกับการ
ปรับปรุงบทบาทของผูดูแลระบบโครงขายไฟฟา (TSO และ DSO) เพื่อเพิ่มความสามารถในการประยุกต      
ใชงานขอมูลการพยากรณในระบบสงและระบบจำหนาย กอนที่ในระยะถัดไปจะทำการขยายผลการพัฒนา
ไปสูผูผลิตไฟฟาระดับที่เล็กลงจนถึงระดับ Prosumer-Aggregator เพื่อกอใหเกิดการใชงานระบบพยากรณ
พลังงานหมุนเวียนอยางเหมาะสมและครอบคลุมระดับเชิงพ้ืนที่ในระยะยาว 
 

กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  
เปนผู ร ับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที ่เกี ่ยวของกับการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ 
ขอกำหนดมาตรฐานที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับการสงขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ และขอมูลการ
ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในระดับตาง ๆ ควบคูไปกับการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ 
ที่จำเปนสำหรับมาตรฐานดัชนีชี้วัดความความแมนยำของการพยากรณใหครอบคลุมผูผลิตไฟฟา เพื่อใชเปน
เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของการพยากรณในระยะยาว 
 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของระบบและ
โครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินโครงการนำรองการพยากรณ
พลังงานหมุนเวียนสำหรับผูผลิตไฟฟาระดับ VSPP ในระยะแรก เพื่อเตรียมพรอมกอนการขยายผลโครงการ
ไปสูการนำขอมูลการพยากรณจากผูผลิตไฟฟาทั้งระดับ SPP และ VSPP กลับมาบูรณาการเพื่อปรับปรุงการ
พยากรณใหเปนแบบ Ensemble ซึ่งจะชวยยกระดับความแมนยำในการพยากรณไดในระยะยาว เชนเดียวกับ
ในสวนของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ที่จะดำเนินโครงการตนแบบระบบการพยากรณพลังงานหมุนเวียน
เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมในระยะแรก กอนจะนำผลของการดำเนินดังกลาวมาวางแผนเพื่อกำหนด 
ทิศทางการดำเนินการที่เหมาะสมในระยะตอไป 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 4-2  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

 

รูปท่ี 4-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตเสาหลักท่ี 2 

 
  

EPPO-2-01

ERC-2-01

EPPO-2-02

ขยายผล ไปยังระดับ
Prosumer-Aggregator (เชิงพ้ืนที่)

ERC-2-02

ป
‘65-66 การพยากรณใหครอบคลุม SPP

ท้ังประเทศแบบรวมศูนย

ใชงานศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจาก RE แบบเต็มรูปแบบ
โรงไฟฟา SPP ทุกโรงสามารถพยากรณไดเอง และ

การเร่ิมนํารองไปยัง VSPP >1 MW

ป
‘67-69

การพยากรณแบบกระจายศูนย โดยมีการพยากรณ RE เปนรายภูมิภาค
โรงไฟฟา VSPP ทุกโรงสามารถพยากรณไดเอง

และเร่ิมนํารอง Prosumer-Aggregator > 10 MW

ป
‘70-74

การสงเสริม
การพยากรณฯ และ

การนําไปใชงาน

การศึกษาและจัดทํา

กรอบหลักเกณฑ 

ขอกําหนด 

มาตรฐาน ที่จําเปน

การเตรียมความ

พรอมดานระบบ

และโครงสราง

พ้ืนฐาน

EGAT-2-01

MEA-2-01

นํารอง RE Forecast ของ VSPP

โครงการตนแบบ RE Forecast

EGAT-2-02 RE Forecast แบบ Ensemble ของ SPP EGAT-2-03 ขยายผล RE Forecast แบบ Ensemble ของ VSPP

แนวทางการปรบัปรุงบทบาท TSO & DSO 
เพ่ือใชงานขอมูลการพยากรณจาก SPP, VSPP

ขยายผล ไปสูเพ่ือใชงานขอมูลการ
พยากรณ จาก Prosumer-Aggregator

การพยากรณแบบ 

รายพ้ืนท่ี Prosumer-
Aggregator และ 

Aggregator สามารถ
พยากรณไดเอง

>ป
‘74

สงเสริมการพยากรณ RE ระดับ SPP, VSPP
รวมถึงประเมินผลกระทบของการพยากรณ

ศึกษาและจัดทํากรอบหลักเกณฑการพัฒนา Grid Code มาตรฐานขอมูล Protocol ที่จําเปนและเหมาะสม สําหรับการสงขอมูล อาทิ โรงไฟฟา SPP, VSPP หรือ Aggregator ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน

ศึกษาและจัดทํากรอบหลักเกณฑที่จําเปนและเหมาะสม สําหรับมาตรฐานดัชนีช้ีวัดความแมนยําการพยากรณ อาทิ โรงไฟฟา SPP, VSPP เปนตน
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที ่4-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานทีร่ับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 2 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69
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EPPO-2-01 โครงการศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายสงเสริมการพยากรณจากแหลง 

ผลิตไฟฟาในระดับตาง ๆ และศึกษาผลกระทบของการพยากรณ 

ตอการวางแผนการเดินโรงไฟฟา 

(1.2) (1.3)  

(1.4) (1.5)  

สนพ. พพ. กฟผ.  
กฟน. กฟภ. 

20 
          

EPPO-2-02 โครงการศึกษารูปแบบและบทบาทหนาที่ของ TSO และ DSO  
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

(1.4)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

20 
          

ERC-2-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ Grid Code และ มาตรฐาน

โปรโตคอลการส่ือสาร ที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับบังคับใชการสง

ขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ และขอมูลการผลิตไฟฟา 

(2.1) (2.2)  สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          

ERC-2-02 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับ

มาตรฐานดัชนีความแมนยำของการพยากรณทั้งรูปแบบของการ

พยากรณแบบวันลวงหนาและชั่วโมงลวงหนา 

(2.4) สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          

EGAT-2-01 โครงการนำรองการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ของโรงไฟฟา VSPP 

(1.2) 

(3.2) 

กฟผ. สำนักงาน กกพ.  

กฟน. กฟภ. 

60 
          

EGAT-2-02 โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ 

Ensemble ของโรงไฟฟา SPP 

(1.2) 

(3.1) (3.2) 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 10 
          

EGAT-2-03 โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ 

Ensemble ของโรงไฟฟา VSPP 

(1.2) 

(3.1) (3.2) 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 40 
          

MEA-2-01 โครงการตนแบบระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจาก RE (3.1) กฟน.  - 10 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)   



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-15 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-2-01  โครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายสงเสริมการพยากรณจากแหลงผลติไฟฟา  
ในระดบัตาง ๆ และศึกษาผลกระทบของการพยากรณตอการวางแผน 
การเดินโรงไฟฟา 

 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง) ไดกำหนดเปาหมายของเสาหลักที ่ 2 ดานการ
พยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ใหสามารถพยากรณ
กำลังการผลิตไดจากโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ ไปจนถึงการพยากรณที่
เกิดขึ้นในระดับ Prosumer-Aggregator  

- สำหรับการพัฒนาระบบการพยากรณใหเกิดขึ้นระดับตาง ๆ ไดแก
ระดับโรงไฟฟา SPP, VSPP และ Prosumer-Aggregator จำเปนตองมี
การวางนโยบายที่เหมาะสมและมีการผลักดันเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
เปนไปอยางรวดเร็ว 

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนที่จะตอง
ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบาย และ แผนการพัฒนาระบบ
การพยากรณของประเทศไทย ภายใตแผนการขับเคลื ่อนฯ ระยะ   
ปานกลาง เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการพยากรณกำลัง
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ทำใหมีการพัฒนาระบบการ
พยากรณสอดคลองกับเปาหมายดานการพยากรณของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบและประเมิน
ประสิทธิภาพของการพยากรณในระดับตาง ๆ ตอการวางแผนการ
เดินโรงไฟฟาและการจายโหลดตอไป 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  เพ่ือสนับสนุนการพยากรณจากโรงไฟฟา 

(1.3)  เพ่ือสนับสนุนการพยากรณจาก Prosumer-Aggregator 

(1.4)  การสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของผูดูแลระบบไฟฟา 

(1.5)  การสนับสนุนตลาด & รูปแบบธุรกิจและกระตุนการวิจัยพัฒนา 
(R&D) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-16 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

วัตถุประสงค - เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการกำหนดเปาหมายในการพัฒนา
ระบบการพยากรณไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งการพยากรณจาก
โรงไฟฟาและ Prosumer-Aggregator  

- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพยากรณที่เหมาะสมกับโรงไฟฟา
และ Prosumer-Aggregator ที่มีอยูภายในประเทศ 

- เพื่อกำหนดและปรับปรุงเปาหมาย นโยบาย สำหรับการใหแหลงผลิต
ไฟฟาสามารถพยากรณเองไดอยางเปนรูปธรรมและมีความแนชัด  
ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต 

- เพื ่อศึกษาและประเมินความสามารถในการพยากรณระดับตาง ๆ  
ในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟา
และลดแหลงผลิตไฟฟาสำรอง (Reserve) ที่สงผลตออัตราคาไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- เปาหมายในการพัฒนาระบบการพยากรณไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ทั้งการพยากรณจากโรงไฟฟาและ Prosumer-Aggregator  

- มีกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการพยากรณซึ่งจะทำใหหนวยงาน
ตาง ๆ มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในการปรับปรุงรูปแบบการ
พยากรณ 

- เกิดการพัฒนาการพยากรณภายในโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนไป
ตามเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

- สามารถประยุกตใชผลลัพธในการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟามา
ประยุกตใชในการวางแผนการผลิตไฟฟา ซึ่งสามารถลดตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาและปริมาณกำลังการผลิตสำรองไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2568 และป พ.ศ. 2571 – 2572) 

กรอบงบประมาณ 20 ลานบาท 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-17 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ความสำคัญ  
จากแนวโนมทั่วโลกในดานการผลิตไฟฟาที่มีการเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตในสูงยิ่งขึ้น 

ประเทศก็มีความจำเปนในการพัฒนาและเพิ ่มกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของกริด การพัฒนาระบบการพยากรณใหมีความสามารถและประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นจึงมีความจำเปน โครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายสงเสริมใหเกิดการพยากรณจากแหลงผลิตไฟฟาใน
ระดับตาง ๆ และวิเคราะหความสามารถของการพยากรณในการลดปริมาณกำลังการผลิตสำรอง จึงเปน
โครงการที่มีความจำเปนเพื่อผลักดันความสามารถในการพยากรณกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไปสู
ระดับโรงไฟฟา และระดับ Prosumer-Aggregator มีความสามารถในการพยากรณไดเองซึ่งจะชวยเพิ่มความ
แมนยำและความถูกตองใหกับระบบพยากรณและการบริหารจัดการพลังงานของประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อวางแนวทางและผลักดันระบบการพยากรณจากโรงไฟฟาและ 

Prosumer-Aggregator ใหเกิดขึ ้นตามเปาหมายโดยมีการแบงการดำเนินงานออกเปน 2 กิจกรรมยอย 
ดังตอไปน้ี 

 

- การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหโรงไฟฟาที่อยูในระดับ SPP 
และ VSPP ทำการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาดวยตนเองโดยอางอิงการพัฒนากับกรอบ
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การสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการพยากรณกำลังการ
ผลิตจากโรงไฟฟาในระดับ 
SPP และ VSPP (นำไปสูการ
พยากรณแบบอัตโนมัติ) 
รวมถึงการประเมิน 
ผลกระทบของการพยากรณ
ตอตนทุนการผลิตไฟฟาและ
ปริมาณกำลังผลิตไฟฟา
สำรอง 

          

การสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการพยากรณกำลังการ
ผลิตในระดับ Prosumer-
Aggregator ในรายพ้ืนที่ 
(Micro) (นำไปสูการ
พยากรณแบบอัตโนมัติ) 
รวมถึงการประเมิน 
ผลกระทบของการพยากรณ
ตอตนทุนการผลิตไฟฟาและ
ปริมาณกำลังผลิตไฟฟา
สำรอง 

          

 

คำอธบิาย   

10 

10 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-18 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แนวทางที่วางไว เพื่อใหระบบการพยากรณของประเทศมีความแมนยำมากยิ่งขึ้น โดยให
ครอบคลุมทั้งจากระดับโรงไฟฟา SPP เขาสูระบบที่เช่ือมตอรับสงขอมูลการพยากรณในระดับ 
VSPP ที่มีจำนวนมากและเช่ือมตออยูกับระบบจำหนายโดยสามารถพัฒนานำไปสูการพยากรณ
แบบอัตโนมัติ  

- การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และผลักดันให Prosumer-
Aggregator ทำการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาในรายพื ้นที่ดวยตนเองโดยอางอิงการ
พัฒนากับกรอบแนวทางที่วางไว เพื ่อใหระบบการพยากรณของประเทศมีการพัฒนาถึง
จุดสูงสุดคือมีการพยากรณตั้งแตระดับรายยอยที่เปน Prosumer ที่ทำการพยากรณผาน 
Aggregator ไปจนถึงระดับโรงไฟฟาขนาด SPP โดยสามารถพัฒนาสู การพยากรณแบบ
อัตโนมัติ  
 

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมยอย จำเปนจะตองมีการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของ
การพยากรณในระดับตาง ๆ ที่สงผลกับการจายโหลด (Dispatch) และความสามารถในการลดกำลังการผลิต
สำรองและอัตราคาไฟฟา ควบคูกันไปดวย ซึ่งจะมีความสอดคลองและสนับสนุนเปาหมายในของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
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เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-2-02  โครงการศึกษารูปแบบและบทบาทหนาท่ีของ TSO และ DSO เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรบัปรุงและพฒันาการดำเนนิงาน 

 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนและการดำเนินการดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
ของเสาหลักที่ 2 ดานการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
ใหสามารถพยากรณกำลังการผลิตไดจากโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ  
ไปจนถึงการพยากรณที่เกิดขึ้นในระดับ Prosumer-Aggregator  

- เมื่อมีการพัฒนาระบบการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน หนาที ่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและ
วางแผนระบบไฟฟาของประเทศของการไฟฟาก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
เน่ืองจากมีความจำเปนตองมีการควบคุมดูแลการผลิตไฟฟาและขอมูล
การพยากรณจากแหลงพยากรณ 

- ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนที่
จะตองดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบาย และแผนการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงบทบาทหนาที่ของการไฟฟาในรูปแบบ TSO/DSO เพ่ือ
ทำการควบคุมดูแลและรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากแหลงผลิตไฟฟา 
ที่สามารถพยากรณกำลังการผลิตเองได เพื ่อนำไปประยุกตใชทั้ง
ทางดานการวางแผนในการจายโหลด (Dispatch) หรือการดำเนินการ
ดานระบบจำหนาย เปนตน  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.4)  การสงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของผูดูแลระบบไฟฟา 

วัตถุประสงค - ศึกษาแนวทางในการควบคุมแหลงผลิตไฟฟาเพื ่อวางแผนในการ
ควบคุมระบบไฟฟาโดยการไฟฟา เเบงออกเปนระดับ TSO และ DSO 

- พัฒนากรอบแนวทางในการปรับปรุงนโยบายที่จำเปนสำหรับการ
ไฟฟา เพ่ือในสามารถเขาถึงและตรวจสอบขอมูลในการพยากรณตาง ๆ 
จากโรงไฟฟา และ Prosumer-Aggregator เพ่ือใหสามารถดำเนินการ
ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการวิเคราะหและประยุกตใชรวมไปถึง
การบริหารจัดการขอมูลการพยากรณที่ไดรับจากแหลงพยากรณระดับ
ตาง ๆ ในการวางแผนและจัดการระบบไฟฟาในประเทศ 
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ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - แนวทางในการปรับปรุงนโยบายที่จำเปนสำหรับผูควบคุมระบบไฟฟา 
(TSO/DSO) ในการตรวจสอบและดูแลระบบการพยากรณและเขาถึง
ขอมูลจากแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

- การควบคุมและใชงานระบบการพยากรณที่มีประสิทธิภาพโดยการ
ไฟฟาที ่ม ีความสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางได 

- ทำใหเกิดประสานการทำงานรวมกันระหวางผู ด ูแลระบบไฟฟา 
(TSO/DSO) อยางเปนรูปธรรม ซึ่งทำใหเกิดการประหยัดตนทุนในการ
บริหารจัดการโรงไฟฟาซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตออัตราคาไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2568 – 2569 และป พ.ศ. 2573 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 
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การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
บทบาทของ TSO และ DSO เพ่ือ
รองรับการดำเนินการควบคุมและ
ตรวจสอบขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
โรงไฟฟา SPP และ VSPP รวมถึง
การประยุกตใชงานขอมูลการ
พยากรณในระบบสงและระบบ
จำหนาย 

          

การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
บทบาทของ TSO และ DSO เพ่ือ
รองรับการดำเนินการควบคุมและ
ตรวจสอบขอมูลการผลิตไฟฟาจาก 
Prosumer-Aggregator รวมถึงการ
ประยุกตใชงานขอมูลการพยากรณ
ในระบบสงและระบบจำหนาย 

         
 

 

10 

10 
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คำอธบิาย 
ความสำคัญ  
จากแนวทางในการพัฒนาระบบการพยากรณของประเทศไทยที่จะเขาสู การพยากรณในระดับ

โรงไฟฟาและ Prosumer-Aggregator ที่สามารถพยากรณไดเองนั้น ทำใหอำนาจหนาที่ของการไฟฟาในการ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จึงมีความจำเปนในการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการพยากรณ
ของการไฟฟาในรูปแบบ TSO/DSO รวมไปถึงการพัฒนากรอบแนวทางนโยบายที่จำเปนในการประสานการ
ทำงานรวมกันระหวาง TSO/DSO นอกจากนั้นยังจำเปนที่จะตองมีการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา
รูปแบบการใชงานขอมูลจากการพยากรณรวมกับการวางแผนบริหารจัดการระบบไฟฟา 

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาขอบเขตหนาที่ของการไฟฟาในดูแล

และควบคุมแหลงพยากรณในระดับตาง ๆ โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ดังตอไปน้ี 
 

- การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของ TSO และ DSO ใหมีความสามารถในการรวบรวม
การพยากรณและสามารถรับและตรวจสอบขอมูลการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับการดำเนินการ
ควบคุมโรงไฟฟา SPP และ VSPP รวมถึงการประยุกตใชงานขอมูลการพยากรณรวมกันใน
ระบบผลิต ระบบสงและระบบจำหนาย ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค อาทิ เพ่ิมความสามารถในการวางแผนการเดินโรงไฟฟา
และการจายโหลด (Dispatch) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของ TSO และ DSO ใหมีความสามารถในการรวบรวม
การพยากรณและสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับการดำเนินการควบคุม 
Prosumer-Aggregator ในระดับรายพื้นที่ รวมถึงการประยุกตใชงานขอมูลการพยากรณ 
ในระบบผลิต ระบบสง และระบบจำหนายเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหกำลังการผลิต
ของแหลงผลิตขนาดเล็กมาก และเสถียรภาพในการจายไฟฟา 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-22 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-2-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ Grid Code และมาตรฐานโปรโตคอล 
การสื่อสาร ท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/
สภาพอากาศ และขอมูลการผลิตไฟฟา 
 

 
 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินการดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
ของเสาหลักที ่  2 ดานการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ใหสามารถพยากรณกำลังการผลิตไดจากโรงไฟฟาในระดับ
ตาง ๆ ไปจนถึงการพยากรณที่เกิดขึ้นในระดับ Prosumer-Aggregator  

- การใหเกิดระบบการพยากรณกำลังการผลิตในโรงไฟฟาระดับตาง ๆ 
และ Prosumer-Aggregator หากไมมีการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอ
และ Grid Code จะไมสามารถทำงานหรือสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนด 

- สำนักงาน กกพ. จึงมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการศึกษาและจัดทำ
กรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับเปนแนวทางการพัฒนา 
กฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอกำหนดสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ
รองรับการเกิดขึ ้นของโครงขายการพยากรณพลังงานหมุนเวียนใน
ระดับตาง ๆ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการพยากรณที่มี
ประสิทธิภาพ  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.1)  การกำหนดมาตรฐานที ่จำเปนสำหรับโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนในระดับกำลังการผลิตตาง ๆ (RE Power Plant) 

(2.2)  การกำหนดมาตรฐานที่จำเปนสำหรับ Prosumer-Aggregator 
(Private/Utility)  

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางในการพัฒนากฎระเบียบดานมาตรฐาน
การสื ่อสารและการสงขอมูล ที ่ใชในระบบเครือขายการพยากรณ 
ในระดับตาง ๆ ใหมีความแมนยำและประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  
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ความสำคัญ  
จากแนวโนมการเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยียุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาธุรกิจและระบบการพยากรณ

กำลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวเขามาใชงานเพื่อใหการ
ดำเนินการการพยากรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการใชงานอุปกรณตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบการ
ติดตอสื ่อสาร รวมไปถึงอัลกอริทึมในการพยากรณ นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาระบบการพยากรณ 
เพื่อนำไปบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิ บล็อกเชน (Blockchain) แพลตฟอรมการซื้อขายระหวางกัน 
(P2P Trading Platform) และการประยุกตรวมเขากับเสาหลักอ่ืน ๆ ตามกรอบสมารทกริดของประเทศไทย  

 

ดังน้ันจึงมีความจำเปนในการปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐาน/ขอกำหนด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหมที่
กำลังจะเขามาเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการพัฒนาระบบการพยากรณที่มีความละเอียด 
ในระดับตาง ๆ  

 - เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑหรือขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
โครงขายไฟฟา (Grid Code) ที่จำเปนและเหมาะสมตอการดำเนินการ
ดานพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เพื ่อให
สามารถพัฒนาระบบการพยากรณในระดับตาง ๆ ได 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบแนวทางในการพัฒนา กฎระเบียบ มาตรฐาน ขอกำหนดตาง ๆ 
สำหรับการใชงานอุปกรณและเทคโนโลยี สำหรับระบบการพยากรณ
กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ 
Grid Code และมาตรฐาน
โปรโตคอลการส่ือสาร ท่ีจำเปนและ
เหมาะสมสำหรับบังคับใชการสง
ขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ 
และขอมูลการผลิตไฟฟา อาทิ 
โรงไฟฟาในระดับ SPP, VSPP หรือ 
Aggregator ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เปนตน 

          

 

คำอธบิาย   



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-24 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ Grid Code และมาตรฐานโปรโตคอล

การสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/สภาพอากาศ และขอมูลการผลิต
ไฟฟา ซึ่งมีความจำเปนตอการพัฒนาระบบการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ 

 

- กรอบแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบ/ขอกำหนด (Grid Code) รวมไปถึงมาตรฐานดาน
ขอมูล และ Protocol ในการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับรองรับและบังคับใชกับระบบ
การพยากรณในระดับโรงไฟฟา SPP โดยเปนรูปแบบเครือขายการพยากรณแบบรวมศูนยกลาง 
(Centralized Forecast) 

- กรอบแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบ/ขอกำหนด (Grid Code) รวมไปถึงมาตรฐานดาน
ขอมูล และ Protocol ในการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับรองรับและบังคับใชกับระบบ
การพยากรณในระดับโรงไฟฟา VSPP (มุงเนนการกำหนด Grid Code สำหรับ VSPP ขนาด
มากกวา 1 MW ระยะเริ่มตน) โดยอาจจะเปนรูปแบบเครือขายการพยากรณแบบรวมศูนยกลาง 
(Centralized Forecast) หรือแยกจากศูนยกลาง (Decentralized Forecast) 

- กรอบแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบ/ขอกำหนด (Grid Code) รวมไปถึงมาตรฐานดาน
ขอมูล และ Protocol ในการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับรองรับและบังคับใชกับระบบ
การพยากรณในระดับของ Aggregator ที่มีขนาดมากกวา 10 MW โดยเปนรูปแบบเครือขาย
การพยากรณแบบแยกจากศูนยกลาง (Decentralized Forecast)  

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 
ERC-2-02  การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับมาตรฐานดัชนี

ความแมนยำของการพยากรณท้ังรูปแบบของการพยากรณแบบวันลวงหนาและ
ชั่วโมงลวงหนา 

 

 

หลักการและเหตุผล - เนื่องจากกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการดานสมารทกริด ของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 มีการกำหนดให 
เสาหลักที่ 2 ดานการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  
มีการพัฒนาระบบการพยากรณที่โรงไฟฟาในระดับตาง ๆ รวมไปถึง 
Aggregator สามารถพยากรณกำลังการผลิตลวงหนาเองโดยมีการ
เชื่อมตอและถูกควบคุมการพยากรณผานทางผูควบคุมระบบไฟฟา 
(DSO/TSO)  

- มีความจำเปนในการควบคุมมาตรฐานของการพยากรณในระดับตาง ๆ 
ใหมีความแมนยำและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมทั้งรูปแบบที่เปนการ
พยากรณแบบช่ัวโมงลวงหนาและวันลวงหนา  

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงมี
ความจำเปนที่จะตองดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางในการ
พัฒนาขอกำหนดตาง ๆ ที่จำเปนและเหมาะสมในการควบคุมการ
พยากรณของแหลงพยากรณทั้งจากภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพ
และความแมนยำอยูในระดับที่เปนมาตรฐาน ซึ่งจะชวยเพ่ิมความสามารถ
ในการวางแผนระบบไฟฟา  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.4)  การกำหนดมาตรฐาน/กฎระเบียบที่จำเปนสำหรับตลาดซื้อขาย
พลังงาน (Energy Market) 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการออกขอกำหนด
และมาตรฐานที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับการพยากรณทั้งรูปแบบ
ของแบบวันลวงหนาและชั่วโมงลวงหนาจากแหลงพยากรณในระดับ
ตาง ๆ 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กรอบแนวทางในการพัฒนาขอกำหนดและมาตรฐานที่สำหรับการ
พยากรณทั้งรูปแบบของแบบวันลวงหนาและชั่วโมงลวงหนาที่ใชในการ
ควบคุมความแมนยำและประสิทธิภาพของการพยากรณจากแหลงตาง ๆ  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ความสำคัญ  
สำหรับการพัฒนาระบบการพยากรณกำลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต นอกจาก 

การปรับปรุงอำนาจหนาที่ของผูควบคุมระบบไฟฟา (TSO/DSO) และการปรับปรุงขอกำหนดตาง ๆ (Grid Code) 
ยังตองมีการคำนึงถึงความสามารถและความแมนยำของการพยากรณจากแหลงตาง ๆ ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
การวางแผนการผลิตไฟฟาและอัตราคาไฟฟาของประเทศ 

 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนในการพัฒนาดานกฎระเบียบ/ขอกำหนด เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความ
แมนยำของการพยากรณในรูปแบบและระดับตาง ๆ เพื่อใหมีความนาเชื่อถือและอยูในมาตรฐานที่เหมาะสม 
ซึ่งจะชวยใหสามารถนำผลการพยากรณผนวกเขากับการวางแผนและการดำเนินงานในดานตาง ๆ ของระบบ
ไฟฟาไดดีย่ิงขึ้นในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที ่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ

มาตรฐานดัชนีความแมนยำและประสิทธิภาพของการพยากรณทั้งรูปแบบของการพยากรณแบบวันลวงหนา
และช่ัวโมงลวงหนาจากโรงไฟฟา อาทิ  
 

- กรอบแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและขอกำหนดเพื่อตั้งคาดัชนีความแมนยำและประสิทธิภาพ
ของการพยากรณทั้งสำหรับรูปแบบการพยากรณแบบวันลวงหนาและชั่วโมงลวงหนา เพื่อนำไป
บังคับใชกับการพยากรณในโรงไฟฟาระดับ SPP ใหมีความเหมาะสม 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำ
กรอบหลักเกณฑที่จำเปน
และเหมาะสมสำหรับ
มาตรฐานดัชนีความ
แมนยำของการพยากรณ
ทั้งรูปแบบของการ
พยากรณแบบวันลวงหนา
และชั่วโมงลวงหนา อาทิ 
สำหรับโรงไฟฟาในระดับ 
SPP, VSPP เปนตน 

          

 

คำอธบิาย   



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-27 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- กรอบแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและขอกำหนดเพื่อตั้งคาดัชนีความแมนยำและประสิทธิภาพ
ของการพยากรณทั้งสำหรับรูปแบบการพยากรณแบบชั่วโมงลวงหนาและแบบวันลวงหนา  
เพ่ือนำไปบังคับใชกับการพยากรณในโรงไฟฟาระดับ VSPP ใหมีความเหมาะสม 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-28 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-2-01  โครงการนำรองการพยากรณการผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของ 
โรงไฟฟา VSPP 
 

หลักการและเหตุผล - กระทรวงพลังงานมีการดำเนินโครงการในการพัฒนาระบบการ
พยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย โดยมี
เปาหมาย ในชวงป 2567 การเปดใชงานศูนยพยากรณการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนแบบเต็มรูปแบบ ในระดับโรงไฟฟา SPP ทุกโรง
และพยายามให SPP ทุกโรงสามารถพยากรณการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนไดเอง และเริ ่มนำรองการพยากรณในโรงไฟฟา 
VSPP ที่มีขนาดมากกวา 1 MW เพื่อเปนการทดสอบนำรองระบบการ
พยากรณใหเกิดเปนรูปธรรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะของผู ดำเนินการและควบคุมระบบสงไฟฟาของ
ประเทศไทยจึงมีความจำเปนในการพัฒนาระบบพยากรณในระดับ
โรงไฟฟา VSPP ใหสามารถใชงานไดจริง กอนที่จะนำไปใชงานอยาง
แพรหลายตามเปาหมายของกระทรวงพลังงาน 

- กฟผ. จึงมีความจำเปนที่จะตองจัดตั้งโครงการนำรองเพื่อศึกษาและ
จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการพยากรณที่เหมาะสมกับโรงไฟฟา
ขนาด VSPP ของประเทศไทย เพ่ือนำไปประกอบการเตรียมความพรอม
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการพยากรณในระดับโรงไฟฟา VSPP 
ในอนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2) เพ่ือสนับสนุนการพยากรณจากโรงไฟฟา 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2) การพัฒนาเครื่องมือในการพยากรณ 

วัตถุประสงค - เพื่อเปนแนวทางสำหรับการดำเนินการใหเกิดการพยากรณในระดับ 
โรงไฟฟา VSPP อยางเปนรูปธรรม 

- เพื่อทำการพัฒนาระบบการพยากรณและเครื่องมือการพยากรณ 
ที่เหมาะสมกับการพยากรณระดับโรงไฟฟา VSPP  

- เพื่อศึกษาและเตรียมความพรอมสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
เมื่อโรงไฟฟาขนาด VSPP สามารถพยากรณกำลังการผลิตไดเอง 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-29 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีขอมูลและแนวทางเพื่อใชประกอบการพิจารณาขยายผลการดำเนินการ
สำหรับการพยากรณโรงไฟฟาขนาด VSPP แบบ Ensemble ตอไป 

- ไดรับเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณในระดับโรงไฟฟา VSPP 

- เพื่อประยุกตใชในการปรับปรุงการออกขอกำหนดที่จำเปนสำหรับ
การพยากรณในโรงไฟฟาระดับ VSPP 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 60 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการนำรองการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของโรงไฟฟาเปนโครงการที่จะชวย

นำรองในการพัฒนาระบบการพยากรณภายในโรงไฟฟาระดับ VSPP ซึ่งทำให กฟผ. สามารถนำขอมูลการ
พยากรณไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการเดินโรงไฟฟาหรือศึกษาผลกระทบของการพยากรณโรงไฟฟา 
ในระดับ VSPP ตอการวางแผนการเดินโรงไฟฟา นอกจากนี้แลว ผลการศึกษาในโครงการนี้ยังกระตุนใหเกิด
การพยากรณจากโรงไฟฟาระดับ VSPP อยางแพรหลายเพื่อขยายผลใหโรงไฟฟา VSPP มีสวนรับผิดชอบ 
ในการพยากรณการผลิตไฟฟาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายที่ผลักดันใหเกิดการพยากรณในระดับ
โรงไฟฟา รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือการพยากรณที่เหมาะสมกับโรงไฟฟาระดับ VSPP  

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. จะเริ่มตนโครงการดวยการศึกษาแนวทางการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ในเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูลอากาศในพื้นที่ที่จะทำการพยากรณ ตำแหนงของขอมูลอากาศจะถูกคัดเลือกมา 
โดยคำนึงถึงความสัมพันธระหวางคาการผลิตไฟฟาในพื้นที่นั้นกับตำแหนงของขอมูลอากาศ จากนั้นจะนำมา
สรางแบบจำลองพยากรณการผลิตไฟฟาตามแนวทางที่ กฟผ. เคยดำเนินการมาสำหรับโรงไฟฟา SPP  
การพยากรณแบบเชิงพื้นที่จะทดลองนำรองในพื้นที่ที่มีขอมูลวัดของกำลังผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา VSPP ครบ
ทุกแหงกอน เพื่อเปนตนแบบสำหรับการพยากรณการผลิตไฟฟาสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ตอไป โดยมีการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การคำนวณชวงของคาพยากรณ และนำขอมูลมาแสดงผลในศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-2-02  โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนแบบ Ensemble 
ของโรงไฟฟา SPP 
 

หลักการและเหตุผล - จากแนวทางของกระทรวงพลังงานที่มีเปาหมาย ในชวงป 2567 ที่จะมี
การเปดใชงานศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ
เต็มรูปแบบ และในระดับโรงไฟฟา SPP ทุกโรงสามารถพยากรณไดเอง 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะของผูดำเนินการ
และควบคุมระบบสงไฟฟาของประเทศไทยจึงมีความจำเปนในการ 
ดำเนินการใหเกิดระบบการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาในระดับของ
โรงไฟฟา SPP ใหสามารถทำงานไดอยางเต็มรูปแบบ  

- กฟผ. จึงมีความจำเปนที ่จะตองจัดตั ้งโครงการในการดำเนินการ
พยากรณกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนโดยมุงเนนไปที่การสราง
เครือขายการพยากรณจากโรงไฟฟาระดับ SPP ใหสามารถพยากรณ 
ไดเอง โดยที่สามารถเชื่อมตอกับศูนยควบคุมการพยากรณอยางเต็ม
รูปแบบ โดยทางดาน กฟผ. จะมีการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบ
ขอมูลตาง ๆ ที่จำเปนผานทางศูนยการพยากรณ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2) เพ่ือสนับสนุนการพยากรณจากโรงไฟฟา 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน โปรโตคอล และเครือขายการ
ตรวจวัด 

(3.2) การพัฒนาเครื่องมือในการพยากรณ 

วัตถุประสงค - เพื ่อทำใหเกิดระบบเครือขายในการพยากรณกำลังผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนในระดับของโรงไฟฟา SPP ขึ้นภายในประเทศ 

- ไดเครื่องมือของการพยากรณที่มีความเหมาะสมแบบเครือขายหรือแบบ
รวมและศึกษาผลกระทบของพารามิเตอรตาง ๆ ตอความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณแบบ Ensemble 

- ศึกษาการวางแผนของการเดินโรงไฟฟาและการจายโหลดที่มีการ
เช่ือมโยงกับการพยากรณโรงไฟฟา VSPP แบบ Ensemble  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เกิดระบบการพยากรณและเครือขายการตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถ
พยากรณกำลังการผลิตจากโรงไฟฟา SPP ไดทั้งในรูปแบบของกำลัง
การผลิตรวมและแยกตามโรงไฟฟา 

- สามารถนำการพยากรณประสานเขากับการวางแผนการจายโหลดของ
โรงไฟฟาไดอยางเปนรูปธรรม 

- เพื่อใหมีขอมูลในการศึกษาความสามารถในการเพิ่มสัดสวนกำลัง 
การผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทนจากประโยชนของระบบการพยากรณ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 10 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Ensemble ของโรงไฟฟา SPP  

เปนโครงการที่จะชวยในการเพิ่มศักยภาพในการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศไทยใหอยูในระดับที่มีระบบเครือขายการพยากรณจากโรงไฟฟา SPP และเปนการขยายขอบเขตการ
พยากรณเดิมของโรงไฟฟา SPP ที่มีอยูแลวที่เปนลักษณะรายโรง การพยากรณในลักษณะ Ensemble จะชวยให 
กฟผ. ไดรับขอมูลจากการพยากรณเพิ ่มขึ ้นและสามารถควบคุมและวางแผนการจายโหลดของโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนในระดับที่เปนเครือขายไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มความยืดหยุนของระบบไฟฟา รวมไป
ถึงการเตรียมความพรอมในการพัฒนาขยายระบบใหสามารถพยากรณในระดับ VSPP ซึ่งสอดคลองกับแผน
นโยบายการผลักดันใหเกิดการพยากรณจากโรงไฟฟาในระดับตาง ๆ ของกระทรวงพลังงาน 

 
รายละเอียดโครงการ 
ปจจุบัน กฟผ. ไดดำเนินการพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน SPP ประเภท

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมครบทุกแหงแลว ประกอบกับภาคนโยบายมีทิศทางใหผูผลิตไฟฟา SPP  
ทำการพยากรณการผลิตไฟฟาดวยตัวเองแลวจัดสงขอมูลมาให กฟผ. ดังนั้น กฟผ. จึงมีแหลงขอมูลของ 
คาพยากรณการผลิตไฟฟามากกวา 1 แหลงขอมูล นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีไดมีการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ
โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย ทำใหในอนาคตจะมีคาพยากรณการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที่ผู ควบคุมระบบไฟฟาสามารถเลือกใชไดจำนวนมาก เพื่อใหการนำคาพยากรณการผลิตไฟฟาจากหลาย
แหลงขอมูลนำมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการพัฒนาระบบพยากรณแบบ Ensemble ขึ้น โดยจะ
เริ่มตนจากการพัฒนาระบบพยากรณที่รับขอมูลเปนคาการผลิตไฟฟาจากแหลงตาง ๆ แลวทำการเรียนรู 
จนสามารถสรางแบบจำลอง Ensemble ที่เหมาะสมได โดยโครงการนี้สามารถเริ่มดำเนินการไปกอน โดยใช



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-32 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แบบจำลองพยากรณการผลิตไฟฟาที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น และเมื่อมีการรับขอมูลพยากรณการผลิตไฟฟาจาก
โรงไฟฟา SPP แลว ขอมูลดังกลาวจะถูกนำมาเรียนรูเพ่ือสรางแบบจำลองแบบ Ensemble สมบูรณขึ้นได 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 4-33 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-2-03  โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนแบบ Ensemble 
ของโรงไฟฟา VSPP 
 

หลักการและเหตุผล - จากแนวทางของกระทรวงพลังงานสำหรับการวางแผนการพัฒนา 
Smart Grid ในระยะที่ 2 ที่มีเปาหมายดานการพยากรณกำลังการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยในชวงป พ.ศ. 2570 – 2574 มีการ
ตั้งเปาในการพยากรณแบบกระจายศูนย โดยมีการพยากรณพลังงาน
หมุนเวียนใหเปนรายภูมิภาคและโรงไฟฟา VSPP ทุกโรงสามารถ
พยากรณไดเอง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะ
ของผู ดำเนินการและควบคุมระบบสงไฟฟาของประเทศไทยจึงมี 
ความจำเปนในการดำเนินโครงการเพื่อสอดคลองและบรรลุเปาหมาย 
โดยมีการดำเนินโครงการรวมกับการไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

- กฟผ. จึงมีความจำเปนที ่จะตองจัดตั ้งโครงการในการดำเนินการ
พยากรณกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนโดยมุงเนนไปที่การสราง
เครือขายการพยากรณจากโรงไฟฟาระดับ VSPP ใหสามารถพยากรณ
ไดเองโดยที่สามารถเชื่อมตอกับศูนยควบคุมการพยากรณอยางเต็ม
รูปแบบ ทั้งระดับศูนยการพยากรณรายภูมิภาคและศูนยการพยากรณ
กลาง โดย กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ในฐานะผูดำเนินการระบบไฟฟา 
(TSO และ DSO) สามารถควบคุมและเขาถึงขอมูลการพยากรณจาก
โรงไฟฟาได  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  เพ่ือสนับสนุนการพยากรณจากโรงไฟฟา 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน โปรโตคอล และเครือขายการ
ตรวจวัด 

(3.2)  การพัฒนาเครื่องมือในการพยากรณ 

วัตถุประสงค - เพื่อทำใหเกิดระบบเครือขายในการพยากรณกำลังการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนในระดับของโรงไฟฟา VSPP ขึ้นภายในประเทศ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการพยากรณแบบรวมศูนยกลาง (Centralized 
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ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

Forecast) เปนแบบแยกจากศูนยกลาง (Decentralized Forecast) 
มากยิ่งขึ้น 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เกิดระบบการพยากรณและเครือขายการตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถ
พยากรณกำลังการผลิตจากโรงไฟฟา VSPP ไดทั้งในรูปแบบของกำลัง
การผลิตรวมและแยกตามโรงไฟฟา โดยเปนรูปแบบการพยากรณแบบ
แยกจากศูนยกลาง (Decentralized Forecast) 

- สามารถนำการพยากรณในระดับของโรงไฟฟา VSPP ประสานเขากับ
การจายโหลดของโรงไฟฟาได 

- เพื่อใหสามารถเพิ่มสัดสวนกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
จากประโยชนของระบบการพยากรณระดับ VSPP 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2574) 

กรอบงบประมาณ 40 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Ensemble ของโรงไฟฟา VSPP 

เปนโครงการตอยอดที่จะเพิ่มศักยภาพของระบบการพยากรณแบบรวมศูนยกลางในระดับของโรงไฟฟา VSPP 
ที่เปนการพยากรณในลักษณะที่เปนรายโรงไฟฟาใหกลายเปนระบบเครือขายการพยากรณที่เปนการพยากรณ
ในลักษณะรวมการพยากรณ VSPP หลาย ๆ โรงเขาดวยกัน พรอมทั้งศึกษาและจัดทำแนวทางในการวางแผน 
การเดินโรงไฟฟาและจายโหลดของ กฟผ. ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะการพยากรณการผลิตไฟฟาจาก 
พลังงานหมุนเวียนแบบ Ensemble ของโรงไฟฟา VSPP นอกจากนี้แลว เครื่องมือการพยากรณที่จะไดรับ
สามารถนำมาใชเปนแนวทางการพยากรณแบบแยกศูนยกลางและรองรับการพยากรณดวยตนเองในระดับ 
VSPP ตอไป  

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. มีแผนการดำเนินงานพัฒนาแบบจำลองพยากรณการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

VSPP ประเภทพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมในป 2565 ซึ่งจะเปนการพยากรณเชิงพื้นที่ โดยในการ
พัฒนา กฟผ. อาจมีการเลือกใชวิธีการพยากรณที่แตกตางกัน ทำใหมีแบบจำลองพยากรณการผลิตไฟฟาหลาย
ประเภท นอกจากนี้กับภาคนโยบายมีแนวทางการจัดตั้งศูนยพยากรณในระดับภูมิภาคเพื่อจัดสงขอมูลการ
พยากรณของโรงไฟฟา VSPP ในระดับพ้ืนที่มาให กฟผ. ดังน้ัน กฟผ. จึงมีแหลงขอมูลของคาพยากรณการผลิต
ไฟฟามากกวา 1 แหลงขอมูล ทำใหผูควบคุมระบบไฟฟาไดรับคาพยากรณการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงาน
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หมุนเวียน VSPP จากแหลงขอมูลตาง ๆ จำนวนมาก ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการนำคาพยากรณการผลิตไฟฟาจาก
หลายแหลงขอมูล นำมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการพัฒนาระบบพยากรณแบบ Ensemble ขึ้น 
โดยจะเริ่มตนจากการพัฒนาระบบพยากรณที่รับขอมูลเปนคาการผลิตไฟฟาจากแหลงตาง ๆ แลวทำการ
เรียนรูจนสามารถสรางแบบจำลอง Ensemble ที่เหมาะสมได โดยโครงการนี้สามารถเริ่มดำเนินการไปกอน 
โดยใชแบบจำลองพยากรณการผลิตไฟฟาที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น และเมื่อมีการรับขอมูลพยากรณการผลิตไฟฟา
จากศูนยพยากรณในระดับภูมิภาคแลว ขอมูลดังกลาวจะเปนถูกนำมาเรียนรูเพื ่อสรางแบบจำลองแบบ 
Ensemble สมบูรณขึ้นได 
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เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-2-01  โครงการตนแบบระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
 

หลักการและเหตุผล - ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดมีการจัดทำ
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 เสาหลัก RE Forecast และเริ่ม
ใหความสำคัญกับการพยากรณการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (VSPP) อีกทั้งยังคงมีนโยบายจากภาครัฐที่สนับสนุนใหผูผลิต
ไฟฟากลุมน้ีเติบโตตอเน่ือง เชน โครงการโซลารภาคประชาชน เปนตน 
ดังนั้น กฟน. จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวทางการพยากรณ
การผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก เนื่องจากผูผลิตไฟฟา 
VSPP สวนใหญในพื้นที่ กฟน. เปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ซึ่งปริมาณการผลิตไฟฟามีความผันผวน จึงอาจสงผลกระทบตอเนื่อง
มายังคุณภาพของการควบคุมระบบกำลังไฟฟา ประกอบกับ กฟน. 
เห็นความเปนไปไดที ่จะนำการพยากรณฯ ไปประยุกตใชรวมกับ
เทคโนโลยีใหมดานพลังงานไฟฟาอ่ืน ๆ เชน Energy Trading Platform 
หรือการบริหารจัดการ Microgrid เปนตน 

- ตามแผนยุทธศาสตรระยะยาวและแผนวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง   
ป 2563 – 2565 (ปรับปรุงครั ้งที ่ 1) กฟน. มีโครงการที ่สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณฯ เชน โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรดานดิจิทัล และโครงการพัฒนา Data Platform 
เปนตน ดังน้ัน กฟน. จึงเสนอโครงการตนแบบระบบพยากรณการผลิต
ไฟฟาจาก RE เพื่อทดลองพัฒนาแบบจำลองการพยากรณฯ โดยเนน
การพัฒนาโดยบุคลากรของ กฟน. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2)  การพัฒนาเครื่องมือในการพยากรณ (Forecasting Tool) 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาตนแบบของแบบจำลองการพยากรณระยะสั้นของการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเนนการพัฒนาโดยบุคลากรของ กฟน. 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีฐานขอมูลกลางซึ่งไดทำการรวบรวม (Integrate) ขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการทำแบบจำลองฯ 

- มีตนแบบของแบบจำลองฯ ซึ่ง กฟน. สามารถนำไปตอยอดไดในอนาคต 
เชน การนำไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในบริหารจัดการระบบ
ไฟฟา เปนตน 
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- ไดพัฒนาทักษะของบุคลากรของ กฟน. ในการทำแบบจำลองฯ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 10 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
เน่ืองดวยแนวโนมของ VSPP ซึ่งผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนที่เช่ือมตอกับ กฟน. มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งปริมาณพลังไฟฟาที่ผลิตไดมีความ 
ผันผวน ดังนั้นการมีแบบจำลองที่จะสามารถพยากรณระยะสั้นจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  
อาจเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยในบริหารจัดการระบบไฟฟา ประกอบกับ กฟน. เห็นความเปนไปไดที่จะนำ
การพยากรณฯ ไปประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีใหมดานพลังงานไฟฟาอ่ืน ๆ เชน Energy Trading Platform 
หรือการบริหารจัดการ Microgrid เปนตน 

 
รายละเอียดโครงการ  
กิจกรรมในโครงการฯ เบื้องตนแบงเปน 5 สวนหลัก ไดแก 1) การจัดหาและเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับการทำแบบจำลองฯ จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของมายัง Data Platform 2) การกำหนดขอบเขต วิเคราะหและ
วางแนวทางในการจัดหาขอมูลเพิ่มเติมที่จำเปนตอการพัฒนาแบบจำลอง (สำหรับขอมูลที่ปจจุบัน กฟน.         
ไมสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวน) เชน การพิจารณาพื้นที่เปาหมายเพื่อคัดเลือกตัวอยาง VSPP ที่จะติดตาม
ขอมูลตอเนื่องสำหรับเปนฐานในการพัฒนาแบบจำลองในการพยากรณฯ ตอไป 3) การจัดหาที่ปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ กฟน. ในการจัดทำแบบจำลองการพยากรณระยะสั้นการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนระยะสั้น 4) ทดลองพัฒนาแบบจำลองฯ โดยบุคลากรของ กฟน. และ 5) วางแนวทางในการ
ขยายผลแบบจำลอง และการประยุกตใชงานแบบจำลองในอนาคต 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทที่ 5 
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บทที่ 5 
แผนเสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 

 
5.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของเสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & 
Prosumer) ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 5-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของเสาหลักท่ี 3 Microgrid & Prosumer 

 
1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) กำหนดใหปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้ง ของไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
เปนประเด็นที ่ตองพิจารณาโดยละเอียดเมื ่อจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) รวมถึงแผนการพัฒนาระบบสงและ
จำหนายของประเทศ 

1.1.1) กำหนดใหไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) เปนแนวทางลำดับแรก
ในการขยายเขตของการไฟฟาในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

1.1.2) ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ที่เกิดขึ้นแลว หรือมีแผนวาจะเกิด 
ตองถูกนำไปใชในการวางแผน PDP และแผนการพัฒนาระบบสงและจำหนายของ
ประเทศ 

1.2) นโยบายสนับสนุนใหเกิดไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) เปนรูปแบบ
ปกติ (Business as Usual) เชิงพาณิชย 

1.2.1) การสงเสริมการใชงานไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ในรูปแบบ
ตาง ๆ อาท ิ
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• การนำรองในชุมชนเมือง 

• สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในไมโครกริด (RE Microgrid) แบบใหบริการเต็ม
รูปแบบ 24 ช่ัวโมง 7 วัน (Full Service 24/7) ในพ้ืนที่หางไกล 

• สงเสริมการใชงานพลังงานทดแทนในไมโครกริด (RE Microgrid) เชิงพาณิชย  
ในกลุมผูใชงานที่เปนชุมชน (Community) 

• นำรองการใชพลังงานทดแทนในไมโครกริด (RE Microgrid) ในภาคอุตสาหกรรม
จากภาคเอกชน 

• กำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
ที่เหมาะสมสำหรับการไฟฟาทั้ง 3 แหง 

• สงเสริมการใชงานพลังงานทดแทนในไมโครกริด (RE Microgrid) เชิงพาณิชย  
ในภาคอุตสาหกรรม ประเภทที่ตองการความนาเชื่อถือและความมั่งคงสูง (Ultra-
high reliability and security demand) 

• นำรองรูปแบบตลาดและรูปแบบธุรกิจของผูรวบรวม (Aggregator Business 
Model) และโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 

1.3) การเสริมสรางองคความรูดานไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ใหกับ
บุคลากร 

1.3.1) การสงเสริมและพัฒนารูปแบบองคความรูดานไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & 
Prosumer) ใหบุคลากรที ่เกี ่ยวของตั ้งแตระดับนโยบาย กฎระเบียบ การไฟฟา
สถาบันการศึกษา เปนตน 

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) กฎระเบียบที่จำเปนเพื่อสนับสนุนใหเกิดไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
เปนรูปแบบปกติ (Business as Usual) เชงิพาณิชย 

2.1.1) กำหนดมาตรฐานการขึ้นทะเบียน การกำกับดูแล และบริหารผูใชงานไมโครกริดและ 
โปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) เชิงพาณิชย ในกลุ มผู ใช งานที ่ เป นชุมชน 
(Community) ในภาคอุตสาหกรรม ประเภทความตองการพลังงานที่นาเชื่อถือและ
ความมั่งคงสูง (High Reliability and Security Demand) 

2.1.2) กำหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ จากผูใชงานระบบ เชน การจัดการตนทุนและหน้ีสินติดคาง 
(Stranded Cost Recovery)/อัตราจัดเก็บคาบริการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน 
(Wheeling Charge)/โครงสรางคาธรรมเนียมพลังงาน (Power Tariff Structure) 

2.1.3) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การซื้อขายไฟฟาภายในวงไมโครกริด (Microgrid) และ
การใหบริการ Energy Service จากไมโครกริด (Microgrid) 

2.1.4) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การเชื ่อมตอไมโครกริด (Microgrid) เพื ่อใชงาน 
การใหบริการพลังงาน (Energy Service) ผานรูปแบบธุรกิจของผูรวบรวม (Aggregator 
Business Model) และโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 

2.1.5) กำหนดมาตรฐานทางเทคนิค ไดแก มิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) การเช่ือมตอระบบ
ไฟฟา (Grid Code) และความสามารถในการทำงานรวมกันของระบบ (Interoperability) 
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3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การติดตั้งโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และกำกับ
ดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 

3.1.1) การติดตั ้ง ปรับปรุงไมโครกริดที่ใชพลังงานทดแทนเปนหลัก (RE Base Microgrid)  
ในพ้ืนที่หางไกล 

3.1.2) การติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และกำกับ
ดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 

3.1.3) การตรวจสอบมาตรฐานการเชื่อมตอตามขอกำหนดการใชงานไมโครกริด (Microgrid) 
เชิงพาณิชย ในกลุมผูใชงานที่เปนชุมชน (Community)/ภาคอุตสาหกรรม/เพื่อใชงาน
บริการดานพลังงาน (Energy Service) 

3.1.4) การพัฒนาการนำการบริการพลังงาน (Energy Service) จากไมโครกริด (Microgrid) 
มาบริหารจัดการระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย   

3.2) การบริหารจัดการ (Management System)/ซอฟตแวร (Software)/แพลตฟอรม
(Platform) 

3.2.1) การขึ ้นทะเบียนการขออนุญาตการเปนผู ใชไฟฟาแบบไมโครกริดและโปรซูเมอร 
(Microgrid & Prosumer) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
การบริหารจัดการไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 

3.2.2) การพัฒนาอุปกรณประกอบตาง ๆ ใหไดตามขอกำหนดมาตรฐาน/พัฒนาไมโครกริดและ
โปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ใหสามารถเช่ือมตอกันไดดวยมาตรฐานเดียวกัน 

3.2.3) การพัฒนาการรองรับการบริการดานพลังงาน (Energy Service) ผานรูปแบบธุรกิจของ
ผูรวบรวม (Aggregator Business Model) และโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: 
VPP) และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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ตารางที่ 5-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานเสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) กำหนดใหปริมาณ/
ประเภท/ที่ต้ังของ 
Microgrid & Prosumer 
เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียด 
เมื่อจัดทำ PDP รวมถึง
การพัฒนาระบบสงและ
จำหนายของประเทศ 

1.1.1) กำหนดให Microgrid & 
Prosumer เปนแนวทางลำดับแรกใน
การขยายเขตของการไฟฟาในพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสม 

- - - - 

1.1.2) Microgrid & Prosumer  
ที่เกิดขึ้นแลว หรือมีแผนวาจะเกิด  
ตองถูกนำไปใชในการวางแผนจัดทำ 
PDP และการพัฒนาระบบสงและ
จำหนายของประเทศ 

- - - - 

1.2) สนับสนุนใหเกิด 
Microgrid & Prosumer 
เปน Business as Usual 
เชิงพาณิชย 

1.2.1) การสงเสริมการใชงาน Microgrid 
& Prosumer ในรูปแบบตาง ๆ 

- การนำรองในชุมชนเมือง 
- สงเสริม RE Microgrid แบบ 
Full Service 24/7 ในพ้ืนที่
หางไกล 

- การนำเทคโนโลย ีMicrogrid 
มาใชรองรับ EV 

- สงเสริมการใชงาน RE 
Microgrid เชงิพาณชิยในกลุม
ผูใชงานทีเ่ปน Community 

- นำรอง RE Microgrid  
ในภาคอุตสาหกรรมจาก
ภาคเอกชน 

- กำหนดรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจ Microgrid/ 
Prosumer ที่เหมาะสม
สำหรับการไฟฟาทั้ง 3 แหง 

- สงเสริมการใชงาน RE 
Microgrid เชิงพาณิชย 
ในภาคอุตสาหกรรมประเภท 
High Reliability & 
Security Demand 

- นำรองรูปแบบตลาด และ 
Aggregator Business 
Model & VPP 

- การใชงาน Energy Service 
จาก Microgrid ผานรูปแบบ 
Aggregator Business 
Model & VPP 

- นโยบายการซื้อขายไฟฟา
จาก Microgrid 

1.3) การเสริมสรางองค
ความรูดาน Microgrid & 
Prosumer ใหกับ
บุคลากร  

1.3.1) การสงเสริมและพัฒนารูปแบบ
องคความรูดาน Microgrid & 
Prosumer ใหบุคลากรที่เก่ียวของต้ังแต
ระดับนโยบาย กฎระเบียบ การไฟฟา
สถาบันการศึกษา เปนตน 
 
 
 
 

- การพัฒนาหลักสูตร 
- การพัฒนาส่ือการเรียนรู 
- การสงเสริม R&D 
- การฝกอบรม 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
2) ดานกฎระเบียบ

ขอบังคับ
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) กฎระเบียบที่จำเปน
เพ่ือสนับสนุนใหเกิด 
Microgrid & Prosumer 
เปน Business as Usual 
เชิงพาณิชย 

2.1.1) กำหนดมาตรฐานการขึ้น
ทะเบียน การกำกับดูแล และบริหาร
ผูใชงาน Microgrid & Prosumer  
เชิงพาณิชยในกลุมผูใชงานที่เปน 
Community ในภาคอุตสาหกรรม
ประเภท High Reliability and 
Security Demand 

- ขอกำหนดและการขึ้นทะเบียน 
Microgrid & Prosumer 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
ในการกำกับดูแล และ
บริหารผูใชงาน Microgrid & 
Prosumer 

- ขอกำหนดมาตรฐานทาง
เทคนิค เชน Smart Meter 
(AMI), Grid Code, 
Interoperability เปนตน 

- ขอกำหนดการใชงาน 
Microgrid เชิงพาณิชย  
ในกลุมผูใชงานที่เปน 
Community  

- ขอกำหนดการใชงาน 
Microgrid เชิงพาณิชย  
ในภาคอุตสาหกรรมประเภท 
High Reliability and 
Security Demand 

- 

2.1.2) กำหนดคาธรรมเนียมตาง ๆ  
จากผูใชงานระบบ 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใน
การเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ 
จากผูใชงานระบบ Microgrid 
& Prosumer อยางเปนธรรม 
เชน Stranded Cost 
Recovery/Wheeling 
Charge/Power Tariff 
Structure 

- - - 

2.1.3) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
การซื้อขายไฟฟาภายในวง Microgrid 
และ Energy Service จาก Microgrid 

- - กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
การซื้อขายไฟฟาภายในวง 
Microgrid (ซื้อขายกันใน
พ้ืนที่ Microgrid) 

- - กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
การซื้อขาย Energy 
Service จาก Microgrid 
(นอกพ้ืนที่มาซื้อ Service) 

2.1.4) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
การเชื่อมตอ Microgrid เพ่ือใชงาน 
Energy Service ผาน Aggregator 
Business Model & VPP 

- - ขอกำหนดการดำเนินธุรกิจ 
Microgrid & Prosumer 
สำหรับการไฟฟาทั้ง 3 แหง 

- กฎระเบยีบ และมาตรฐาน
การทำธุรกรรมผาน Digital 
Platform เพ่ือรองรับการ 
Trading ในอนาคต 
 

 

- - กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
การเชื่อมตอ Microgrid เพ่ือ
ใชงาน Energy Service 
ผาน Aggregator Business 
Model & VPP 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
 2.1.5) กำหนดมาตรฐานทางเทคนิค 

ไดแก Smart Meter, Grid Code และ 
Interoperability 

- - - - 

3) ดานเทคนิค 
(Technical 
Requirement) 

3.1) การติดต้ัง 
Infrastructure ที่จำเปน
ในการส่ือสาร ตรวจวัด 
และกำกับดูแลผูใชไฟฟา
ในรูปแบบ Microgrid & 
Prosumer 

3.1.1) การติดต้ัง ปรับปรุง RE Base 
Microgrid ในพ้ืนที่หางไกล 

- ติดต้ัง ปรับปรุง RE Base 
Microgrid ในพ้ืนที่หางไกล 

- มี Infrastructure ที่จำเปน
ในการส่ือสาร ตรวจวัด และ
กำกับดูแลผูใชไฟฟาใน
รูปแบบ Microgrid & 
Prosumer 

- พัฒนาอุปกรณประกอบ 
ตาง ๆ ใหไดตามขอกำหนด
มาตรฐาน 

- พัฒนารูปแบบธุรกิจ 
Microgrid & Prosumer  

- - 

3.1.2) การติดต้ัง Infrastructure  
ที่จำเปนในการส่ือสาร ตรวจวัด  
และกำกับดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบ 
Microgrid & Prosumer 

- - - - 

3.1.3) การตรวจสอบมาตรฐานการ
เชื่อมตอ ตามขอกำหนดการใชงาน 
Microgrid เชิงพาณิชย ในกลุมผูใชงาน
ที่เปน Community/ภาคอุตสาหกรรม/
เพ่ือใชงาน Energy Service 

- มีมาตรฐานทางดานเทคนิค 
ที่เก่ียวของกับ Microgrid & 
Prosumer 

- มีการตรวจสอบมาตรฐาน
การเชื่อมตอ ตามขอกำหนด
การใชงาน Microgrid  
เชิงพาณิชย ในกลุมผูใชงาน
ที่เปน Community  

- มีการตรวจสอบมาตรฐาน
การเชื่อมตอ ตามขอกำหนด
การใชงาน Microgrid  
เชิงพาณิชยใน
ภาคอุตสาหกรรม 

- มีมาตรฐานการเชื่อมตอ 
Microgrid เพ่ือใชงาน 
Energy Service 

3.1.4) การพัฒนาการนำ Energy 
Service จาก Microgrid มาบริหาร
จัดการระบบไฟฟาใหเกิดประโยชน
สูงสุดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 

- - - มี Infrastructure ที่จำเปน
ในการส่ือสาร ตรวจวัด และ
กำกับดูแลผูใชไฟฟาใน
รูปแบบ Microgrid & 
Prosumer 

 
 
 

- 
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3.2) การบริหารจัดการ 
(Management 
System)/Software/ 
Platform 

3.2.1) การขึ้นทะเบียน ขออนุญาต 
การเปนผูใชไฟฟาแบบ Microgrid & 
Prosumer พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และบริหาร
จัดการ Microgrid & Prosumer 

- การขึ้นทะเบียน ขออนุญาต
เปนผูใชไฟฟาแบบ 
Microgrid & Prosumer 

- มี Software/Platform  
ในการเก็บรวมรวมขอมูล
และบริหารจัดการผูใชงาน
ไฟฟาในรูปแบบ Microgrid 
& Prosumer 

- - - 

3.2.2) การพัฒนาอุปกรณประกอบ  
ตาง ๆ ใหไดตามขอกำหนดมาตรฐาน 
พัฒนา Microgrid & Prosumer  
ใหสามารถเชื่อมตอกันไดดวยมาตรฐาน
เดียวกัน 

- - พัฒนาอุปกรณประกอบ 
ตาง ๆ ใหไดตามขอกำหนด
มาตรฐาน 

- พัฒนา Microgrid & 
Prosumer ใหสามารถ
เชื่อมตอกันไดดวยมาตรฐาน
เดียวกัน 

- 

3.2.3) การพัฒนาการรองรับ Energy 
Service ผาน Aggregator & VPP และ 
การทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

- - - พัฒนารูปแบบธุรกิจ 
Microgrid & Prosumer  

- มี Infrastructure ที่จำเปน
ในการเชื่อมตอ Microgrid 
เพ่ือใชงาน Energy Service 
ผาน Aggregator Business 
Model & VPP 

- รองรับการทำงานรวมกับ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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5.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตเสาหลักที่ 3 
 

แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 3 จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ  
ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการรองรับระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร  
เพื่อใหเกิดการใชงานพลังงานหมุนเวียนสำหรับไมโครกริดและโปรซูเมอร (RE Base Microgrid/Prosumer) 
เชิงพาณิชย รวมถึงชวยบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มีสัดสวนพลังงานหมุนเวียนสูง (High %RE Penetration) ได
นอกจากน้ี ยังมีการนำรอง สาธิต หรือพัฒนาระบบไมโครกริดสำหรับพื้นที่หางไกล หรือพื้นที่ที่มีโหลดสำคัญ 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและความยืดหยุนใหกับระบบโครงขายไฟฟาในพ้ืนที่ไดอีกดวย โดยกิจกรรม/โครงการหลัก
ภายใตเสาหลักที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 5-2 โดยแผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 3 ประกอบดวย 3 กลุม
กิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก              

จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและนโยบายสนับสนุน โดยจะ
เริ่มตนจากศึกษาแนวทางการบริหารจัดการไมโครกริดและโปรซูเมอร เพื่อรองรับการจัดทำแผน PDP และ
แผนพัฒนาระบบสง/ระบบจำหนายของประเทศ ควบคูไปกับการศึกษาเพื่อนำไมโครกริดมาใชงานรองรับ     
ยานยนตไฟฟาที่คาดวาจะมีการเติบโตอยางมากในอนาคตอันใกล กอนจะขยายผลการศึกษาเพื่อนำไปสูการ
สงเสริม สาธิตการใชงานโรงไฟฟาเสมือน (VPP) ในการบริหารจัดการไมโครกริดและโปรซูเมอรที ่มีความ
เหมาะสมในระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไทยในระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  
เปนผูรับผิดชอบหลักจะมีการดำเนินโครงการที่เกี ่ยวของกับการศึกษาและจัดทำหลักเกณฑกฎระเบียบ 
ที่จำเปนและเหมาะสม โดยจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดไมโครกริดและโปรซูเมอร 
เปน Business as Usual เชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไมโครกริดและโปรซูเมอรที่เกิดขึ้นมา 
บูรณาการใชประโยชนรวมกับระบบโครงขายไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาวตอไป 
 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนผูรับผิดชอบหลักจะมีการดำเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของระบบและโครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะดำเนินโครงการนำรองการพัฒนาสมารทกริดที่จังหวัดแมฮองสอนในระยะแรก ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น คูขนานไปกับโครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญพลังงาน อีกทั้งยังมี
การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟาพลังงานน้ำและระบบกักเก็บ
พลังงานแบบแบตเตอรี่ที่จะดำเนินการตอเนื่องไปจนสิ้นสุดแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ในสวนของ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจไมโครกริดและโปรซูเมอรที่เหมาะสมกับ 
กฟน. ในระยะแรกควบคูไปกับการดำเนินโครงการ Smart Community และโครงการ Virtual Utility ซึ่งจะ
มีการขยายการดำเนินการออกไปในสวน 5 ปหลังของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สำหรับการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินการพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่ อำเภอแมสะเรียง อำเภอเมืองแมฮองสอน 
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (VPP) ควบคูไปกับการพัฒนาระบบ       
ไมโครกริด/ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา (BESS) และระบบ Grid Analytics ครอบคลุมพื้นที่ของ กฟภ. 12 แหง 
ในระยะที่ 1 กอนจะขยายผลสูระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ของ กฟภ. อีก 32 แหง ซึ่งจะดำเนินการตอเนื่องไป
จนถึงแผนในระยะยาว  
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ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 5-2
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ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

 

รูปท่ี 5-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตเสาหลักท่ี 3 
  

EPPO-3-01

ERC-3-01

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
MG & Prosumer รองรับ

การจัดทํา PDP & T&D Plan

EPPO-3-02
ศึกษาเพ่ือนํา Microgrid

มาใชงานรองรับ EV

ป
‘65-66

Off-grid
เกิดการใชงาน RE Microgrid (24/7 AF)
On-grid
เริ่มนํารอง Community Microgrid (CM)

Community Microgrid (CM) เชิงพาณิชย
ป

‘67-69 Industry Microgrid (IM) เชิงพาณิชย
ป

‘70-74

การพัฒนาแนวทาง
บริหารจัดการ และ
นโยบายสนับสนุน

การศึกษาและจัดทํา
หลักเกณฑ

กฎระเบียบ ที่จําเปน

การเตรียมความ

พรอมดานระบบ

และโครงสราง

พ้ืนฐาน

EGAT-3-01

MEA-3-02

นํารอง Smart Grid 
แมฮองสอน

โครงการ Smart Community

EGAT-3-02 การพัฒนาศูนยเช่ียวชาญพลังงาน กฟผ. - EEC

ศึกษาการสงเสริม/สาธิต การใชงาน VPP ในการ
บริหารจัดการ MG & Prosumer ในประเทศไทย

EGAT-3-03 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่

MEA-3-03 โครงการ Virtual Utility MEA-3-04 ขยายผล โครงการ Virtual Utility

MEA-3-01
ศึกษารูปแบบธุรกิจ 

Microgrid & Prosumer

PEA-3-01 การพัฒนาระบบ Microgrid ในพ้ืนที่ แมสะเรียง/แมฮองสอน และการบริหารจัดการดานพลังงาน (VPP)

PEA-3-02 ระยะที่ 1 : การพัฒนาระบบ MG & BESS 12 พ้ืนที่ และระบบ VPP & Grid Analytic PEA-3-03 ขยายผล สูระยะที่ 2 (36 พ้ืนที่)

เกิดการเช่ือมตอ/ใชงาน 

Energy Service จาก 
Microgrid ทุกกลุม 

บนรูปแบบ Platform 
VPP

>ป
‘74

‘81

ศึกษาและจัดทําหลักเกณฑกฎระเบียบที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย 
อาทิ Stranded Cost Recovery, Wheeling charge, Power Tariff Structure/ “Enhanced UT”, การขึ้นทะเบียน การกํากับดูแล และบริหารผูใชงาน, 

การซื้อขายไฟฟาของ Microgrid, การเชื่อมตอ Microgrid ผาน Aggregator Business Model & VPP เปนตน
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ตารางที ่5-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานทีร่ับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 3 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
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EPPO-3-01 การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer  
เพ่ือรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) 
และแผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ 

(1.1)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

15 
          

EPPO-3-02 การศึกษานโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer  
เปน Business as Usual เชิงพาณิชย 

(1.2)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

45 
          

ERC-3-01 การศึกษาและจัดทำหลักเกณฑกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม             

เพ่ือสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual        

เชิงพาณิชย 

(2.1)  สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

EGAT-3-01 โครงการพัฒนาโครงการนำรองการพัฒนาสมารทกริดท่ีจังหวัด
แมฮองสอน 

(1.2) (3.2) กฟผ. - 690 
          

EGAT-3-02 โครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ.  

(EGAT – Energy Excellence Center: EGAT – EEC) 

(1.2) (3.2) กฟผ. - N/A 
          

EGAT-3-03 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำและ

ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอร่ี 

(1.2) (3.2) กฟผ. สำนักงาน กกพ. 
จท. กปม.  
อส. กรอ. 

58,680  
          

MEA-3-01 โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจ Microgrid/Prosumer สำหรับ กฟน. (1.2) กฟน. - 10 
          

MEA-3-02 โครงการ Smart Community (1.2) (3.2) กฟน. - 100 
          

MEA-3-03 โครงการ Virtual Utility (1.2) (3.2) กฟน. - 30 
          

MEA-3-04 การขยายผลโครงการ Virtual Utility (1.2) (3.2) กฟน. - N/A 
          

PEA-3-01 แผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid) และการบริหารจัดการ
ดานพลังงาน 

(1.2) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 1,336 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-12 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 3 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
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PEA-3-02 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา
ในอนาคต  ระยะที่ 1 

(1.2) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 3,800 
          

PEA-3-03 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา
ในอนาคต  ระยะที่ 2  

(1.2) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 15,520 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กรมเจาทา (จท.) กรมประมง (กปม.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-13 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid/Prosumer) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-3-01  การศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการ Microgrid/Prosumer เพื่อรองรับ 
การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนา 
ระบบสงและจำหนายของประเทศ 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและสงผล
กระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร คือการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงานพลังงานหมุนเวียน (RE Base Microgrid/ 
Prosumer) เชิงพาณิชยที่เปน Business as Usual  

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตองมี 
การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพ่ือ
รองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และ
แผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ เพื ่อลดการลงทุนที่
ซ้ำซอนในระบบโครงขายไฟฟา และไมสงผลกระทบตอคาไฟฟา
โดยรวมของประเทศ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  กำหนดใหปริมาณ/ประเภท/ที่ตั ้งของ Microgrid/Prosumer 
เปนประเด็นที่ตองพิจารณาโดยละเอียดเมื ่อจัดทำแผน PDP 
รวมถึงการพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ 

วัตถุประสงค - เพ่ีอเตรียมการรองรับแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ Microgrid/Prosumer   

- เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพ่ือ
รองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และ
แผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-14 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ไดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer 
เพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) 
และแผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2567) 

กรอบงบประมาณ 15 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
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การศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการ Microgrid/Prosumer  
เพ่ือรองรับการจัดทำแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) 
และแผนพัฒนาระบบสงและ
จำหนายของประเทศ 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบไมโครกริด (Microgrid) มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ จะตองสามารถรักษาการจายไฟฟาใหกับ

โหลดวิกฤต (Critical Load) และโหลดที่มีความสำคัญบางสวนได จึงเปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสำหรับ
กลุมผูใชไฟฟาที่มีความสำคัญสูง ชวยลดตนทุนในการจัดหาพลังงาน รวมถึงชะลอการขยายระบบโครงขาย
ไฟฟา (Grid Congestion & Expansion) และลดความสูญเสีย (Transmission Loss) ในภาพรวมของระบบ
โครงขายไฟฟาหลัก นอกจากนี้ ระบบไมโครกริดสามารถชวยสนับสนุนใหแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (Power Development Plan: PDP) บรรลุเปาหมายในการรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตดานพลังงาน 
ดานความมั่นคงรายพ้ืนที่ และสรางสมดุลระบบไฟฟาตามรายภูมิภาคได  

 

ทั้งนี ้ จากการพัฒนาของระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Generation: DG) และ
แนวโนมของราคาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ลดลง สงผลตอพฤติกรรมของผูใชไฟฟาในปจจุบัน ใหมีปรับเปลี่ยนจาก
การเปนผู ใชไฟฟาเพียงอยางเดียวไปเปนทั ้งผู ผลิตและผู ใชพลังงานไฟฟา หรือที ่เรียกวา “โปรซูเมอร 
(Prosumer)” โดยจะมีการผลิตไฟฟาใชเองในพื้นที่สามารถชวยลดความตองการไฟฟาโดยรวมของประเทศได 
สงผลใหสามารถชะลอการสรางโรงไฟฟา ขยายระบบสงและระบบจำหนายใหมได เนื่องจากระบบไมโครกริด
และโปรซูเมอรจัดเปนเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกัน (Technology Area Landscape) ซึ่งโปรซูเมอรสามารถ
เปนแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ในระบบโครงขายไมโครกริด 
และสามารถพัฒนาเปนไมโครกริดแบบผูใชรายเดียวได (Single User Microgrid) 

15 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-15 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง
ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) และตนทุนเทคโนโลยีพลังงาน
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ จึงสงผลใหมี Prosumer เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทย โดยไมมีการ
ควบคุมและสงผลตอการคาดการณปริมาณการผลิตไฟฟาและแนวทางการลงทุนโรงสรางพื้นฐานได ดังน้ัน 
จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพื่อรองรับการจัดทำแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ เพื่อใหการลงทุนในการ
จัดหาแหลงผลิตพลังงานและระบบโครงขายไฟฟาไมซ้ำซอน ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราคาไฟฟาในอนาคตได 
และควรมีการกำหนดให Microgrid/Prosumer เปนแนวทางลำดับแรกในการขยายเขตของการไฟฟาในพื้นที่
ที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (RE) และลดการปลอยกาซเรือน
กระจก  

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพื่อรองรับการจัดทำ

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของประเทศ โดยมีกรอบ
การดำเนินการ ดังน้ี  

 

- การประเมินแนวโนมของปริมาณ Microgrid/Prosumer ที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา 
- ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer ไปใชพิจารณารวมกับการวางแผน 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนการพัฒนาระบบสงและระบบจำหนาย
ของประเทศ 

- วิเคราะห และกำหนดนิยาม Microgrid/Prosumer สำหรับประเทศไทย 
- กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพื่อรองรับการจัดทำ

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนาระบบสงและจำหนายของ
ประเทศ  

- การจัดทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงาน 
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เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid/Prosumer) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-3-02  การศึกษานโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร คือการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงานพลังงานหมุนเวียน (RE Base Microgrid/ 
Prosumer) เชิงพาณิชยที่เปน Business as Usual  

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตอง
ศึกษานโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

วัตถุประสงค - เพ่ือศึกษาการนำเทคโนโลยี Microgrid มาใชรองรับการใชงานยานยนต
ไฟฟา (EV) 

- เพื ่อสงเสริม สาธิต การใชโรงไฟฟาเสมือนในการบริหารจัดการ
Microgrid/Prosumer ในระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไทย 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีนโยบายที่สนับสนุนไมโครกริดจากแหลงพลังงานทดแทนเปนหลัก 
(RE-Based Microgrid) สำหรับยานยนตที่ปลอยคารบอนเปนศูนย 
(Zero Emission Vehicle: ZEV) 
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- มีแนวทางในการสงเสริมเทคโนโลยีโรงไฟฟาเสมือน (VPP) จากแหลง
พลังงานทดแทนของ Microgrid/Prosumer รวมกับระบบโครงขาย
ไฟฟาใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  

- แนวทางสนับสนุนการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 45 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
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25
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25
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25
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25
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25
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การศึกษาการนำเทคโนโลย ี
Microgrid มาใชรองรับ EV 
ครอบคลุมทุกเสนทางของประเทศ 

          

การศึกษา การสงเสริม สาธิต การใช
โรงไฟฟาเสมือนในการบริหารจัดการ 
MG/Prosumer ในระบบโครงขาย
ไฟฟาของประเทศไทย 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ไมโครกริดและโปรซูเมอรมีร ูปแบบการใชงานที ่หลากหลาย เชน ไมโครกริดแบบอัตโนมัติ 

(Autonomous Full Service: AF) เปนไมโครกริดในพื้นที่ off-grid หรือพื้นที่หางไกลที่เนนการเพิ่มสัดสวน
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) และมีการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติและ
ครอบคลุมการใหบริการ 24 ชั่วโมง 7 วัน หรือโปรซูเมอรซึ่งจะเปนผูผลิตพลังงานที่อยูกระจัดกระจายในกลุม
บานที่อยู อาศัยหรืออาคารตาง ๆ ซึ ่งจะตองมีการบริหารจัดการสวนโครงขายไมโครกริด (Community 
Microgrid: CM) เปนไมโครกริดในพื้นที่ on-grid ระดับชุมชนที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน 
และรองรับการบริหารจัดการโหลดที่มีความผันผวน (Variable Load) จากยานยนตไฟฟา (EV) ซึ่งจะเกิดขึ้น 
ในชุมชนตาง ๆ หรือมหาวิทยาลัยได และนำไปสูรูปแบบไมโครกริดในกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Microgrid: 
IM) ซึ่งจะเปนไมโครกริดในพ้ืนที่ on-grid ระดับอุตสาหกรรม ที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน 
และรองรับโหลดที่ตองการความเชื่อถือไดสูง (High Reliable Load) ทั้งนี้ จากรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย 
ทำใหไมโครกริดและโปรซูเมอรมีผูใชงานตั้งแตระดับครัวเรือนไปจนถึงกลุมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อาคาร
ของรัฐและเอกชน และขยายไปสูความมั่นคงของการผลิตพลังงานในระดับประเทศได 

 

25 

20 
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การกำหนดใหไมโครกริดที่ใชพลังงานทดแทน 100% สำหรับประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟาเพื่อการ
ปลอยคารบอนเปนศูนย (RE-Based Microgrid for Zero Emission Vehicle (ZEV)) และเทคโนโลยีโรงไฟฟา
เสมือน (Virtual Power Plant: VPP) จะเปนเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทในการรวบรวมแหลงพลังงานแบบ
กระจายตัว ผานเทคโนโลยีและระบบสื่อสารขั้นสูง เพื่อชวยใหผูควบคุมระบบไฟฟาสามารถบูรณาการแหลง
พลังงานแบบกระจายตัวตาง ๆ รวมถึงแหลงพลังงานทดแทนในปริมาณมาก รวมกับระบบโครงขายไฟฟาให
เกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยสนับสนุนการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการศึกษาและกำหนดนโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 

as Usual เชิงพาณิชย โดยการศึกษาการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer ในรูปแบบตาง ๆ แบงเปน  
2 โครงการยอย ดังน้ี  

 

1) การศึกษาการนำเทคโนโลยีไมโครกริด (Microgrid) มาใชรองรับยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV)   
 

ปจจุบันการขนสงดวยรถบรรทุกเปนระบบการขนสงหลักของประเทศไทย การที่ประเทศไทยได
เขารวมเปนสมาชิกกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทำใหประเทศ
ไทยและสมาชิก ASEAN ทั้งหมดสามารถเดินทางเชื่อมโยงในมิติบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการ
เคลื่อนยายสินคาและบริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ประเทศไทยซึ่งมีขอไดเปรียบดานสถานที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตร (Geographical Advantage) จึงมีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลางการขนสงของ ASEAN และ
สามารถอำนวยความสะดวกการขนสงเชื่อมตอการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ ในบริบท
ของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อรองรับ
เปาหมายในการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงของภูมิภาคจึงจำเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสรางพื้นฐานของประตูการคา และการเชื่อมตอโครงขายการขนสง การอำนวยความสะดวกดานการเดินทาง
และการขนสงกับประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งเตรียมความพรอมผูประกอบการขนสงไทย0

1 เปนการชวยยกระดับ
การบริหารจัดการการขนสงสินคาทางถนนของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

การตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาในโครงขายไฟฟาและตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ 
นอกจากจะเปนการเตรียมความพรอมของระบบโครงขายไฟฟาของประเทศแลว ยังเปนการใชประโยชนจาก
โครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการ
ผลิตและการลงทุน โดยใหความสำคัญในการพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน แลวยังสามารถตอบสนองความตองการในการสัญจรของประชาชน สงเสริมการเขาถึง
แหลงทองเที่ยว รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และบริการทางสังคมของรัฐอยางเทาเทียม 
และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ซึ่งมีบทบาทสำคัญการสรางงาน สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสามารถรองรับและปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
เทคโนโลยีทางดานพลังงานและนวัตกรรม และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยเปน
การศึกษาครอบคลุมทุกเสนทางของประเทศไทย ไดแก  

 
 

 
1 https://moc.ocsc.go.th/sites/default/files/01_1_khmuulthawaip_18.pdf 
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- เสนทาง กรุงเทพฯ – เหนือ (เชียงราย) 
- เสนทาง กรุงเทพฯ – ตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย) 
- เสนทาง กรุงเทพฯ – ใต (ปตตานี) 
- เสนทาง กรุงเทพฯ – ตะวันออก 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดการดำเนินโครงการ มีดังน้ี 

- ศึกษาการนำไมโครกริดที่ใชพลังงานทดแทน 100% สำหรับประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟา
ของตางประเทศ  

- วิเคราะห และกำหนดความเหมาะสมของการใชไมโครกริดที่ใชพลังงานทดแทน 100% 
สำหรับประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟาเพ่ือการปลอยคารบอนเปนศูนย 
o โครงขายไฟฟา  
o กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

- กรอบนโยบายการใชไมโครกริดที่ใชพลังงานทดแทน 100% สำหรับประจุไฟฟาของยานยนต
ไฟฟา 

- การทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงาน  
o การนำรองในชุมชนเมือง 
o สงเสริมการใชงาน RE Microgrid เชิงพาณิชย ในกลุมผูใชงานที่เปน Community 
o อ่ืน ๆ  

 

2) การศึกษาการสงเสริม สาธิต โรงไฟฟาเสมือนในการบริหารจัดการไมโครกริดและโปรซูเมอร
ในระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไทย รายละเอียดการดำเนินโครงการ มีดังน้ี 

 

- ศึกษาการกำหนดนิยามโรงไฟฟาเสมือน และการบริหารจัดการไมโครกริดและโปรซูเมอร 
ในระบบโครงขายไฟฟาของตางประเทศ  

- วิเคราะห และกำหนดนิยามโรงไฟฟาเสมือนสำหรับประเทศไทย 
- ศึกษาและวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
- ศึกษารูปแบบธุรกิจของโรงไฟฟาเสมือน  

o Aggregator Business Model & VPP 
- การทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงาน  

o แนวทางการนำรองรูปแบบตลาด  
 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-20 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-3-01 การศึกษาและจัดทำหลกัเกณฑกฎระเบียบท่ีจำเปนและเหมาะสม เพื่อสนบัสนุน 
ใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual เชงิพาณิชย 

 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซอน และกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- การกำกับกิจการพลังงานจะชวยสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน
การบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม 
ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและ
คุณภาพการใหบริการ และสงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมกับผู ร ับใบอนุญาตและ
ผู ใช งาน ดังนั ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(สำนักงาน กกพ.) จึงจำเปนตองดำเนินการศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ
กฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.1)  กฎระเบียบที่จำเปนเพ่ือสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer 
เปน Business as Usual เชิงพาณิชย 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำหลักเกณฑที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อสนับสนุน 
ใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชยที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-21 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ภาครัฐสามารถกำหนดหลักเกณฑกฎระเบียบ ขอบังคับและอัตรา
คาบริการตาง ๆ  ที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer 
เปน Business as Usual เชิงพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม
กับผูรับใบอนุญาตและผูใชงาน 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำหลักเกณฑกฎระเบียบ
ที่จำเปนและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนใหเกิด 
Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย อาทิ การจัดการตนทุน 
และหนี้สินติดคาง (Stranded Cost 
Recovery), Wheeling Charge, Power 
Tariff Structure/“Enhanced UT”  
เพ่ือการสงเสริม Microgrid/Prosumer, 
การขึ้นทะเบียน การกำกับดูแล และบริหาร
ผูใชงาน Microgrid/Prosumer เชิง
พาณิชย, การซื้อขายไฟฟาในวง Microgrid 
และจาก Microgrid, การเชื่อมตอ 
Microgrid เพ่ือใชงาน Energy Service 
ผาน Aggregator Business Model & 
VPP เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคญั  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) ประกอบกับราคาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนลดลงอยางมีนัยสำคัญ สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer ที่อาจจะสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ โดย
การบริหารจัดการในดานการกำกับของสำนักงาน กกพ. จะชวยลดการลงทุนที่ซ้ำซอน และไมเกิดผลกระทบตอ
ราคาคาไฟฟาโดยรวม ดังนั้น สำนักงาน กกพ. จึงมีความจำเปนตองศึกษาและจัดทำกฎระเบียบ ขอบังคับและ
อัตราคาบริการตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-22 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

และจะชวยสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงานการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปน
ธรรม ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ และสงเสริม
ใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมกับผูรับใบอนุญาตและผูใชงาน  
 

รายละเอียดโครงการ  
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำหลักเกณฑกฎระเบียบ ขอบังคับและอัตราคาบริการ

ตาง ๆ ที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อชวยสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual  
เชิงพาณิชย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ

1. การจัดทำหลักเกณฑการคำนวณอัตราคาบริการ Wheeling Charge โดยคำนึงถึงตนทุนการ
ดำเนินการรวมถึงการจัดการตนทุน และหนี้สินติดคาง (Stranded Cost Recovery) เพื่อเปน
อัตรารองรับการใชสายสง หรือสายจำหนายของการไฟฟาโดยบุคคลที่สาม 

2. การพิจารณามาตรฐานการขึ้นทะเบียน การกำกับดูแล และบริหารผูใชงาน Microgrid/Prosumer 
เชิงพาณิชย 

- กลุมผูใชงาน Microgrid ในพื้นที่ on-grid ระดับชุมชนที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจาก 
RE และรองรับการบริหารจัดการ variable load จาก EV 

- กลุมผูใชงาน Microgrid ในพื้นที่ on-grid ระดับอุตสาหกรรมที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลัก 
มาจาก RE และรองรับ High Reliable Load 

3. การพิจารณากฎ ระเบียบ ขอบังคับ การซื้อขายไฟฟาในวง Microgrid และจาก Microgrid 
4. การพิจารณากฎ ระเบียบ ขอบังคับ การเชื่อมตอ Microgrid เพื่อใชงาน Energy Service ผาน 

Aggregator Business Model & VPP 
 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-23 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-3-01  โครงการพัฒนาโครงการนำรองการพฒันาสมารทกรดิท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินการโครงการนำรองการพัฒนา
สมารทกริดที ่จังหวัดแมฮองสอน โดยเปนการพัฒนาตอเนื ่องจาก
โครงการในแผนการขับเคลือ่นฯ ในระยะสั้น (EGAT-05) ซึ่งโครงการน้ี
จะชวยในการเพิ่มความมั่นคง และความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาและ
ให Microgrid เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 

วัตถุประสงค - เพื่อเพิ่มความมั่นคง และความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาในพื้นที่ อ.เมือง
แมฮองสอน  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-24 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เพื่อพัฒนา อ.เมืองแมฮองสอน ใหเปนจังหวัดที่มีการใชไฟฟาจาก
พลังงานสีเขียวในสัดสวนสูง  

- เพื ่อสรางการมีสวนรวมดานพลังงานใหกับประชาชนในพื ้นที ่ให
ตระหนักรู ในการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
ตอบสนองกับสถานการณการจายไฟฟาในพ้ืนที่  

- เพื ่อเปนแหลงวิจัย และพัฒนาใหเกิดองคความรู ดานสมารทกริด 
ในประเทศไทย  

- เพื ่อเปนแหลงสาธิต ใหความรู ทางดานพลังงานไฟฟาและระบบ
สมารทกริดแกประชาชนทั่วไป 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาในพื้นที่ อ.เมือง
แมฮองสอน และเปนแหลงเรียนรูของประเทศ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565)   

กรอบงบประมาณ 690 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 

25
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25
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25
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25
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โครงการพัฒนาโครงการนำรอง   
การพัฒนาสมารทกริดที่จังหวัด
แมฮองสอน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ และตองมีการบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform โดยตองมีการ
พัฒนาการรองรับ Energy Service ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให 
Microgrid จะเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนหรือยานยนตไฟฟา 
(VRE, EV) และการเพ่ิมสัดสวนพลังงานหมุนเวียน (RE) ของประเทศ 

 

เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศของจังหวัดแมฮองสอน มีลักษณะเปนปาเขาและมีการสงวนพื้นที่สวนใหญ
ไวเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ดังนั้น จังหวัดแมฮองสอนจึงเปนจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ระบบสงไฟฟาแรงดันสูง
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมสามารถเขาถึงได ปจจุบันจึงไดมีการผลิตไฟฟาขึ้นภายใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดยอาศัยแหลงพลังงานตาง ๆ อยางไรก็ตาม แหลงพลังงานในพื้นที่นั้นมีอยูอยาง



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

จำกัด กระแสไฟฟาบางสวนจึงตองถูกจายมาจากระบบจำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผานพื้นที่ปา 
ซึ่งมีตนไมหนาแนน สงผลใหจังหวัดแมฮองสอนประสบปญหากระแสไฟฟาขัดของบอยครั้ง เนื่องจากตนไม 
ลมพาดสายไฟ จึงทำใหเกิดปญหาความเชื่อถือไดและคุณภาพของไฟฟาตามมา ซึ่งถือไดวาเปนประเด็นสำคัญ 
ที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขในพ้ืนที่ดังกลาว  

 

กฟผ. จึงไดดำเนินโครงการพัฒนาโครงการนำรองสมารทกริด ที่จังหวัดแมฮองสอน (EGAT-05) ซึ่งได
มีการระบุการดำเนินงานโครงการในแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย  
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 โดยการดำเนินงานของโครงการฯ ดังกลาวสามารถแกไขปญหาความเชื่อถือได
และคุณภาพของไฟฟา อีกทั้งทำใหระบบไฟฟามีความมั่นคงสูงขึ้น นอกจากน้ี พื้นที่จังหวัดแมฮองสอนถือไดวา 
มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากตำแหนงที่ตั ้งมีความเปนไปไดสำหรับการควบคุมและ
ปฏิบัติการระบบรวมกับระบบไมโครกริดของ กฟภ. ที่อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ไดในอนาคต  

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงการนำรองการพัฒนาสมารทกริดที่จังหวัดแมฮองสอน แบงการ

ดำเนินงานออกเปน 4 ดาน และมีขอบเขตงาน ดังน้ี  
 

1. Smart Energy ประกอบดวย  
- โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย ขนาด 3 เมกะวัตต  
- ระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ขนาด  

4 เมกะวัตต สามารถจายพลังงานไฟฟาตามพิกัดไดนาน 15 นาที  
 

2. Smart System ประกอบดวย  
- ระบบสื ่อสารและสารสนเทศอัจฉริยะผานใยแกวนำแสงที ่ม ีการติดตั ้งระบบ Energy 

Management System (Micro-EMS) เพื่อใหการทำงานเปนแบบอัตโนมัติในการควบคุม
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาในพื้นที่ และเชื่อมโยงการควบคุมใหทำงานรวมกันกับระบบ
จำหนายของ กฟภ. 

- ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ) ซึ่งจะบริหารจัดการ 
พลังงานของรถบัสและสถานีอัดประจุไฟฟา พรอมระบบควบคุมการทำงานแบบ Vehicle to 
Grid (V2G) 

- ระบบ Remote Monitoring 
 

3. Smart City ประกอบดวย  
- ปายอัจฉริยะ (Smart Billboard) จำนวน 2 ปาย เพื่อแสดงขอมูลการใชพลังงานในจังหวัด

แมฮองสอน เพ่ือใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของพลังงานไฟฟาและการใชไฟฟาอยางคุมคา  
- รถบัสไฟฟา (E-bus) จำนวน 2 คัน  
- สถานีอัดประจุไฟฟา จำนวน 2 แหง  
- ระบบการจัดการพลังงาน (Building Energy Management System: BEMS) จำนวน 1 แหง  

 

4. Smart Learning ประกอบดวย  
- ศูนยการเรียนรูบนพื้นที่โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง เพื่อเผยแพรขอมูลความรูทางดาน

พลังงานไฟฟา และนวัตกรรมทางดานโครงขายสมารทกริด  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-3-02  โครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ.  

(EGAT – Energy Excellence Center: EGAT – EEC) 

 

หลักการและเหตุผล - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีแนวคิดประยุกตใช
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไดแก กาซไฮโดรเจน 
กาซชีวภาพจากขยะและพืชพลังงาน เซลลแสงอาทิตย ระบบกักเก็บ
พลังงาน ซึ่งถูกออกแบบใหทำงานผสมผสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่และทำงานเปนระบบไมโครกริด
แบบแยกโดดไดโดยไมตองพ่ึงพาไฟฟาจากกริด (Islanding Microgrid) 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาศูนยเชี ่ยวชาญ
พลังงาน กฟผ. (EGAT – Energy Excellence Center: EGAT – EEC) 
เพ่ือชวยในการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟา สงผลตอแนวทางในการ
วางแผนดานกำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ และให Microgrid เปน
เครื่องมือหนึ่งที่ชวยบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน 
(VRE) และการเพ่ิมสัดสวนพลังงานหมุนเวียน (RE) ของประเทศ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2) นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-27 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อเปนศูนยเชี่ยวชาญพลังงานแหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที ่มีการนำพลังงานหมุนเวียนมากชนิดที่สุด (กาซไฮโดรเจน  
กาซชีวภาพจากขยะและพืชพลังงาน เซลลแสงอาทิตย ระบบกักเก็บ
พลังงาน) มาบูรณาการรวมกันและนำเปนสูระบบไมโครกริดแบบ 
100% โดยไมเช่ือมตอกับระบบไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ตนแบบระบบไมโครกริดสำหรับดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย 
พรอมทั้งบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2567)   

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 
25

65
 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

โครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญ
พลังงาน กฟผ. (EGAT – Energy 
Excellence Center: EGAT – EEC) 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาไดถูกพัฒนาขึ้น และราคาของระบบมีแนวโนมลดต่ำลงกวาในอดีต รวมไปถึง

การใชพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ จึงทำใหการผลิตไฟฟาจากแหลงตาง ๆ มีลักษณะเปนการกระจายตัว
มากขึ้น (Distributed Generation: DG) และสามารถเลือกใชเชื้อเพลิงไดจากหลายแหลงในการผลิตไฟฟา 
ผู ใชไฟฟามีอิสระการติดตั ้งระบบตามความตองการของผูใชงานในขณะที่ระบบการผลิตมีขนาดเล็กลง 
โดยแหลงพลังงานทางเลือกที ่กระจายอยู ตามพื ้นที ่ตาง ๆ (Distributed Energy Resources: DER) ที่มี
ศักยภาพในการผลิตและใหบริการไฟฟามีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดย DER จะประกอบไปดวยการ
ผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (DG) ระบบกักเก็บพลังงานแบบ Behind-the-Meter Batteries และความสามารถ
ในการควบคุมโหลดทางไฟฟาที่ใชงานในระบบการตอบสนองดานโหลด (Demand Response: DR) เชน 
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาครัวเรือน ยานยนตประจุไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Charging Electric Vehicles: EVs) 
อุปกรณผลิตความรอนที่สามารถควบคุมผานสมารทมิเตอร เชน ปมความรอน (Heat Pump) หรือหมอตมน้ำ 
(Electric Boilers) การผลิตไฟฟารูปแบบเดิมจากโรงไฟฟาขนาดใหญในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดจะถูกแทนที่ดวย 
DER โดยเฉพาะแหลงพลังงานสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ที่มีศักยภาพในพื้นที่และอยูใกล
กับผูใชไฟฟา ซึ่งมีขอดี คือ ลดการสูญเสียในระบบสงไฟฟา ลดความหนาแนนของกระแสไฟฟาในระบบสง
ไฟฟาและระบบจำหนายไฟฟา และการใชพลังงานทดแทนเปน DER จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย 

 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-28 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ. (EGAT – Energy 
Excellence Center: EGAT – EEC) เพื่อเปนตนแบบการใชงานของระบบไมโครกริดที่มาจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียนที่หลากหลายเทคโนโลยี เชน กาซไฮโดรเจน กาซชีวภาพจากขยะและพืชพลังงาน เซลลแสงอาทิตย 
ระบบกักเก็บพลังงาน เปนตน 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. จะดำเนินการพัฒนาศูนยเชี ่ยวชาญพลังงาน กฟผ. (EGAT – Energy Excellence Center: 

EGAT – EEC) โดยจะทำการออกแบบและติดต้ังระบบ Microgrid และสาธิตการใชงานระบบ Microgrid  
 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-29 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-3-03  โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำและ 
ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี ่
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินการไมโครกริด โดยมีการติดต้ัง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำ (Solar Floating) รวมกับ
โรงไฟฟาพลังน้ำและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในพื้นที่เขื่อน
ตาง ๆ ของ กฟผ. เพื่อชวยในการวางแผนดานกำลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศ และให Microgrid เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยบริหารจัดการ 
พลังงานหมุนเวียนที ่ม ีความผันผวน (VRE) และการเพิ ่มสัดสวน
พลังงานหมุนเวียน (RE) ของประเทศ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - จัดทำโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ VRE ใหทำงานรวมกัน
ผานระบบบริหารจัดการพลังงาน (Hybrid Energy Management 
System) และ PV Solar Power Generation Forecast ในพ้ืนที่ของ
เขื่อนตาง ๆ ของ กฟผ. เปน Flexible Power Plant/Resource สราง
ความเชื ่อถือไดในการจายไฟฟา (Generation Leveling) โดยมี
โครงการที่เขื่อนอุบลรัตนเปนโครงการนำรอง 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบไมโครกริดจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนที ่ม ีความผันผวน (VRE) และการเพิ ่มสัดสวนพลังงาน
หมุนเวียน (RE) ของประเทศ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กรมเจาทา (จท.) 

กรมประมง (กปม.)  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.)  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)   

กรอบงบประมาณ 58,680 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 
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25
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เขื่อนอุบลรัตน 24 MWac และ BESS           

เขื่อนศรีนครินทร 140 MWac และ 
BESS 

   
 

      

เขื่อนภูมิพล 158 MWac และ BESS           

เขื่อนวชิราลงกรณ 50 MWac และ 
BESS 

          

เขื่อนศรีนครินทร สวนตอขยาย  
1 – 280 MWac และ BESS 

          

เขื่อนภูมิพล สวนตอขยาย  
1 – 300 MWac และ BESS 

          

เขื่อนวชิราลงกรณ สวนตอขยาย  
1 – 250 MWac และ BESS 

          

เขื่อนศรีนครินทร สวนตอขยาย  
2 – 300 MWac และ BESS 

          

หมายเหตุ: กรอบงบประมาณไมรวมคาเชื่อมตอระบบไฟฟาและระบบสง 

 

850 

5,500 

6,180 

1,950 

10,950 

11,750 

9,750 

11,750 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ความตองการในการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก 

สงผลใหการผลิตพลังงานกลายเปนประเด็นสำคัญและการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนยังมี
แนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง แหลงพลังงานหมุนเวียนที่พบมากที่สุด คือ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตยและเชื้อเพลิงชีวภาพหรือชีวมวล โดยการใชแหลงพลังงานสะอาดในระบบไมโครกริดมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดความผันผวนในระบบโครงขายไมโครกริดเอง ดังนั้น การชวยเพิ่มความมั่นคง ความนาเชื่อถอืได
และความยืดหยุนใหกับระบบ จึงจำเปนตองมีเทคโนโลยีสำหรับการเก็บสะสมพลังงานมาสนับสนุน  

 

ระบบเก็บสะสมพลังงานสำหรับระบบไมโครกริด (Energy Storage for Microgrid: ESMG) สามารถ
จัดเก็บและใหบริการพลังงานตามความตองการของโหลดใชงาน โดยจะทำหนาที่คงความเสถียรภาพ (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานของดวงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนที่ไมคงที่) จากการผลิตไฟฟาจากแหลง
พลังงานกระจายตัว (DG) และจัดเก็บเปนพลังงานสำรอง การจำแนกเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานที่ใชงาน
อยูในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ เพื่อรักษาสมดุลความตองการดานคุณภาพไฟฟาและทำหนาที่เปน
แหลงจายพลังงานสำรองเพ่ือรองรับระบบไฟฟาในโครงขายไฟฟาทุกชนิด 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน 
ทุนลอยน้ำ (Solar Floating) รวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในพ้ืนที่เขื่อนตาง ๆ 
ของ กฟผ. โดยมีโครงการที่เขื่อนอุบลรัตนเปนโครงการนำรอง 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. จะดำเนินการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำ (Solar Floating) 

รวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำและระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในพื้นที่เขื่อนตาง ๆ ของ กฟผ. ระหวางป 
พ.ศ. 2565 – 2574 โดยออกแบบใหมีระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อจัดทำระบบ Weather Station และ
เครื่องมือวัดระบบ PV Solar Power Generation Forecast จากการคาดการณแสงแดดและอุณหภูมิจาก 
Weather Forecast Information จาก Provider ผานระบบดาวเทียม เพื่อประมาณการการผลิตพลังงาน
ไฟฟาลวงหนาประเภท Intraday, Day Ahead, Week Ahead ทำแผนการผลิตไฟฟาลวงหนา แจงศูนย
ควบคุมระบบไฟฟา และจัดทำแผนการเดินเครื่องใหสอดคลองกับปริมาณน้ำในเขื่อน กำลังผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงาน จัดทำ PV Solar Panels และอินเวอรเตอร บนทุนลอยน้ำชนิด HDPE 
จัดรูปแบบทุนลอยน้ำออกเปน Area หรือ Island ระบบยึดโยงของทุนลอยน้ำ ระบบหมอแปลง 22kV และ
สายเคเบ้ิลบนทุนลอยน้ำ ระบบ 22kV Switchgear เช่ือมโรงไฟฟาตอเขากับสายสงของ กฟผ. 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-32 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-3-01  โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจ Microgrid/Prosumer สำหรบั กฟน. 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) มีภารกิจในการสรางสรรคนวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงาน
อัจฉริยะ เพื ่อวิถ ีช ีว ิตเมืองมหานคร เล็งเห็นความสำคัญในการ
สนับสนุนใหเกิดการใชผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดย กฟน. จะ
ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจของระบบ Microgrid/Prosumer 
เชิงพาณิชย เพ่ือชวยในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มีการเช่ือมตอ
กับ Renewable Energy (RE) จำนวนมากเขามาในระบบของ กฟน. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจของระบบ Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เหมาะสมสำหรับ กฟน. 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กฟน. สามารถนำรูปแบบธุรกิจของระบบ Microgrid/Prosumer  
ไปใชงานจริงได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-33 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 10 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดเพื่อยกระดับระบบ
จำหนายไฟฟาใหมีคุณภาพ ความเชื่อถือได ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย กฟน. จึงมีแนวคิดในการนำ
ระบบ Microgrid/Prosumer มาชวยในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที่มีการเชื่อมตอกับ Renewable 
Energy (RE) จำนวนมากเขามาในระบบของ กฟน. ดวยเหตุผลดังกลาว กฟน. จึงดำเนินการศึกษารูปแบบ
การดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจและบริษัทในเครือของ กฟน. 

 
รายละเอียดโครงการ  

1) ศึกษารูปแบบธุรกิจของระบบ Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชยที ่เหมาะสมสำหรับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทลูก กฟน. (MEA Smart Energy Solutions จำกัด) 

2) ศึกษารูปแบบการตลาด Aggregator Business Model และ Virtual Power Plant (VPP)  
ที่มีการใชงานรวมกับระบบ Microgrid  

3) ศึกษาการวิเคราะหดานธุรกิจและความเปนไปไดทางการเงิน (Financial Feasibility) ของแตละ 
รูปแบบธุรกิจที่เสนอ 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-34 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-3-02  โครงการ Smart Community 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการนำรองสาธิต การใชงาน Smart Community 
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการใชงานระบบ Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย 
ที่มีการเชื่อมตอกับ Renewable Energy (RE) จำนวนมากเขามาใน
ระบบของ กฟน. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 

วัตถุประสงค - เพื่อใหเกิด การศึกษา นำรอง สาธิตการใชงาน Smart Community  
เพ่ือสนับสนุน Prosumer และการใช Renewable Energy 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เพื ่อรองรับในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที ่การเชื ่อมตอกับ
พลังงานหมุนเวียน (RE) จำนวนมาก 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-35 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 100 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ เชน Community Microgrid สำหรับพื้นที่ on-grid ระดับชุมชนที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมา
จาก RE และรองรับการบริหารจัดการ Variable Load จาก EV หรือ Industrial Microgrid ในพื้นที่ on-grid 
ระดับอุตสาหกรรมที่มีแหลงผลิตไฟฟาหลักมาจาก RE และรองรับ High Reliable Load หรือ Prosumer 
ของครัวเรือนหรืออาคารตาง ๆ ในพื้นที ่ กฟน. และการดำเนินการดังกลาวจะตองมีการบริหารจัดการ 
(Management System)/Software/Platform โดยตองมีการพัฒนาอุปกรณประกอบตาง ๆ ใหไดตาม
ขอกำหนดมาตรฐาน พัฒนา Microgrid/Prosumer ใหสามารถเชื่อมตอกันไดดวยมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน 
กฟน. จึงดำเนินโครงการนำรองสาธิต การใชงาน Smart Community เพื่อสนับสนุน Prosumer และการใช 
Renewable Energy ในพ้ืนที่ กฟน. 

 
รายละเอียดโครงการ  

1) จัดสราง Smart Community ที่เปนลักษณะประชาชนอาศัยอยูเปนแหลงชุมชุน (หมูบาน
จัดสรร) หรือประชาชนอาศัยอยูหลายอาคารในบริเวณเดียวกันที่มีระบบการจายพลังงานไฟฟา
ที่ใชงานรวมกัน มีการซื้อขายพลังงานระหวางอาคาร 

2) พื้นที ่สาธิตจะมีการติดตั ้ง DER ที่ใชงานรวมกันหลายชนิด เชน พลังงาน Solar PV และ 
Energy Storage System มีระบบการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา เพื่อลดคาใชจาย รวมทั้ง
อาจจะมีการใชงานระบบ Building Energy Management System: BEMS หรือ Home 
Energy Management System: HEMS มาใชงาน 

3) ในกรณีเกิดไฟฟาดับสามารถจายไฟเลี้ยงตัวเองไดเปนชวงระยะเวลาหน่ึง 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-36 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 
รูปตัวอยางของ Community Microgrid 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-37 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-3-03  โครงการ Virtual Utility 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
จะดำเนินการโครงการ Virtual Utility โดย กฟน. จะดำเนินการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power 
Plant: VPP) ผ  าน Platform ของ Aggregator และต อยอดการ
ทดสอบใชงาน Platform ในพื้นที่นำรองของ กฟน. เพื่อสงเสริมการ
ผลิตไฟฟาจาก RE การพัฒนาระบบ Microgrid และเพื่อเปนแนวทาง 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจ Aggregator ที่สามารถรองรับตลาดซื้อขาย
ไฟฟาในอนาคตได และเปนการขยายผลการใชงาน National Energy 
Trading Platform (NETP) รวมถึง การกำหนดกฎระเบียบการอนุญาต
ใหซื้อขายไฟฟา รวมถึงมาตรการและขอกำหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-38 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก RE และการพัฒนาระบบ Microgrid 
ในรูปแบบที ่ระบบจำหนายเปนของ Utility และพัฒนา/ทดสอบ
รูปแบบ Load Aggregator เพื่อรองรับระบบบริหารจัดการพลังงาน
(EMS), Demand Response, Energy Trading และ Virtual Power 
Plant ในพ้ืนที่นำรอง 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มี Platform ของ Load Aggregator ที่สามารถรองรับ EMS, Demand 
Response, Energy Trading และ Virtual Power Plant ในพ้ืนที่นำรอง 

- มีรูปแบบ Business Model สำหรับธุรกิจ Aggregator ที ่สามารถ
รองรับตลาดซื้อขายไฟฟาได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 30 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ การนำรองรูปแบบตลาดและ Aggregator Business Model & VPP และตองมีการบริหาร
จัดการ (Management System)/Software/Platform โดยตองมีการพัฒนาการรองรับ Energy Service 
ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

 

การนำ VPP ซึ่งเปนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานที่มีอยูกระจัดกระจายใหรวมเปนเครือขาย
เดียวกัน VPP จึงเปนแนวทางแกปญหาสำคัญสำหรับการวางแผนการปรับปรุง Microgrid/Prosumer  
ที่เช่ือมตอกับโครงขายไฟฟาในพ้ืนที่ กฟน. ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

รายละเอียดโครงการ  

1) นำรองเพื่อสงเสริมการติดตั้ง ใชงาน RE, Microgrid ในรูปแบบที่ระบบจำหนายเปนของ Utility 
เชิงพาณิชย  

2) ทดสอบรูปแบบ Load Aggregator เพื่อรองรับระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS), Demand 
Response, Energy Trading และ VPP ในพื้นที่นำรอง โดยมีผูรวบรวมโหลด Load Aggregator 
เปนผูบริหารจัดการผาน Platform Aggregator 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

3) ศึกษารูปแบบ Business Model สำหรับธุรกิจ ที ่สามารถรองรับตลาดซื ้อขายไฟฟาได 
Aggregator และเปนการขยายผลการใชงาน National Energy Trading Platform (NETP) 
รวมถึงการกำหนดกฎระเบียบการอนุญาตใหซื ้อขายไฟฟา รวมถึงมาตรการและขอกำหนด    
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-3-04  การขยายผลโครงการ Virtual Utility 
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดให
ปริมาณ/ประเภท/ที่ตั้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตอง
พิจารณาโดยละเอียดเมื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย
ที่เปน Business as Usual  

- ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
จะดำเนินการขยายผลการดำเนินโครงการ Virtual Utility (MEA-3-03) 
ในพ้ืนที่ของ กฟน. ที่มีความเปนไปไดในทางเทคนิคและการเงิน 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business 
as Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.2) การบริหารจัดการ (Management System)/Software/ 
Platform 

วัตถุประสงค - เพ่ือสรางรูปแบบธุรกิจสำหรับ VPP ที่เหมาะสมของ กฟน. 

- เพ่ือขยายผลในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมของ กฟน. 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มี Platform ของ Load Aggregator ที่สามารถรองรับ EMS, Demand 
Response, Energy Trading และ Virtual Power Plant ในพ ื ้นที่
ของ กฟน. 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-41 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- มีขอกำหนดที่เกี่ยวของกับธุรกิจ VPP สำหรับภาคเอกชน ในพื้นที่ของ 
กฟน. 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ การนำรองรูปแบบตลาด และ Aggregator Business Model & VPP และตองมีการบริหาร
จัดการ (Management System)/Software/Platform โดยตองมีการพัฒนาการรองรับ Energy Service 
ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินการขยายผลจากการดำเนินโครงการนำรอง Virtual Utility 
(MEA-3-03) ในพื้นที่ของ กฟน. โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีความเปนไปไดในทางเทคนิคและการเงิน ซึ่งจะ
สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงาน VPP รวมกับภาคเอกชนในเชิงพาณิชยไดอยางเหมาะสม 

 
รายละเอียดโครงการ  

1) จัดทำโครงการ VPP เต็มรูปแบบ โดยลงทุนติดตั้งอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดและควบคุม
ปริมาณไฟฟา ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ของ กฟน. 

2) กำหนดขอกำหนดที่เกี่ยวของกับธุรกิจ VPP สำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ของ กฟน. พรอมทั้ง
กำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับ VPP ภาคเอกชนอยางเหมาะสม 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-42 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-3-01  แผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid) และการบริหารจัดการดานพลังงาน 

 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ ่มขึ ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการที ่เหมาะสม เพื ่อลดการลงทุนที ่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ
ไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมายสำคัญของ
เสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดใหปริมาณ/
ประเภท/ที่ตั ้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตองพิจารณา
โดยละเอียดเมื่อจัดทำแผน PDP และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/ 
Prosumer เชิงพาณิชยที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) จะดำเนินแผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid) และ
การบริหารจัดการดานพลังงาน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการ 
Microgrid ในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที ่ม ีการเชื ่อมตอกับ 
Renewable Energy (RE) ในระบบของ กฟภ. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และ 
กำกับดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบ Microgrid/Prosumer 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform 

วัตถุประสงค - เพ่ือสงเสริม RE Microgrid แบบ Full Service 24/7 ในพ้ืนที่หางไกล 

- เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual 
Power Plants) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-43 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กฟภ. สามารถพัฒนาระบบ Microgrid ในพ้ืนที่หางไกลไปใชงานไดจริง 

- มีแนวทางการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual Power 
Plants) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2571)  

กรอบงบประมาณ 1,366 ลานบาท  

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

พัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อำเภอแมสะ
เรียง จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่ 2 
(ระบบ) (อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

    
 

     

ปรับปรุงระบบไมโครกริด ท่ี อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน (ระบบ)  
(อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

    
 

     

แผนงานระบบบริหารจัดการแหลงผลิต
ไฟฟาแบบกระจาย (Virtual Power 
Plants) (อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

    
 

     

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ มีการติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และกำกับดูแลผูใชไฟฟาใน
รูปแบบ Microgrid/Prosumer เชน การติดตั ้ง/ปรับปรุง RE Base Microgrid การพัฒนาการนำ Energy 
Service จาก Microgrid มาบริหารจัดการระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 
และมีการบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform เชน การพัฒนาการรองรับ Energy 
Service ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินแผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid) และการบริหาร

จัดการดานพลังงาน โดยแบงออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังน้ี  
 

- พัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่ 2 (ระบบ)  
- ปรับปรุงระบบไมโครกริด ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ระบบ)  
- แผนงานระบบบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual Power Plants)   

494 

340 

532 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-44 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-3-02  โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรบัเทคโนโลยรีะบบไฟฟาในอนาคต 

ระยะท่ี 1  
 

หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ ่มขึ ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการที ่เหมาะสม เพื ่อลดการลงทุนที ่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ
ไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมายสำคัญของ
เสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดใหปริมาณ/
ประเภท/ที่ตั ้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตองพิจารณา
โดยละเอียดเมื่อจัดทำแผน PDP และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/ 
Prosumer เชิงพาณิชยที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
บริหารจัดการ Microgrid ในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที ่มีการ
เช่ือมตอกับ Renewable Energy (RE) ในระบบของ กฟภ. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และ 
กำกับดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบ Microgrid/Prosumer 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform 

วัตถุประสงค - เพ่ือสงเสริม RE Microgrid แบบ Full Service 24/7 ในพ้ืนที่หางไกล 

- เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual 
Power Plants) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-45 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กฟภ. สามารถพัฒนาระบบ Microgrid ในพ้ืนที่หางไกลไปใชงานไดจริง 

- มีแนวทางการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual Power 
Plants) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2573)  

กรอบงบประมาณ 3,800 ลานบาท  

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงาน
ไฟฟา (Battery Energy Storage 
System: BESS) ในพ้ืนที่ กฟภ. 12 
พ้ืนที่ (อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

     
 

    

ระบบ Virtual Power Plant (VPP) 
และ Grid Analytic (ระบบ)  
(อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ มีการติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และกำกับดูแลผูใชไฟฟาใน
รูปแบบ Microgrid/Prosumer เชน การติดตั ้ง/ปรับปรุง RE Base Microgrid การพัฒนาการนำ Energy 
Service จาก Microgrid มาบริหารจัดการระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 
และมีการบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform เชน การพัฒนาการรองรับ Energy 
Service ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี

ระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 1 โดยแบงออกเปน 2 กิจกรรมยอย ดังน้ี  
 

- ระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงานไฟฟา (Battery Energy Storage System: BESS)  
ในพ้ืนที่ กฟภ. 12 พ้ืนที่  

- ระบบ Virtual Power Plant (VPP) และ Grid Analytic  
  

2,400 

1,400 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-46 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 3 : ไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-3-03  โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต 

ระยะท่ี 2 

 
หลักการและเหตุผล - แนวโนมการเพิ ่มขึ ้นของ Microgrid/Prosumer สงผลกระทบตอการ

บริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการวางแผนดานกำลังการผลิต
ไฟฟาของประเทศ จึงมีความจำเปนตองเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทาง 
การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซอนและกอใหเกิด
ผลกระทบตอราคาคาไฟฟาโดยรวม 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ
ไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมายสำคัญของ
เสาหลักที่ 3 ไมโครกริดและโปรซูเมอร เปนการกำหนดใหปริมาณ/
ประเภท/ที่ตั ้งของ Microgrid/Prosumer เปนประเด็นที่ตองพิจารณา
โดยละเอียดเมื่อจัดทำแผน PDP และเกิดการใชงาน RE Base Microgrid/ 
Prosumer เชิงพาณิชยที่เปน Business as Usual  

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
บริหารจัดการ Microgrid ในการบริหารจัดการโครงขายไฟฟาที ่มีการ
เชื่อมตอกับ Renewable Energy (RE) ในระบบของ กฟภ. ซึ่งเปนการ
ขยายผลดำเนินการตอเน่ืองจากโครงการในระยะที่ 1 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และ 
กำกับดูแลผูใชไฟฟาในรูปแบบ Microgrid/ Prosumer 

(3.2)  การบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform 

วัตถุประสงค - เพ่ือสงเสริม RE Microgrid แบบ Full Service 24/7 ในพ้ืนที่หางไกล 

- เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual 
Power Plants) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-47 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - กฟภ. สามารถพัฒนาระบบ Microgrid ในพ้ืนที่หางไกลไปใชงานไดจริง 

- มีแนวทางการบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Virtual Power 
Plants) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ป (ระหวางป พ.ศ. 2573 – 2581)  

กรอบงบประมาณ 15,520 ลานบาท  

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงาน
ไฟฟา (Battery Energy Storage 
System: BESS) ในพ้ืนที่ กฟภ. 36 
พ้ืนที่ (อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

         

 

ระบบ Virtual Power Plant (VPP) 
(ระบบ) (อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

          

ระบบบริหารจัดการขอมูลการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลระบบงาน (IT/OT 
Convergent) และระบบวิเคราะห
ขอมูล (Grid Analytic)  
(อยูระหวางขอความเห็นชอบ) 

         
 

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง

ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) หนวยงานภาครัฐจะตองเปน
ตนแบบการใชพลังงานทดแทนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายใหเกิด Microgrid/ 
Prosumer เปน Business as Usual เชิงพาณิชย จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการใชงาน Microgrid/Prosumer 
ในรูปแบบตาง ๆ มีการติดตั้ง Infrastructure ที่จำเปนในการสื่อสาร ตรวจวัด และกำกับดูแลผูใชไฟฟาใน
รูปแบบ Microgrid/Prosumer เชน การติดตั ้ง/ปรับปรุง RE Base Microgrid การพัฒนาการนำ Energy 
Service จาก Microgrid มาบริหารจัดการระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 
และมีการบริหารจัดการ (Management System)/Software/Platform เชน การพัฒนาการรองรับ Energy 
Service ผาน Aggregator & VPP และการทำงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี

ระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 2 โดยแบงออกเปน 3 กิจกรรมยอย ดังน้ี  
 

4,147 

7,547 

3,826 

2581 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 5-48 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- ระบบไมโครกริดและกักเก็บพลังงานไฟฟา (Battery Energy Storage System: BESS)  
ในพ้ืนที่ กฟภ. 36 พ้ืนที่ 

- ระบบ Virtual Power Plant (VPP)  
- ระบบบริหารจัดการขอมูลการเช่ือมโยงฐานขอมูลระบบงาน (IT/OT Convergent) และระบบ

วิเคราะหขอมูล (Grid Analytic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

บทที่ 6 
แผนเสาหลักที่ 4: ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-1 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

บทที่ 6 
แผนเสาหลักที่ 4: ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 

 
6.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของเสาหลักที ่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี  
 

 
 

รูปท่ี 6-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของเสาหลักท่ี 4 ESS 
 

1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) การสงเสริมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระดับโครงขายไฟฟา (Grid Scale) และ
ระดับผูใชงานหลังมิเตอร (Behind-the-Meter: BTM) 

1.1.1) การพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชใน
โครงขายไฟฟา 

1.1.2) การพิจารณามาตรการทางการคาและภาษีสำหรับการยกเวนหรือลดหยอนสำหรับระบบ
บริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS)/การบูรณาการระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS Integration) โดยมีการทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ ๆ 

1.2) การสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy 
Transition) 

1.2.1) การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมายระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ใน
ระดับโครงขายไฟฟา (Grid Scale) และระดับผูใชงานหลังมิเตอร (Behind-the-Meter: 
BTM) ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (Power Development Plan: 
PDP) โดยมีการทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-2 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

1.2.2) การพิจารณาปรับเปลี่ยนตลาดไฟฟาเพื่อรองรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy 
Transition) 

1.3) การสงเสริมตลาดไฟฟาแบบเสร ี(Free Market)  

1.3.1) การสงเสริมเนนความตองการผู ใชงาน (Customer Centric) เชน Peer-to-Peer 
(P2P), โรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP), การแปลงพลังงานไฟฟาไปสู
รูปแบบการใชงานพลังงานอ่ืน ๆ (Power-to-X) เปนตน 

1.4) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใช ESS เพื่อใหเกิดความเสมอภาคของการลงทุนเมื่อเทียบ
กับโครงขายไฟฟา (Grid Parity) 

1.4.1) การสงเสริมตลาดการตอบสนองดานโหลด (Demand Response Market), ไมโครกริด
และโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) ในระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
(Commercial & Industrial: C&I) และสถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา (EV Charging 
Station) 

1.4.2) การจัดทำนโยบายการรับซื้อบริการของการไฟฟา (Utility) เชน บริการเสริมความมั่นคง
ในระบบไฟฟา (Ancillary Service) หรือความสามารถในการใหบริการ (Capacity  
Service) 

1.4.3) การสงเสริมรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (ESS as a Service: EaaS) เชน การใหบริการเชาซื้อ
ระบบกักเก็บพลังงาน การใหบริการดานบริหารจัดการและดูแลรักษา (Operation & 
Maintenance) เมื่อมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชงาน เปนตน 

1.5) การเสริมสรางองคความรูดานระบบกักเก็บพลังงานใหกับบุคลากร  

1.5.1) การสงเสริมและพัฒนารูปองคความรูดาน ESS ใหบุคลากรที่เกี ่ยวของตั้งแตระดับ
นโยบาย กฎระเบียบ การไฟฟา สถาบันการศึกษา เปนตน 

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) การจัดทำกฎระเบียบรองรับนโยบาย และ การดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ 
ESS 

2.1.1) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การรองรับของ ESS ในโครงขายไฟฟา ทั้งในสวนของ 
Utility scale และหลังมิเตอร (Behind-the Meter: BTM) 

2.1.2) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การเชื่อมตอของ ESS แตละประเภท/ตำแหนงในหลัง
มิเตอร (Behind-the Meter: BTM) และหนามิเตอร (in-Front-of-the-Meter) และ
ภาคครัวเรือน (Resident) 

2.1.3) การปรับปรุง Grid Code ที่จำเปนครบถวน/การรับซื้อบริการจาก ESS 

2.2) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2.2.1) การกำหนดมาตรฐานระหวางผูบริหารระบบ (System Operator: SO) และผูใชงาน 
(Customer) โดยเปนการสงขอมูลสองทาง (Two-way flow Data)  

2.2.2) การกำหนดมาตรฐานระบบบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน (Factory Energy 
Management System: FEMS), ระบบบริหารจัดการพลังงานในบาน (Home Energy 
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Management System: HEMS), อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Appliance) และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอุปกรณที่เชื่อมตอสำหรับหลังมิเตอร (Behind-the Meter: BTM) และ
อุปกรณตาง ๆ (Device) 

2.2.3) การอนุญาตธุรกิจแบบใหม (P2P Energy Trading, VPP, etc.) 
2.2.4) การกำหนดระเบียบการรับซื้อบริการจาก ESS 
2.2.5) การกำหนดมาตรฐานการทำธุรกรรมเพื่อรองรับการซื้อขายรูปแบบตาง ๆ (Trading) 

(Blockchain, DR-as-a-Service, EaaS, VPP, P2X, etc.) 
2.2.6) การกำหนดกฎระเบียบ BTM Resource ประเภทตาง ๆ 

3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การเตรยีมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ 

3.1.1) การใหบริการลูกคาดานบริหารจัดการพลังงาน (Customer Energy Management 
Service) เชน รูปแบบแพลตฟอรมสำหรับโรงงานและอาคาร (Platform for Factory 
Energy Management System: FEMS/Building Energy Management System: 
BEMS) ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial: C&I) และภาค
ครัวเรือน (Resident Sector) 

3.1.2) การติดต้ังโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน เชน ระบบบริหารจัดการพลังงานในบาน (Home 
Energy Management System: HEMS), อุปกรณเชื่อมตอกับบาน (Home Gateway), 
อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Appliance) และ Cloud-based EMS เปนตน 

3.2) การพัฒนาการใหบริการระบบกักเก็บพลังงาน (ESS as a Service)  

3.2.1) การพัฒนารูปแบบการใหบริการของ ESS ผาน Blockchain, Energy Trading Platform 
3.2.2) การพัฒนาการรองรับ Interoperability ระหวาง P2P Platform 
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ตารางที่ 6-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานเสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) การสงเสริมติดต้ัง 
ESS ในระดับ Grid 
Scale และ BTM 

1.1.1) การพิจารณารูปแบบการใชงาน
จริงและรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสม 
ในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา 

- โครงการนำรองดานการใช 
ESS ใน Grid scale และ 
BTM สำหรับ C&I  

- การสงเสริมการใช ESS  
ใน Grid scale และ BTM 
สำหรับ C&I รวมถึงการหา
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม 

- นโยบายการรับซื้อบริการ
ของ Utility เชน Ancillary 
Service หรือ Capacity 
Service 

- การขยายผลการใช ESS  
ใน Grid scale และ BTM 
สำหรับ C&I และ 
Residential  

- นโยบายสงเสริมรูปแบบ
ธุรกิจใหม ๆ ตามรูปแบบ
บริการของ ESS as a 
Service สงเสริมการทำงาน
รวมกับ P2P energy 
trading, VPP, P2X, etc. 

1.1.2) การพิจารณามาตรการทาง
การคาและภาษีสำหรับการยกเวนหรือ
ลดหยอน BMS/ESS Integration  
โดยมีการทบทวนความเหมาะสมเปน
ระยะ ๆ 

- การยกเวนหรือลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
(BMS, ESS integration) 

- การแกไขภาษีสรรพสามิต 
ใหแบงแยกตามประเภท
เทคโนโลยีและผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 
(แตกตางกันตามราย
เทคโนโลยี) 

- มาตรการทางการคาที่ไมใช
ภาษี (NTMs) 

- - 

1.2) การสงเสริมให ESS 
รองรับ Energy 
Transition 

1.2.1) การขับเคล่ือนและผลักดันใหเกิด
การบรรจุเปาหมาย ESS ในแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 
โดยมีการทบทวนเปาหมายที่เหมาะสม
เปนระยะ ๆ  

- นโยบายสงเสริมการติดต้ัง 
ESS ในโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียน (VRE)  

- นโยบายสงเสริมการติดต้ัง 
ESS ในสวนของ Power 
applications รองรับการใช
งานใน system operation  

- กำหนดเปาหมาย ESS +  
ในแผน PDP/AEDP/EEP 

- 

1.2.2) การพิจารณาปรับเปล่ียนตลาด
ไฟฟาเพ่ือรองรับ Energy Transition 

- - - นโยบายการศึกษาการ
ปรับเปล่ียนตลาดไฟฟา  
เพ่ือรองรับ Energy 
transition 

- 

1.3) การสงเสริมตลาด
ไฟฟา Free Market 

1.3.1) การสงเสริม Customer Centric 
(P2P, VPP, P2X, etc.) 

- - - - นโยบายสงเสริม  
Free Market 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
1.4) มาตรการสงเสริม 
และสนับสนุนการใช ESS 
เพ่ือใหเกิด Grid Parity 

1.4.1) การสงเสริมการใชงาน ESS ใน 
DR Market, Microgrid & Prosumer 
ในระดับ C&I และ EV charging 
station 

- การจัดทำโครงสรางคาไฟฟา 
(Wheeling Charge, 
Energy Charge & 
Demand Charge, etc.) 

- มาตรการสงเสริมการลงทุน 
ESS ใน BTM  
(C&I Resident) 

- - นโยบาย Customer-
Centric  

- นโยบายสนับสนุน/สราง
แรงจูงใจตอการลงทุน ESS 
ในภาค BTM/การทำงาน
รวมกับ P2P energy 
trading, VPP, P2X, etc. 

1.4.2) การจัดทำนโยบายการรับซื้อ
บริการของ Utility เชน Ancillary 
Service หรือ Capacity Service 

- นโยบายการนำ ESS มา
ทดแทน Peaking plant 
หรือ quick ramp 

- การรับซื้อบริการของ Utility 
เชน Ancillary Service 
หรือ Capacity Service 

- เชื่อมตอ BTM ESS เพ่ือ
ใหบริการระบบไฟฟา 

1.4.3) การสงเสริมรูปแบบธุรกิจใหม ๆ 
ESS as a Service 

- - - การสงเสริมการทำงาน
รวมกับ P2P, VPP, P2X, 
etc. 

1.5) การเสริมสรางองค
ความรูดานระบบกักเก็บ
พลังงานใหกับบุคลากร 

1.5.1) การสงเสริมและพัฒนารูปองค
ความรูดาน ESS ใหบุคลากรที่เก่ียวของ
ต้ังแตระดับนโยบาย กฎระเบียบ  
การไฟฟาสถาบันการศึกษา เปนตน 

- การพัฒนาหลักสูตร 
- การพัฒนาส่ือการเรียนรู 
- การสงเสริม R&D 
- การฝกอบรม 

2) ดานกฎระเบียบ
ขอบังคับ 
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) การจัดทำ
กฎระเบียบรองรับ
นโยบายและการ
ดำเนินงานการเชื่อมตอ
โครงขายไฟฟาสำหรับ 
ESS 

2.1.1) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
การรองรับของ ESS ในภาค C&I  

- กฎระเบียบที่เปดโอกาสใน
การมีสวนรวมของ ESS  
ในโครงขายไฟฟา รองรับ
กลุม C&I และขยายผล 
นำรองสูกลุม Resident  
ในระยะถัดไป 

- - กฎระเบียบ และมาตรฐาน 
ESS แบบ B2G 

- 

2.1.2) กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
การเชื่อมตอของ ESS ใน BTM & in-
Front-of-the-Meter และ Resident 

- กฎระเบียบการเชื่อมตอของ 
ESS แตละประเภท/
ตำแหนง (BTM & In-Front-
of the meter) 

- - - กฎระเบียบการเชื่อมตอของ 
New ESS Technology  
แตละประเภท/ตำแหนง 
(BTM & In-Front-of the 
Meter) 

2.1.3) การปรับปรุง Grid Code  
ที่จำเปนครบถวน 

- การจัดทำ Grid Code 
รองรับการเชื่อมตอของ ESS 

- - - กฎระเบียบการทำธุรกรรม
เพ่ือรองรับการ Trading  
ในอนาคต 
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2.2) การกำหนด
มาตรฐานการเชื่อมตอ
และการส่ือสารระหวาง
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2.2.1) การกำหนดมาตรฐานระหวาง 
SO – Customer  
(Two-way flow Data) 

- กฎระเบียบ/มาตรฐานการ
เชื่อมตอระหวางภาคสวน 
เชน SO-Customer  
(Two-way Flow Data) 

- การกำหนดระเบียบการ
รองรับการเขาถึงและการใช
งาน AMI Data โดย  
Third Party 

- - 

2.2.2) การกำหนดมาตรฐาน FEMS, 
HEMS, Smart Appliance และ
มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ 
BTM/Device 

- - กฎระเบียบ/มาตรฐานการ
เชื่อมตอระหวางภาคสวน 
เชน FEMS, HEMS, Smart 
Appliance 

- มาตรฐานอุตสาหกรรม
สำหรับ BTM/Device 

- 

2.2.3) การอนุญาตธุรกิจแบบใหม (P2P 
Energy Trading, VPP, etc.) 

- การอนุญาตดำเนินธุรกิจ
แบบใหม (P2P Energy 
Trading, VPP, etc.)/ 
การรับซื้อบริการจาก ESS 

- กฎระเบียบ/แนวทางการขอ
อนุญาตธุรกิจแบบใหม เชน 
P2P Energy Trading, VPP 
เปนตน  

- - 

2.2.4) การกำหนดระเบียบการรับซื้อ
บริการจาก ESS 

- - กฎระเบียบที่เปดโอกาส 
ในการมีสวนรวมของ ESS 
มาเปน Ancillary Service 
หรือ Capacity Service 
ใหกับ Utility 

- - 

2.2.5) การกำหนดมาตรฐานการทำ
ธุรกรรมเพ่ือรองรับ Trading 
(Blockchain, DR-as-a-Service, EaaS, 
VPP, P2X, etc.) 

- - กฎระเบียบ และมาตรฐาน
การทำธุรกรรมเพ่ือรองรับ
การ Trading ตาง ๆ 

- กฎระเบียบ และมาตรฐาน
การทำธุรกรรมเพ่ือรองรับ
การ Trading ในอนาคต 

- 

2.2.6) การกำหนดกฎระเบียบ BTM 
Resource ประเภทตาง ๆ 

- - - กฎระเบียบที่เปดให BTM 
Resources ประเภทตาง ๆ 
สามารถแขงขัน และมี 
สวนรวมในตลาดไฟฟาได
อยางเทาเทียม ESS+Solar 
PV ที่มี Grid parity in  
24 h/day 

 

- 
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3) ดานเทคนิค 

(Technical 
Requirement) 

3.1) การเตรียมความ
พรอมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบบริหารจัดการ 

3.1.1) Customer Energy 
Management Service (Platform for 
FEMS/BEMS) in C&I & Resident 
Sector 

- Customer Energy 
Management Service 
(Platform for FEMS, 
BEMS in C&I & Resident 
Sector) 

- Customer Energy 
Management Service 
(Platform for FEMS, 
BEMS in C&I & Resident 
Sector) 

- - มีการติดต้ัง End User 
Scale : Customer Energy 
Management Services , 
ESS as a services  

3.1.2) การติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐานที่
จำเปน เชน HEMS, Home Gateway, 
Smart Appliance, Cloud-based EMS 

- Infrastructure ที่จำเปน 
ในการใชงาน ESS ทั้งใน 
สวนของ Utility-scale และ 
End-user Scale (นำรอง) -
> EV charging Station 

- นำรองการใชงาน VRE+ESS 
(Technical + Economic) 

- ระยะเวลาการใชงาน  
1 – 2 h/day 

- ขยายการติดต้ัง 
infrastructure และ AMI 
ใหครอบคลุมเพียงพอ
สำหรับ Utility-scale และ 
End User Scale ในภาค 
C&I และ Resident 

- สงเสริมใหมีการใชงาน 
VRE+ESS  

- ระยะเวลาการใชงาน   
2 – 4 h/day 

- AMI ใหครอบคลุมเพียงพอ
สำหรับ End User Scale 
ในภาค C&I และResidents 

- ขยายผลการใชงาน 
VRE+ESS ในระดับ BTM 
ESS เพ่ือใหบริการระบบ
ไฟฟา 

- ระยะเวลาการใชงาน   
4 – 6 h/day 

- AMI ครอบคลุมกลุม 
Residential ทั้งหมด  

- New ESS Technology 
สำหรับ Utility-scale  
ที่หลากหลาย (Integration 
of multiple 
technologies) -> 
Optimization  

- ระยะเวลาการใชงาน   
6 – 12 h/day 

3.2) การพัฒนา ESS as 
a Service 

3.2.1) การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ของ ESS ผาน Blockchain, Energy 
Trading Platform 

- - ESS as a Service 
(Blockchain, Energy 
trading Platform) 

- H2G (ESS+Grid –forming 
inverter Software) 

- ESS as a Service 
(Blockchain, Energy 
trading Platform) 

- 

3.2.2) การพัฒนาการรองรับ 
Interoperability ระหวาง P2P 
Platform 

- - - - Blockchain, Energy 
Trading Platform 
Interoperability ระหวาง 
P2P Platform 

 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-8 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

6.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตเสาหลักที่ 4 
 

แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 4 จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ  
ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในทุกรูปแบบ
การบริการ (Service) ที่เกี่ยวของกับโครงขายไฟฟาของประเทศไทย รวมถึงมาตรการสงเสริมรูปแบบธุรกิจ
ใหม ๆ (New Business) ของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา รวมถึงเพ่ิม
ความยืดหยุนและความมั่นคงในโครงขายไฟฟาของประเทศ โดยกิจกรรม/โครงการหลักภายใตเสาหลักที่ 4  
ดังแสดงในรูปที่ 6-2 โดย แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 4 ประกอบดวย 3 กลุมกิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก              

จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและขับเคลื่อนการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน โดยจะ
เริ่มตนจากศึกษานโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชงานระบบกักเก็บพลังงานในระดับ Grid Scale 
กอนจะขยายผลใหครอบคลุมการใชงานในระดับ Behind-The-Meter (BTM) พรอมทั้งการขับเคลื่อนและ
ผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมายของระบบกักเก็บพลังงาน ลงไปในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP) อยางเปนรูปธรรม เพื ่อรองรับการเปลี่ยนผานทางดานพลังงาน (Energy Transition) นอกจากน้ี 
ในระยะถัดไป สนพ. จะทำการศึกษารูปแบบการสงเสริมการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน รวมกับเทคโนโลยี
หรือรูปแบบธุรกิจในอนาคต อาทิ P2P, VPP, P2X เปนตน เพื่อบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานใหเกิดการใชงาน
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว 

 
กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  

เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ กรอบกฎระเบียบ
ที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อรองรับนโยบายและการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับระบบ 
กักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการศึกษาและเตรียมความพรอมดานกฎระเบียบที่จำเปนสำหรับการรับซื้อ
บริการจากระบบกักเก็บพลังงานตามทิศทางของดานโยบายใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในระยะยาว 
 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนผูรับผิดชอบหลักจะมีการดำเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของระบบและโครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะเริ่มดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) ที่ สฟ.
สตูล และ สฟ.ชุมแพ ในระยะแรก กอนจะดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานสูบกลับสำหรับเขื่อนจุฬาภรณ 
เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร ในชวง 5 ปหลังของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางตอเนื่อง 
ไปจนถึงแผนระยะยาว ในสวนของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ในระยะแรกจะดำเนินโครงการนำรองระบบ   
กักเก็บพลังงานสำหรับสถานียอยปทุมวัน กอนจะขยายผลไปสูโครงการนำรองระบบบริหารควบคุมพลังงาน
จาก DER ในระบบจำหนายแรงต่ำ และหลังจากนั้นจะเริ่มการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพื่อกักเก็บพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมตอกับระบบจำหนายใหมากขึ้น เมื่อตนทุนของระบบกักเก็บพลังงานลดลงจนคุมคาในการ
ลงทุนในระยะยาว สำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีการดำเนินแผนงานในระยะยาวครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เพ่ือจัดหาระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ (BESS) 
มาใชงานบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ ่งจะมีการดำเนินงานคูขนานไปกับการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานเพื่อรองรับการบริหารความตองการไฟฟาและพลังงานหมุนเวียนในระยะที่ 1 ในชวงกลางถึงปลาย



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-9 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ควบคูไปกับการขยายผลสูระยะที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการตอเนื่องไปจนถึง
แผนในระยะยาว 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 4 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 6-2 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-10 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

 

รูปท่ี 6-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตเสาหลักท่ี 4 

 

  

EPPO-4-01

ERC-4-01

นโยบาย/มาตรการ
การใชงาน ESS ระดับ Grid Scale

ป
‘65-66

การใชงาน Utility Scale 

และ End-user scale (แบบนํารอง )

การใชงาน Utility Scale และEnd-user scale 

รองรับการใชงาน 2-4 h/day

ป
‘67-69

ขยายผลการใชงาน Utility Scale และ BTM ในวงกวาง 
เร่ิมเช่ือมตอ BTM -ESS เพ่ือใหบริการระบบไฟฟา

รองรับการใชงาน 4-6 h/day

ป
‘70-74

การสงเสริมและ
ขับเคลื่อน

การใชงาน ESS

การศึกษาและจัดทํา 
หลักเกณฑ

กรอบกฎระเบียบ 
ที่จําเปน

การเตรียมความ

พรอมดานระบบ

และโครงสราง

พ้ืนฐาน

EGAT-4-01
ศึกษาแนวทางการติดต้ัง BESS

สฟ. สตูล / ชุมแพ EGAT-4-02
โรงไฟฟาพลังงานนํ้าแบบสูบกลับ

(เข่ือนจุฬาภรณ / วชิราลงกรณ / ศรีนครินทร)

MEA-4-01
ESS Pilot Project 

สําหรับสถานียอยปทุมวัน

PEA-4-01 แผนระยะยาวในการจัดหา BESS บน เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

ขยายผลนโยบาย/มาตรการ 
การใชงาน ESS ระดับ BTM

EPPO-4-02
การขับเคลื่อน/ผลักดัน การบรรจุ

เปาหมาย ESS ในแผน PDP เกิดการ
ใชงาน ESS รองรับ Energy Transition

รูปแบบการสงเสริมการใชงาน ESS 

รวมกับ P2P , VPP , P2X

ERC-4-02
ศึกษาและเตรียมพรอมดานระเบียบที่จําเปนสําหรับการรับซื้อบริการจาก ESS 

อาทิ การทดสอบและออกหลักเกณฑในพื้นที่ทดสอบ, การรับซื้อ Ancillary Service จากภาคเอกชน, การรับซื้อ VRE+ESS เปนตน

นํารอง ระบบควบคุมพลังงานจาก DERs 
ในระบบจําหนายแรงดันตํ่า

ขยายผลการติดต้ัง ESS 
เพ่ือกักเก็บ RE ที่เช่ือมตอกับระบบจําหนายMEA-4-02 MEA-4-03

PEA-4-02 การพัฒนาระบบ ESS เพ่ือรองรับการบริหารความตองการไฟฟา/พลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 1

PEA-4-03 การขยายผล สูระยะที ่2

ศึกษาและจัดทํากรอบกฎระเบียบที่จําเปนและเหมาะสม สําหรับ ESS 
อาทิ หลักเกณฑของ Grid code ที่เหมาะสม, กรอบ กฎระเบียบการเชื่อมตอของ ESS ในโครงขายไฟฟา เปนตน

New Business 

ของ New ESS 
Technology 

มาใชงานไดทุกรูปแบบ
บริการ รองรับการใช
งาน 6-12 h/day

>ป
‘74

‘80

‘80



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-11 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที ่6-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 4 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานทีร่ับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 4 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-4-01 โครงการศึกษานโยบายการสงเสริมติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานในระดับ
โครงขายไฟฟา (Grid Scale) และผูใชงานหลังมิเตอร (BTM)  

(1.1) (1.2)  
(1.4) 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

30 
          

EPPO-4-02 โครงการขับเคล่ือนการสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการปรับเปล่ียน

ตลาดไฟฟารองรับการเปล่ียนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 

(1.2) (1.3)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

40 
          

ERC-4-01 การศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบท่ีจำเปนและเหมาะสม รองรับ
นโยบายและการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS 

(2.1) 
  

สำนักงาน 
กกพ.  

สนพ.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

ERC-4-02 การศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบที่จำเปนสำหรับ 

การรับซื้อบริการจาก ESS 

(2.2)  สำนักงาน 
กกพ.  

สนพ.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

EGAT-4-01 โครงการศึกษาแนวทางการติดต้ัง BESS ท่ี สฟ. สตูล และ สฟ.ชุมแพ  (1.1) (3.2) กฟผ. - N/A 
          

EGAT-4-02 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ (1.1) (3.2) กฟผ. พน. สนพ. 
สำนักงาน กกพ.  
สศช. กค. สคร. 

ปม. อส. 

93,350 
          

MEA-4-01 โครงการระบบ Energy Storage System Pilot Project สำหรับ 

สถานียอยปทุมวัน 

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟน. - 80 
          

MEA-4-02 โครงการนำรองระบบบริหารควบคุมพลังงานจาก Distributed Energy 

Resources (DER) ในระบบจำหนายแรงต่ำ 

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟน. - 20 
          

MEA-4-03 โครงการติดต้ัง ESS เพ่ือกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบ

จำหนาย 

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟน. - N/A 
          

PEA-4-01 แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอร่ี 

(BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 2,280 
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รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 4 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

PEA-4-02 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือรองรับการบริหาร 

ความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 1  

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 19,945 
          

PEA-4-03 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือรองรับการบริหาร 
ความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 2  

(1.1) 
(3.1) (3.2) 

กฟภ. - 81,235 
          

 

หมายเหตุ: กระทรวงพลังงาน (พน.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
กรมปาไม (ปม.) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) 

 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-13 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-4-01  โครงการศึกษานโยบายการสงเสริมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระดับ 
โครงขายไฟฟา (Grid Scale) และผูใชงานหลังมิเตอร (BTM)  
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 จะทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชนระบบ
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) อยางหลากหลาย
และเปนรูปธรรมทั้งในระดับโครงขายไฟฟา (Grid Scale) และผูใช
ไฟฟาหลังมิเตอร (Behind-the-Meter: BTM) โดยมีการเชื่อมโยงกัน
ไดทั ้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายของสัดสวน ESS ในระบบ
ไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการกำหนดนโยบายสงเสริมติดต้ัง 
ESS ในโครงขายไฟฟา (Grid Scale) และ ผู ใชไฟฟาหลังมิเตอร 

(Behind-the-Meter: BTM) เพื ่อสนับสนุนรูปแบบการใชงานของ 

ESS ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา และรองรับการเชื่อมตอกับพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) จำนวนมากที่จะเขามาในโครงขาย
ไฟฟา 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระดับโครงขาย
ไฟฟา (Grid Scale) และผูใชงานหลังมิเตอร (BTM) 

(1.2)  การสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับการเปลี่ยน
ผานดานพลังงาน (Energy Transition) 

(1.4)  มาตรการสงเสริม และสนับสนุนการใชระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS) เพ่ือใหเกิด Grid Parity 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-14 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการการนำระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
มาใชในระดับโครงขายไฟฟา (Grid Scale)   

- เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการการนำระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
มาใชในระดับผูใชงานหลังมิเตอร (BTM)  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)  

- สามารถสงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) 
เพ่ิมขึ้นในโครงขายไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566 และ พ.ศ. 2568 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 30 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษานโยบายและมาตรการ 
การนำ ESS มาใชในระดับโครงขาย
ไฟฟา (Grid Scale)   

          

การศึกษานโยบายและมาตรการ 
การนำ ESS มาใชในระดับผูใชงาน
หลังมิเตอร (BTM) 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเชื่อมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน 
และเพื่อการบรรลุเปาหมายสำคัญของการพัฒนาและดำเนินการระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในประเทศไทย 
ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง คือ “การใชงานในทุกรูปแบบการบริการของระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS) ที่เกี่ยวของกับโครงขายไฟฟาของประเทศไทย รวมถึงมาตรการสงเสริมรูปแบบธุรกิจใหม ๆ (New 
Business) ของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)” น้ัน ในดานนโยบาย (Policies Needed) สำนักงานนโยบายและ

15 

15 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-15 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนพลังงาน (สนพ.) จึงจัดทำนโยบายสงเสริมการติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM ซึ่งเปน 
การพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา โดยมี
การทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ ๆ และเปนการสงเสริมให ESS รองรับ Energy Transition เพื่อการ
ขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมาย ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM ในแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย (PDP) โดยมีการทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ และสงตอการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตลาดไฟฟาเพ่ือรองรับ Energy Transition 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. มีแนวทางการศึกษานโยบายการสงเสริมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระดับโครงขาย

ไฟฟา (Grid Scale) และผูใชไฟฟาหลังมิเตอร (Behind-the-Meter: BTM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

1) การศึกษานโยบายและมาตรการการนำระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) มาใชในระดับโครงขายไฟฟา 
(Grid Scale) (G–T–D เชน VRE+ESS, Ancillary Service (Utility) เปนตน)  

 

2) การศึกษานโยบายและมาตรการการนำระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) มาใชในระดับผูใชงานหลัง
มิเตอร (BTM) (Microgrid & Prosumer ใน C&I และ EV Charging Station เชน VRE+ESS, 
Ancillary Service (ภาคเอกชน) เปนตน)  

 

โดยการดำเนินการศึกษาการกำหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐที่เก่ียวของในการสงเสริม
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระดับผูใชงานหลังมิเตอร (BTM) ของตางประเทศ วิเคราะหความ
เปนไปไดในการนำรูปแบบการสงเสริมตาง ๆ มาใชในประเทศไทย วิเคราะหผลกระทบทางดานเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร กำหนดนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมถึงการทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงานตอไป 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-16 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-4-02  โครงการขบัเคลื่อนการสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการปรับเปลี่ยน 
ตลาดไฟฟารองรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 จะทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน ESS 
อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ BTM 
โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายสัดสวน 
ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการขับเคลื่อนการสงเสริมระบบ
กักเก็บพลังงานเพื ่อการปรับเปลี ่ยนตลาดไฟฟารองรับ Energy 

Transition เพื ่อสนับสนุนรูปแบบการใชงานของ Energy Storage 
System ที ่เกี ่ยวของกับระบบไฟฟา และรองรับการเชื ่อมตอกับ
พลังงานหมุนเวียน (RE) จำนวนมากเขามาในโครงขายไฟฟา 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  การสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับการเปลี่ยน
ผานดานพลังงาน (Energy Transition) 

(1.3)  การสงเสริมตลาดไฟฟา Free Market 

วัตถุประสงค - เพื่อบรรจุเปาหมายระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

- เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับการ
เปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการสงเสริมการใชงานระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) รวมกับ P2P, VPP, P2X 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีการกำหนดเปาหมายของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระดับ
โครงขายไฟฟา (Grid Scale) และระดับผูใชงานหลังมิเตอร (BTM)  
ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

- เกิดการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ทั้งในระดับโครงขายไฟฟา 
(Grid Scale) และผูใชงานหลังมิเตอร (BTM) เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผานดานพลังงาน (Energy Transition) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2568 และ พ.ศ. 2570 – 2571) 

กรอบงบประมาณ 40 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การขับเคล่ือนและผลักดันใหเกิดการ
บรรจุเปาหมาย ESS ในแผน PDP 
และเกิดการใชงาน ESS รองรับ 
Energy Transition  
ตามแผนปฏิบัติการ 

          

การศึกษารูปแบบการสงเสริม 
การใชงานระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS) รวมกับ P2P, VPP, P2X 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

 

20 

20 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

โครงสรางทางกฎระเบียบและโครงสรางทางเศรษฐกิจของตลาดไฟฟาของแตละประเทศจะเปน
ตัวกำหนดระดับของการแขงขันทางอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา และยังเปนขอพิจารณาสำคัญเพื่อประเมิน
ศักยภาพการกักเก็บพลังงาน ซึ่งรูปแบบโครงสรางทางกฎระเบียบและโครงสรางทางเศรษฐกิจของตลาดไฟฟา
จะแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ โครงสรางตลาดที่มีการควบคุมอยางสมบูรณโดยหนวยงานเดียวตั้งแต
การผลิต จำหนาย และการขายปลีกไฟฟา และโครงสรางตลาดที่ไมมีการควบคุมหรือเปดเสรี เชน ในประเทศ
ออสเตรเลีย เยอรมนี และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา จะมีการแขงขันระหวางผูใหบริการในระดับการผลิตและ
ระดับการขายปลีกที่เปดโอกาสใหลูกคาสามารถเลือกซื้อบริการได อยางไรก็ตาม ประเทศสวนใหญจะใช
รูปแบบโครงสรางทางกฎระเบียบและโครงสรางทางเศรษฐกิจของตลาดไฟฟาแบบผสมผสานระหวาง
โครงสรางตลาดที่มีการควบคุมอยางสมบูรณและโครงสรางตลาดที่ไมมีการควบคุม ซึ่งสงผลใหการแกไข
กฎระเบียบเปนไปไดยาก เนื่องจากโครงสรางเหลานี้จะเปนตัวกำหนดลูกคาสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน 
ในตลาด ตลอดจนบริการที่ระบบไดรับอนุญาตใหดำเนินการและรูปแบบการเปนเจาของซึ่งอาจจะเปน
หนวยงานภาครัฐ ผูดำเนินการระบบสายสง บุคคลที่สามหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ  

 

การประยุกตใชงานระบบกักเก็บพลังงานสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ Utility Scale (Front of 
the Meter: FTM) และ End-user Scale (Behind the Meter: BTM)  

 

Utility Scale เปนระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมตอกันบนเครือขายของระบบสงและจายกำลังไฟฟา 
และมีความจุการกักเก็บอยูในชวงหลายเมกะวัตตชั่วโมงจนถึงหลายรอยเมกะวัตตชั่วโมง ฟงกชันการทำงานของ
ระบบกักเก็บพลังงานดานหนามิเตอรจะถูกกำหนดโดยผูใหบริการระบบ (Utility Sector) เชน เพื่อเสริม 
ความมั่นคงของระบบไฟฟา (Ancillary Service) หรือลดปญหาความหนาแนนของภาระทางไฟฟาบนเครือขาย 

 

End-user Scale เปนระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมตอกันดานหลังมิเตอรการไฟฟาของลูกคาภาค
ครัวเรือน (Residential) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial: C&I) เพื ่อชวยลด
คาใชจายเปนหลักโดยลดการใชพลังงานในชวงที่มีความตองการสูงและเพิ่มการบริโภคพลังงานดวยตนเอง 
(self-consumption) จากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ถูกเรียกเก็บคาความตองการพลังไฟฟาประมาณรอยละ 30 ของคาพลังงาน 

 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีดานการผลิตไฟฟาทำใหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาจำเปนตอง
ปรับตัวเพื่อเขาสูชวงการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) และตนทุนเทคโนโลยีพลังงาน
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ ดังน้ันในดานนโยบาย (Policies Needed) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
จึงดำเนินการขับเคลื่อนการสงเสริมให ESS รองรับ Energy Transition เพ่ือผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมาย 
ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) โดยมีการทบทวน
เปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ และสงตอการพิจารณาปรับเปลี่ยนตลาดไฟฟาเพ่ือรองรับ Energy Transition 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. มีแนวทางการจัดทำนโยบายการสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับการเปลี่ยนผาน

ดานพลังงาน (Energy Transition) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1) การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการบรรจุเปาหมายระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) และเกิดการใชงาน ESS เพ่ือรองรับ Energy Transition  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- ศึกษาและวิเคราะหการบรรจุเปาหมาย ESS ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย  
- กำหนดสัดสวนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
- เสนอสัดสวน ESS in PDP202X (xx% of additional demand) 
- ศึกษารูปแบบการนำ ESS มาใชงานในประเทศไทย อาท ิ

o การเปลี่ยนจากการลงทุนระบบ เปนการรับซื้อ Service จาก ESS 
o การใชงานเพ่ือสงเสริมพลังงานหมุนเวียน (RE firming) 
o การ Share Resource จาก Asset ที่มีของการไฟฟาทั้ง 3 แหง  

- การจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามเพ่ือการสงเสริมใหระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รองรับ
การเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 
o ศึกษานโยบายการสงเสริมให ESS รองรับ Energy Transition ในประเทศตาง ๆ 
o กำหนดแนวทางการสงเสริมให ESS รองรับ Energy Transition สำหรับประเทศไทย 
o กำหนดนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  
o การทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงาน 

 

2) การศึกษารูปแบบการสงเสริมการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมกับ P2P, VPP, P2X 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transition) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

- ศึกษารูปแบบการสงเสริมการใชงานระบบกักเก็บพลังงาน ESS รวมกับ P2P, VPP, P2X  
ในประเทศตาง ๆ 

- วิเคราะหและจัดทำรูปแบบการสงเสริม 
- กำหนดรูปแบบและนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
- การทำแผนปฏิบัติการนำไปใชงาน 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 
ERC-4-01  การศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบท่ีจำเปนและเหมาะสม รองรับนโยบาย 

และการดำเนนิงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที ่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื ้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการสงเสริม
การลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนาโครงขายไฟฟา
ของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ
ไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมายสำคัญของ
เสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน ทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั ้งในระดับ Grid Scale และ 
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายของ
สัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะดำเนินการศึกษาและจัดทำ
กรอบหรือหลักเกณฑของกฎระเบียบที ่จำเปนและเหมาะสม รองรับ
นโยบายและการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS  
เพ่ือสงเสริมการใชงานของ ESS ในโครงขายไฟฟาของประเทศไทย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.1)  การจัดทำกฎระเบียบรองรับนโยบาย และการดำเนินงานการ
เช่ือมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS 

วัตถุประสงค - เพื ่อศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม รองรับ
นโยบายและการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS อาทิ 
หลักเกณฑของ Grid code ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย กรอบกฎ 
ระเบียบการเช่ือมตอของ ESS ในโครงขายไฟฟา เปนตน 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบกฎระเบียบรองรับนโยบายการสนับสนุน ESS และการดำเนินงาน
การเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS เพื่อใหหนวยงานการไฟฟาที่ดูแล
รับผิดชอบระบบโครงขายไฟฟา ดำเนินการจัดทำ Grid Code และการ
เช่ือมตอของ ESS ในโครงขายไฟฟาตอไป 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2569) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบที่
จำเปนและเหมาะสม รองรับนโยบายและ
การดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟา
สำหรับ ESS อาทิ หลักเกณฑของ Grid 
code ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย, 
กรอบ กฎระเบียบการเชื่อมตอของ ESS  
ในโครงขายไฟฟา เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ            
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

เพ่ือเปนการชวยสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงานการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวย
ความเปนธรรม ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ  
ในดานกฎระเบียบขอบังค ับ (Requirement Regulatory) ของแผนการขับเคลื ่อนฯ ระยะปานกลาง 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงมีความจำเปนตองดำเนินการศึกษาและ
จัดทำกรอบกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม รองรับนโยบายและการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟา
สำหรับ ESS เพื่อกำหนดแนวทางในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การรองรับของ ESS ในโครงขายไฟฟา ทั้ง
ในสวนของ Utility Scale และ BTM กำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การเชื่อมตอของ ESS แตละประเภท/
ตำแหนงใน BTM และ in-Front-of-the-Meter และ Resident และการปรับปรุง Grid Code ที ่จำเปน
ครบถวน 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-22 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รายละเอียดโครงการ  
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม รองรับ

นโยบายและการดำเนินงานการเช่ือมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS อาท ิ

- หลักเกณฑของ Grid Code ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
- กรอบกฎระเบียบการเช่ือมตอของ ESS ในโครงขายไฟฟา อาท ิ

• การเช่ือมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS เพ่ือกำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การรองรับของ 
ESS ในโครงขายไฟฟา ทั้งในสวนของ Utility Scale และ BTM 
o Operating Reserves 
o Peaking Capacity (VRE = 25%) 
o Energy Time Shift (VRE =50%) 

• กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การเชื ่อมตอของ ESS แตละประเภท/ตำแหนงใน BTM และ           
in-Front-of-the-Meter และ Resident 

 
ตัวอยาง สรุประยะการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในระบบไฟฟาของสหรัฐอเมริกา 

 
 
 

 
รูปแบบการใหบริการระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงขายไฟฟาในระดับตาง ๆ 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-23 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 
การใหบริการระบบกักเก็บพลังงานในโครงขายไฟฟาที่มีการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 

 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-24 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 
ERC-4-02 การศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบท่ีจำเปนสำหรบัการรบัซ้ือบริการ

จาก ESS 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที ่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื ้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการสงเสริม
การลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนาโครงขายไฟฟา
ของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ
ไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมายสำคัญของ
เสาหลักที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน ทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั ้งในระดับ Grid Scale และ 
BTM โดยมีการเช่ือมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายของ
สัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะดำเนินการศึกษาและเตรียม
ความพรอมดานระเบียบที่จำเปนสำหรับการรับซื้อบริการจาก ESS เพ่ือ
สงเสริมติดต้ัง ESS และ รูปแบบการใชงานของ ESS ของประเทศไทย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.2)  การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารระหวางทุก 
ภาคสวนที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบที่จำเปนสำหรับการรับซื้อ
บริการจาก ESS 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ผลการศึกษากฎระเบียบที่จำเปนในการรับซื้อบริการจาก ESS เพื่อรองรับ 
RE+ESS และ Ancillary Service จากภาคเอกชน รองรับการเพิ่มขึ้นของ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่จะตอเช่ือมกับโครงขายไฟฟาเพ่ิมขึ้น  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2574)  

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบ
ที่จำเปนสำหรับการรับซื้อบริการจาก ESS 
อาทิ การทดสอบและออกหลักเกณฑ 
การรับซื้อ Ancillary Service และ VRE+ESS 
ในพ้ืนที่ ERC Sandbox หรือ EEC, การรับซื้อ 
Ancillary Service จากภาคเอกชน,  
การรับซื้อ VRE+ESS เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V)  และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   
 

การสนับสนุนแผนการขับเคลื ่อนฯ ระยะปานกลาง ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement 
Regulatory) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงจำเปนตองดำเนินการศึกษา
และจัดทำกฎระเบียบที่จำเปนในการรับซื้อบริการจาก ESS เพื่อรองรับ RE+ESS และ Ancillary Service 
จากภาคเอกชน เพื่อเปนการสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน การบริการของระบบโครงขายพลังงาน
เปนไปดวยความเปนธรรม ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการ
ใหบริการ และสงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมกับผูรับ
ใบอนุญาตและผูใชงาน   
 

รายละเอียดโครงการ  
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบที่จำเปนสำหรับการรับซื้อ

บริการจาก ESS อาทิ  

- การทดสอบและออกหลักเกณฑการรับซื้อ Ancillary Service และ VRE+ESS ในพ้ืนที่ ERC 
Sandbox หรอื EEC  

- การศึกษาและจัดทำกรอบระเบียบการรับซื้อ Ancillary Service จากภาคเอกชน 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- การศึกษาและจัดทำกรอบระเบียบการรับซื้อ VRE+ESS อาท ิ

• การอนุญาตธุรกิจแบบใหม (P2P Energy Trading, VPP, etc.) 

• การกำหนดมาตรฐานการทำธุรกรรมเพื่อรองรับ Trading (Blockchain, DR-as-a-
Service, EaaS, VPP, P2X, etc.) 

• การกำหนดกฎระเบียบ BTM Resource ประเภทตาง ๆ 
 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-27 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-4-01  โครงการศึกษาแนวทางการติดตัง้ BESS ท่ี สฟ.สตูล และ สฟ.ชุมแพ   

 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับโครงขายไฟฟา 
(Grid Scale) และผู ใชไฟฟา (Behind-the-Meter: BTM) โดยมีการ
เชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายของสัดสวน ESS 
ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดต้ัง
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage 
System: BESS) ที่สถานีจายไฟฟา (สฟ.) สตูล และสถานีจายไฟฟา 
(สฟ.) ชุมแพ สำหรับการสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale เพ่ือ
สนับสนุนรูปแบบการใชงานของ ESS ที ่เกี ่ยวของกับระบบสงไฟฟา 
(Transmission) และรองร ับการเช ื ่อมต อก ับพล ังงานหมุนเว ียน 
(Renewable Energy: RE) จำนวนมากที่จะเขามาในระบบของ กฟผ. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.2)  การพัฒนา ESS as a Service 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาโครงการนำรองการนำระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบตาง ๆ 
มาใชในระบบโครงขายไฟฟาเพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มความมั่นคง
ในการจายไฟฟา 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-28 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ผลการศึกษาความเหมาะสมการนำระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจายไฟฟาที่ สฟ.สตูล และ สฟ.   
ชุมแพของ กฟผ. 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565)   

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

โครงการศึกษาแนวทางการติดต้ัง 
BESS ที่ สฟ.สตูล และ สฟ.ชุมแพ 

          
 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณีมีการขยายตัวของสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในโครงขายไฟฟาที่มากขึ้น และมีความจำเปนตองใช
ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดความผันผวน (Intermittency) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลาการเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟา
ของผูใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy 
Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) และเชื่อมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V)  
และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน การใชงานระบบกักเก็บพลังงานมีหลากหลายรูปแบบการ
บริการโดยสามารถใชงานไดทั้งระดับผูดำเนินกิจการไฟฟา (Utility Scale) และผูใชไฟฟา (Consumer Scale)   

 

การสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale โดยการพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและรูปแบบธุรกิจ
ที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินการ
สงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale เพ่ือการบริหารจัดการการสงจายกำลังไฟฟารวมกับระบบสงไฟฟาแรงสงู
ของ กฟผ. ที่มีอยูเดิม การควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของ Renewable Energy (RE) รวมกับ Energy 
Storage System ในระบบของ กฟผ. และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ ESS (ESS as 
a Service) ผาน Blockchain, Energy Trading Platform และการพัฒนาการรองรับ Interoperability ระหวาง 
P2P Platform ตอไป 

 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการนำรองการนำระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่มาใชในระบบโครงขายไฟฟา เพื่อเพ่ิม

ความมั่นคงในการจายไฟฟาที่ สฟ.สตูล และ สฟ.ชุมแพ ของ กฟผ. โดยออกแบบใหระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่เปนแหลงจายพลังงานสำรองในกรณีฉุกเฉินสำหรับสถานีจายไฟฟาของ กฟผ. ที่สายสง



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-29 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ไมรองรับเหตุการณ N-1 ในชวงระยะเวลาที่อยูระหวางการดำเนินการกอสรางสายสง
ไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ใหแลวเสร็จ 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-4-02  โครงการโรงไฟฟาพลังนำ้แบบสบูกลบั 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับโครงขายไฟฟา 
(Grid Scale) และผู ใชไฟฟา (Behind-the-Meter: BTM) โดยมีการ
เชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมายของสัดสวน ESS 
ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที ่ม ีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) ในระบบ
ไฟฟา 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบั
เขื่อนจุฬาภรณ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร สำหรับการ
สงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale เพื่อสนับสนุนรูปแบบการใช
งานของ ESS ที ่เกี ่ยวของกับระบบสงไฟฟา (Transmission) และ
รองรับการเชื่อมตอกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) 
จำนวนมากที่จะเขามาในระบบของ กฟผ. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.2)  การพัฒนา ESS as a Service 

วัตถุประสงค - เพื่อนำระบบกักเก็บพลังงานแบบของ Pumped Storage Hydropower 
Plant มาใชในระบบโครงขายไฟฟา (Grid Scale) เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงแกพลังงานงานหมุนเวียนที่เขามาในระบบ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - สามารถควบคุมการผลิตพลังงานจาก RE Source และ ESS เพ่ือรักษา
ระดับแรงดันไฟฟา กำลังไฟฟาที ่ผลิตได และกำลังไฟฟาสูญเสีย 
ในระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมสูงสุด 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ กระทรวงพลังงาน (พน.)  

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

กระทรวงการคลัง (กค.)  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

กรมปาไม (ปม.)  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 11 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2580)   

กรอบงบประมาณ 93,350 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
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25
74

 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ 
แบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ 

          

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ 
แบบสูบกลับเขื่อนวชิราลงกรณ  

          

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ 
แบบสูบกลับเขื่อนศรีนครินทร  

          
 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจ

เปนอยางมากจากทุกประเทศทั่วโลกในระดับรัฐบาลและหนวยงานกำกับดูแล (Regulator) โครงขายไฟฟา 
เน่ืองจากมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผานของพลังงงาน (Energy Transition) ระบบกักเก็บพลังงานสามารถ
ชวยใหระบบไฟฟามีความยืดหยุน (Flexibility/Resilient) สามารถตอบสนองตอความตองการและการผลิต
ไฟฟาที่มีความผันผวนไดอยางทันทวงที มีความมั่นคง (Energy Security) และรักษาเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟา (Network Stability) การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสายสงและสายจำหนาย (Efficiency)  

 

การบริหารจัดการไฟฟาและตนทุนคาไฟฟา (Cost-Effectiveness) และสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน (Variable Renewable Energy: VRE) ซึ่งกำลังการผลิตมีความผันผวน (Intermittence 
Producers) ใหมีสัดสวนเพิ ่มขึ ้นในระบบโครงขายไฟฟา นำไปสู การมีโครงขายไฟฟาที ่ม ีความยั ่งยืน 

2578 

2580 

2580 

31,300 

32,100 

29,950 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-32 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

(Sustainability) ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับการพิจารณาและใหความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดรับกับราคา
ของระบบกักเก็บพลังงานที่ลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะที่ความจุและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินการสงเสริมติดตั้ง Energy Storage System 
(ESS) ในระดับ Grid Scale เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ
แบบสูบกลับเขื่อนวชิราลงกรณ และโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนศรีนครินทร เพ่ือการควบคุมและบริหาร
จัดการพลังงานของ Renewable Energy (RE) รวมกับ ESS ประเภท Pumped Hydro Energy Storage (PHES) 
ในระบบของ กฟผ. และเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ ESS (ESS as a Service) เชน 
การเลื่อนการใชพลังงานไฟฟา โดยประกอบไปดวยการกักเก็บพลังงานในชวงเวลาที่มีราคาต่ำและจายหรือใช
พลังงานไฟฟาในชวงเวลาที่มีราคาสูงแทน และการชะลอลงทุนในระบบสายสงและระบบจำหนาย (T&D 
Investment Deferral) 

 
รายละเอียดโครงการ 
การนำระบบกักเก็บพลังงานประเภท Pumped Storage Hydropower Plant มาใชในระบบ

โครงขายไฟฟา ประกอบดวย 
 

- โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนจุฬาภรณ       801 MW  
- โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนวชิราลงกรณ   891 MW 
- โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนศรีนครินทร    801 MW 
 

โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนจุฬาภรณ 
มีขนาดกำลังผลิตโรงไฟฟารวม 801 MW อายุโรงไฟฟา 50 ป สามารถจายพลังไฟฟาได 6,400 MWh 

ตามปริมาตรของน้ำในอางเก็บน้ำ มีระยะเวลาในการจายพลังงานไฟฟา 8 ชั่วโมงที่ Full Load คาดวา จะใช
ระยะเวลากอสรางประมาณ 8 ป ใชเงินลงทุนประมาณ 31,300 ลานบาท (ขอมูลป 2561) มีระยะเวลาคืนทุน 
ประมาณ 18 ป อางเก็บน้ำเดิมของเขื ่อนจุฬาภรณเปนอางเก็บน้ำดานบน จัดทำ Headrace Tunnel, 
Penstock Shaft, Unit Penstock, Power House, Vertical Shaft Francis-Type Reversible Pump-
Turbines/Air-Cooled Synchronous Generator-Motors (มีอยางนอย 1 ชุดที ่สามารถทำงานแบบ 
Adjustable Speed Application ได), Tailrace Tunnel, สรางเขื่อนกั้นลำน้ำสุเปนอางเก็บน้ำตอนลาง, 
Facilities และระบบสายสง 230 kV  
 

โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนวชิราลงกรณ 
มีขนาดกำลังผลิตโรงไฟฟารวม 891 MW อายุโรงไฟฟา 50 ป สามารถจายพลังไฟฟาได 6,237 MWh 

ตามปริมาตรของน้ำในอางเก็บน้ำ มีระยะเวลาในการจายพลังงานไฟฟา 7 ชั่วโมงที่ Full Load คาดวา จะใช
ระยะเวลากอสรางประมาณ 7 ป ใชเงินลงทุนประมาณ 32,100 ลานบาท โดยโครงการมีการจัดทำเขื่อนก้ัน 
ลำน้ำดานบนซายเหนืออางเก็บน้ำเดิมของเขื่อนเปนอางเก็บน้ำบน Headrace Tunnel, Penstock Shaft, 
Unit Penstock, Power House, Vertical Shaft Francis-Type Reversible Pump-Turbines/Air-Cooled 
Synchronous Generator-Motors (มีอยางนอย 1 ชุดที ่สามารถทำงานแบบ Adjustable Speed 
Application ได), Tailrace Tunnel, ใชอางเก็บน้ำเดิมของเขื่อนวชิราลงกรณเปนอางเก็บน้ำตอนลาง, 
Facilities และระบบสายสง 230 kV มีวัตถุประสงคเพื่อเปน ESS ทำงานรวมกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
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บนทุนลอยน้ำของเขื่อน มีระบบ Hybrid Energy Management System ในการบริหารจัดการพลังงาน 
ในการจัดเก็บและจายเขาระบบไฟฟา  

 
โรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลบัเขื่อนศรีนครนิทร  
มีขนาดกำลังผลิตโรงไฟฟารวม 801 MW อายุโรงไฟฟา 50 ป สามารถจายพลังไฟฟาได 6,400 MWh 

ตามปริมาตรของน้ำในอางเก็บน้ำ มีระยะเวลาในการจายพลังงานไฟฟา 8 ชั่วโมงที่ Full Load คาดวา จะใช
ระยะเวลากอสรางประมาณ 6 ป ใชเงินลงทุนประมาณ 29,950 ลานบาท โดยโครงการมีการจัดทำอางเก็บน้ำ
ดานบน เหนืออางเก็บน้ำเดิมของเขื่อนขึ้นไปดานลำน้ำหวยพุถาด, Headrace Tunnel, Penstock Shaft, 
Unit Penstock, Power House, Vertical Shaft Francis-Type Reversible Pump-Turbines/Air-Cooled 
Synchronous Generator-Motors (มีอยางนอย 1 ชุดที ่สามารถทำงานแบบ Adjustable Speed 
Application ได), Tailrace Tunnel, ใชอางเก็บน้ำเดิมของเขื ่อนศรีนครินทรเปนอางเก็บน้ำตอนลาง, 
Facilities และระบบสายสง 230 kV วัตถุประสงคเพื่อเปน ESS ทำงานรวมกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน
ทุนลอยน้ำของเขื่อน มีระบบ Hybrid Energy Management System ในการบริหารจัดการพลังงานในการ
จัดเก็บและจายเขาระบบไฟฟา 
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เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-4-01  โครงการระบบ Energy Storage System Pilot Project  
สำหรับสถานียอยปทุมวนั 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ 
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื ่อสนับสนุนแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด  
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินโครงการศึกษาและติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงาน ในสถานีไฟฟายอย เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
จำหนายไฟฟาและเปนโครงการตัวอยางในการเรียนรูระบบกักเก็บ
พลังงานของ กฟน. โดยโครงการดังกลาวนี้ กฟน. จะดำเนินการติดต้ัง
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในสถานีไฟฟายอย
ปทุมวันเพื่อจายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดจำนวน 1 สายปอน เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน รักษาเสถียรภาพของระบบ
จำหนายไฟฟาและเตรียมความพรอมในการเกิดเทคโนโลยีใหมใน
อนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1) การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพ่ือรองรับ ESS 
as a Service 
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วัตถุประสงค - เพื ่อศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน และเปนโครงการตัวอยางในการ
เรียนรูระบบกักเก็บพลังงานของ กฟน. และสนับสนุนแผนแมบทการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในสถานีไฟฟายอย 
สามารถรองรับจายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดจำนวน 1 สายปอน  
อยางมีประสิทธิภาพในการใชพลังงาน และรักษาเสถียรภาพของระบบ
จำหนายไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 20 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

 

การสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM โดยการพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและ
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จึงดำเนินการ
โครงการนำรองติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในสถานีไฟฟายอย เปนการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาระบบไฟฟา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน รักษาเสถียรภาพของระบบ
จำหนายไฟฟาและเตรียมความพรอมในการเกิดเทคโนโลยีใหมในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. ดำเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ในสถานีไฟฟายอย

ปทุมวันเพ่ือจายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดจำนวน 1 สายปอน โดยมีความสามารถทำงาน 2 รูปแบบ คือ 

1) Load Leveling เพื่อตองการลดคาความตองการไฟฟาสูงสุด (Demand Charge) เปนการ
ยืดเวลาหรือลดการลงทุนในการขยายโครงขายสายสง และสายจำหนายออกไป โดยในชวงเวลา
ที่มีความตองการใชไฟฟาต่ำ ใหมีการสงกำลังไฟฟาเขามาอัดประจุใหระบบกักเก็บพลังงาน 
และในชวงเวลาที่เกิด Peak Load ระบบกักเก็บพลังงานจะทำหนาที่จายกำลังไฟฟาออกมา
ชดเชย และเพ่ิมความสม่ำเสมอในการจายไฟฟาของผูใชไฟฟา 
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2) Back Up Support เพื ่อตอบสนองความตองการมีกำลังไฟฟาและพลังงานไฟฟาใชงาน
ตลอดเวลา สำหรับการใชงานเมื่อเกิดเหตุการณระบบโครงขายไฟฟาหลักไมสามารถจาย
กำลังไฟฟาไดช่ัวคราว 
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เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-4-02  โครงการนำรองระบบบรหิารควบคุมพลังงานจาก Distributed Energy 
Resources (DER) ในระบบจำหนายแรงต่ำ 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการนำรองระบบบริหารควบคุมพลังงานจาก 
Distributed Energy Resources (DER) ในระบบจำหนายแรงต่ำ เพ่ือ
การควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของ Renewable Energy (RE) 
ร วมก ับ  Energy Storage System ในระบบของ กฟน. สนับสนุน
รูปแบบการใชงานของ Energy Storage System ที่เกี่ยวของกับระบบ
ไฟฟา และรองรับการเชื่อมตอกับ RE จำนวนมากเขามาในระบบของ 
กฟน. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อรองรับ 
ESS as a Service 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-38 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื ่อควบคุมและบริหารจัดการกำลังไฟฟาทั ้ง Real Power และ 
Reactive Power จาก Renewable Energy Source และ  Energy 
Storage System เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟา กำลังไฟฟาที่ผลิตได 
และกำลังไฟฟาสูญเสียในระบบไฟฟาในพื้นที่นำรองใหอยูในระดับที่
เหมาะสมสูงสุด (Optimization) 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - สามารถควบคุมการผลิตพลังงานจาก RE Source และ ESS เพ่ือรักษา
ระดับแรงดันไฟฟา กำลังไฟฟาที่ผลิตได และกำลังไฟฟาสูญเสียใน
ระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมสูงสุด 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 80 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน 

 

การสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM โดยการพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและ
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จึงดำเนินการ
โครงการนำรองระบบบริหารควบคุมพลังงานจาก Distributed Energy Resources (DER) ในระบบจำหนาย
แรงต่ำ เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการพลังงานของ Renewable Energy (RE) รวมกับ Energy Storage 
System (ESS) ในระบบของ กฟน. 

 
รายละเอียดโครงการ  

1) จัดสรางระบบบริหารจัดการพลังงานจาก Distributed Energy Resources (DER) ในระบบ
จำหนายแรงต่ำ เพื่อการควบคุมกำลังไฟฟาของ Renewable Energy Source และ Energy 
Storage System สำหรับระบบไฟฟาแรงต่ำในพ้ืนที่นำรอง 

2) ระบบจะมีการตรวจวัดคาตัวแปรทางไฟฟาในระบบและทำการประมวลผลแบบ Real-time 
เพื่อสั่งการควบคุมการผลิตพลังงานจาก RE Source และ ESS เพื่อใหการทำงานของระบบ
ไฟฟาในพ้ืนที่นำรองอยูในระดับเหมาะสมสูงสุด (Optimization) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-39 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

3) สามารถควบคุม Real Power และ Reactive Power จาก Renewable Energy Source และ 
Energy Storage System เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟา กำลังไฟฟาที่ผลิตได และกำลังไฟฟา
สูญเสียใหอยูในระดับที่เหมาะสมสูงสุด 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-40 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-4-03  โครงการตดิตั้ง ESS เพื่อกักเก็บพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมตอระบบจำหนาย 
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ 
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- จากแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและราคาที่ลดลง
อยางมีนัยสำคัญ เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง   
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินการขยายการติดตั้ง ESS เพ่ือ  
กักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่เช่ือมตอระบบจำหนาย ของ กฟน. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อรองรับ ESS 
as a Service 

วัตถุประสงค - เพื่อขยายการติดตั้ง ESS สำหรับกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอ
ระบบจำหนาย 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - สามารถบริหารจัดการพลังงานที่เช่ือมตอกับโครงขายไฟฟาได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-41 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2570 – 2574) 

กรอบงบประมาณ N/A 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีความพรอมในการดำเนินการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหาร
จัดการ เพ่ือสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยในระยะปานกลางและ
จากแนวโนมราคาของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานลดลงอยางมีนัยสำคัญจนทำใหมีความคุมคาในการลงทุน
ระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ ของ กฟน.  

 
รายละเอียดโครงการ  

1) วิเคราะหความเหมาะสมทางดานเทคนิคในการเลือกพื้นที่ขยายผลในการติดตั้งเทคโนโลยี ESS 
ในพ้ืนที่ของ กฟน.  

2) ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)  
3) ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลทางดานเทคนิคและการเงิน  

 
 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-42 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน :  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-4-01  แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี ่(BESS) 

บนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื ่อสนับสนุนแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินแผนงานระยะยาวในการจัดหา
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี ่ (BESS) บนเกาะสมุย           
จ.สุราษฎรธานี โดยโครงการดังกลาวนี้ กฟภ. จะดำเนินการติดต้ัง
ระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน รักษา
เสถียรภาพของระบบจำหนายไฟฟาและเตรียมความพรอมในการเกิด
เทคโนโลยีใหมในอนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2)  การพัฒนา ESS as a Service 

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-43 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื ่อศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน และเปนโครงการตัวอยางในการ
เรียนรูระบบกักเก็บพลังงานของ กฟภ. และสนับสนุนแผนแมบทการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบกักเก็บพลังงานบนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี สามารถรองรับ 
จายพลังงานไฟฟาใหกับโหลดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 2,280 ลานบาท 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

 

การสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM โดยการพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและ
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงดำเนินการ
แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอรี่ (BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 
โดยโครงการดังกลาวนี้ กฟภ. จะดำเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
พลังงาน รักษาเสถียรภาพของระบบจำหนายไฟฟาและเตรียมความพรอมในการเกิดเทคโนโลยีใหมในอนาคต  
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: 

ESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี  
 

- ศึกษาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่เหมาะสม  
- ออกแบบ/วิเคราะหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัการใชงานบนเกาะ  
- ติดต้ังและเก็บขอมูล 
- วิเคราะห 
- สรุปผล 

 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-44 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน :  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-4-02  โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรบัการบริหารความตองการไฟฟา 

และพลังงานหมุนเวียน ระยะท่ี 1   
 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) จะดำเนินการโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับ

การบริหารความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 1 เพื่อ
สนับสนุนรูปแบบการใชงานของ Energy Storage System ที่เกี่ยวของ
กับระบบไฟฟา และรองรับการเชื่อมตอกับ RE จำนวนมากเขามาใน
ระบบของ กฟภ. 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2)  การพัฒนา ESS as a Service 

วัตถุประสงค - ศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำระบบกักเก็บพลังงานในระบบ
โครงขายไฟฟา 

- นำรองการนำระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบตาง ๆ มาใชในระบบ
โครงขายไฟฟาเพ่ือการขยายผลสูเชิงพาณิชย 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-45 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- รวบรวม ESS (ESS Aggregator) ที่ติดตั้งใน BTM มาสนับสนุน System 
Operation 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - สามารถควบคุมการผลิตพลังงานจาก RE Source และ ESS เพ่ือรักษา
ระดับแรงดันไฟฟา กำลังไฟฟาที่ผลิตได และกำลังไฟฟาสูญเสียใน
ระบบไฟฟาใหอยูในระดับที่เหมาะสมสูงสุด 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ป (ระหวางป พ.ศ. 2569 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 19,945 ลานบาท 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   

 

การสงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM โดยการพิจารณารูปแบบการใชงานจริงและ
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำ ESS มาใชในโครงขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงดำเนินการ
สงเสริมติดตั้ง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM ในระบบจำหนายแรงต่ำ เพื่อการควบคุมและบริหาร 
จัดการพลังงานของ Renewable Energy (RE) รวมกับ Energy Storage System ในระบบของ กฟภ. และเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการใหบริการของ ESS (ESS as a Service) ผาน Blockchain, Energy Trading 
Platform และการพัฒนาการรองรับ Interoperability ระหวาง P2P Platform ตอไป 
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการบริหาร

ความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 1 โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี  
 

- ศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการนำระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงขายไฟฟา 
- นำรองการนำระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบตาง ๆ มาใชในระบบโครงขายไฟฟาเพื่อการ

ขยายผลสูเชิงพาณิชย 
- รวบรวม ESS (ESS Aggregator) ที่ติดต้ังใน BTM มาสนับสนุน System Operation 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-46 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
 

หนวยงาน :  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-4-03  โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรบัการบริหารความตองการไฟฟา 

และพลังงานหมุนเวียน ระยะท่ี 2 

 

หลักการและเหตุผล - การสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานพลังงาน ดานที่ 6: เทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นปฏิรูป 17: ระบบกักเก็บพลังงาน “ประเทศมีทิศทางการ
สงเสริมการลงทุน และมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใชพัฒนา
โครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 

- ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 4 ระบบทำใหเกิดการสงเสริมการใชประโยชน 
ESS อยางหลากหลายและเปนรูปธรรม ทั้งในระดับ Grid Scale และ
BTM โดยมีการเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ และมีการกำหนดเปาหมาย
ของสัดสวน ESS ในระบบไฟฟาที่ชัดเจน (เชน รองรับ VRE 20%) 

- เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินการโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
เพื่อรองรับการบริหารความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน 
ระยะที่ 2 เพ่ือขยายผลจากระยะที่ 1  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสงเสริมติดต้ัง ESS ในระดับ Grid Scale และ BTM  

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirements) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการ 

(3.2)  การพัฒนา ESS as a Service 

วัตถุประสงค - เพื่อเตรียมขยายผลจากระยะที่ 1 และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบบริหารจัดการในโครงขายไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - สามารถบริหารจัดการพลังงานที่เช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 6-47 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (ระหวางป พ.ศ. 2573 – 2580) 

กรอบงบประมาณ 81,235 ลานบาท 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เปนระบบที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยน

ผานดานพลังงาน (Key Technology) ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา ไดแก ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา
ในกรณี VRE เขามามากขึ้น รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสำรอง ปรับลดและปรับชวงเวลา
การเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใชไฟฟาของผู ใชไฟฟา (BTM) ระบบไมโครกริด และระบบ 
ไมเชื่อมตอกับโครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟ (Energy Arbitrage) การใชงานในยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle: EV) และเช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา (V2G, G2V) และ ESS as a service-revenue stacking เปนตน   
 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะตองมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการบริหารความตองการไฟฟา และพลังงานหมุนเวียน 
ระยะที่ 2 เพ่ือสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยระยะปานกลางของ
ประเทศไทย  
 

รายละเอียดโครงการ  
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการบริหาร

ความตองการไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 2 เพ่ือขยายผลจากระยะที่ 1 โดยมีการดำเนินการ ดังน้ี  
 

- การขยายผลการใชระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการบริหารความตองการไฟฟาและพลังงาน
หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น  

- วิเคราะหและประเมินผลการใชงาน  
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บทที่ 7 
แผนเสาหลักที่ 5: การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 

 
7.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี  

 

 
 

รูปท่ี 7-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของเสาหลักท่ี 5 EV Integration 
 

1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) นโยบายสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟา/การอัดประจุไฟฟา 

1.1.1) การสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาใหมีการใชงานยานยนตไฟฟาอยางแพรหลาย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการบูรณาการ โดยมีการทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ  

1.1.2) การสงเสริมการสรางและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟาใหเพียงพอตอการใชงานในทุก
พ้ืนที่ รวมถึงปรับปรุงใหสถานีอัดประจุไฟฟาสามารถรองรับการใชงานเทคโนโลยีใหม ๆ 
ไดในอนาคต โดยมีการทบทวนเปาหมายที่เหมาะสมเปนระยะ ๆ 

1.2) นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

1.2.1) การจัดต้ังศูนยขอมูลและระบบการจัดการขอมูล สำหรับการจัดเก็บขอมูลการใชยานยนต
ไฟฟาและการอัดประจุยานยนตไฟฟา เพื่อใหสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาและ
กำหนดรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

1.2.2) การสนับสนุนผูเลนรายใหมและรูปแบบธุรกิจที่เปนไปได เชน ผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟา (EV Load Aggregator) ตลอดจนการผลักดันธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวของกับการ 
บูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถแขงขันในตลาดพลังงานได 
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1.2.3) การสนับสนุนการบูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ โดยเริ ่มจากการใชงาน
เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) และตอยอดไปจนการตอบสนองดาน
โหลดดวยยานยนตไฟฟา และมีกลุมเปาหมายสุดทาย คือ เครือขายบริษัทขนสง 

1.3) นโยบายดานการใหความรู สรางความเขาใจ และกระตุนการมีสวนรวมการบูรณาการยานยนต
ไฟฟา 

1.3.1) การสงเสริมใหเกิดกลุ มธุรกิจดานการพัฒนารายใหม การพัฒนางานวิจัยและเกิด  
Start Up ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั้งในสวนของฮารดแวร
และซอฟตแวร 

1.3.2) การสงเสริมความรูความเขาใจและกระตุนใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟา เพื่อใหผูใชยานยนตไฟฟาหรือบริษัทขนสงตระหนักถึงผลประโยชนที่จะ
ไดรับ และจูงใจใหเกิดการเขารวมในโครงการนำรองตาง ๆ รวมถึงยังเปนแนวทางให
ภาคเอกชนเห็นถึงโอกาสในการลงทุน 

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) กฎระเบียบ มาตรฐานของอุปกรณ การติดต้ัง การเชื่อมตอ และการสื่อสาร 

2.1.1) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการติดตั้งอุปกรณอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle Supply Equipment: EVSE) และการเชื่อมตอ โดย
การกำหนดรูปแบบของการใชงานอุปกรณอัดประจุยานยนตไฟฟา (EVSE) ในพื้นที่ตาง ๆ 
เพื่อใหมีจุดอัดประจุเพียงพอตอการใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ตลอดจนการ
กำหนด Grid Code ที่จำเปนใหครบถวน เพื่อใหสามารถดำเนินการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ได 

2.1.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด และมาตรฐานอุปกรณและการสื่อสาร เพื่อใหอุปกรณตาง ๆ 
สามารถทำงานรวมกันและสามารถสงขอมูลที ่จำเปนในการบริหารจัดการไปยัง
สวนกลางเพื่อทำการควบคุมได นอกจากนี้ อุปกรณจะตองรองรับเทคโนโลยีที่จะถูก
นำมาบูรณาการในอนาคตดวย 

2.2) กฎระเบียบ มาตรฐานที่เก่ียวของกับธุรกิจ และตลาด 

2.2.1) จัดทำอัตราคาไฟสำหรับการอัดประจุยานยนตไฟฟา เพื่อเปนการกระตุนการใชงาน 
ยานยนตไฟฟาและการลงทุนในสถานีอัดประจุในระยะแรก แลวจึงปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดคลองกับตนทุนที่แทจริงและความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต 

2.2.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด และมาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน ผูรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) โดยใหหนวยงานของการไฟฟาเปน EVLA 
Level 1 ในขณะที่เอกชนเปน EVLA Level 2 ในระยะแรก แลวจึงใหเอกชนขยับขึ้นมา
เปน EVLA Level 1 เมื่อทรัพยากรและระบบมีความพรอมมากยิ่งขึ้น 
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2.2.3) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด และมาตรฐาน ที่เกี ่ยวของกับการบูรณาการยานยนต
ไฟฟา ที่เกี่ยวของกับการใชงานตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา การอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) และการใชงานเทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) ตลอดจน
การทำธุรกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนไปได เชน การใชงานเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ 
(Smart Contact) และ Blockchain เปนตน 

2.3) กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี 

2.3.1) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐานดานขอมูล ทั ้งความเปนสวนตัวของขอมูล (Data 
Privacy) และความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ในสวนขอมูลการใชงาน
ยานยนตไฟฟา รวมถึงการอนุญาตใหหนวยงานภายนอกใชขอมูลจากมิเตอรอัจฉริยะ 
(AMI) 

2.3.2) จัดทำกฎระเบียบ และมาตรฐานสำหรับการอัดประจุในรูปแบบตาง ๆ เชน การอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) การตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา และการควบรวม
ยานยนตไฟฟาเขากับแหลงพลังงานหมุนเวียน (RE) 

3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การเตรยีมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสรางพื้นฐาน 

3.1.1) การติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) โดยเริ่มจากพื้นที่นำรองเพื่อสนับสนุนการใชงานศูนย
ขอมูลยานยนตไฟฟา และขยายผลออกไปสูทุกพ้ืนที่ที่มีการใชยานยนตไฟฟา 

3.1.2) การพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล ใหศูนยขอมูลยานยนตไฟฟาสามารถ
วิเคราะหขอมูลที่ไดรับมาใหเปนเพราะโยชนตอการวางแผนและการบริหารจัดการ 
พลังงานโดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การวิเคราะหดวยขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
Analysis) การวิเคราะหดวยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ตลอดจนการใชงาน 
เทคโนโลยี 5G โดยขอมูลดังกลาวจะตองไดรับการปองกันจากการโจมตีทางไซเบอรดวย 

3.1.3) การเตรียมความพรอมของอุปกรณตาง ๆ และโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของในลำดับแรก 
อุปกรณตาง ๆ จะตองสามารถประสานการทำงานรวมกันได และในระดับโครงสราง
พื้นฐาน จะตองเพียงพอตอการรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาจำนวนมากในอนาคต 
รวมถึงการเขามาของเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.2) แพลตฟอรมการซื้อขายพลังงาน 

3.2.1) การพัฒนาแพลตฟอรมการรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา ใหผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟาสามารถสงและรับขอมูลกับศูนยกลางที่จะควบคุมการสั่งการหรือเรียกใชการ
ตอบสนองดานโหลดในลักษณะตาง ๆ ได ภายใตพ้ืนฐานของชุดขอมูลรูปแบบเดียวกัน 

3.2.2) การพัฒนาแพลตฟอรมการซื้อขายพลังงาน เปนแพลตฟอรมกลางที่เปนมาตรฐาน
สำหรับการทำธุรกรรมตาง ๆ เชน การทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contact) แพลตฟอรม
การซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer (P2P) และแพลตฟอรมการตอบสนองดานโหลด
ดวยยานยนตไฟฟา เปนตน 
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3.3) เทคโนโลยีการบรูณาการยานยนตไฟฟา 

3.3.1) เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) เปนระดับแรกของการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาที่จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงชวยรักษา
ความมั่นคงของเครือขายแมจะมีผูใชยานยนตไฟฟาจำนวนมาก โดยไมจำเปนตองลงทุน
ในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม หรือลงทุนในปริมาณที่นอยลง 

3.3.2) เทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) เปนหนึ่งในเปาหมายสุดทายของการบูรณาการ 
ยานยนตไฟฟา สามารถดำเนินการไดในหลายรูปแบบ ตั้งแตการจัดการพลังงานในบาน 
ในอาคาร ตลอดจนการจายพลังงานคืนสูโครงขายในยามที่จำเปน ดังนั้นการใชงาน
เทคโนโลยีดังกลาวจำเปนตองพ่ึงพาระบบการควบคุมที่มีความซับซอน 
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ตารางที่ 7-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) นโยบายสงเสริมการ
ใชงานยานยนตไฟฟาและ
การอัดประจุยนตไฟฟา 

1.1.1) การสงเสริมการใชงานยานยนต
ไฟฟา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบูรณาการ 

- กำหนดเปาหมายและ
สงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 

- การทบทวนเปาหมายที่
เหมาะสมเปนระยะ ๆ  

- - 

1.1.2) การสงเสริมการสรางและพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟา 

- กำหนดเปาหมายและ
สงเสริมการสรางสถานีอัด
ประจุ 

- การทบทวนเปาหมายที่
เหมาะสมเปนระยะ ๆ 

- การสงเสริมการสรางหรือ
ปรับปรุงสถานีอัดประจุให
รองรับการใชงานเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟาสูโครงขาย 
(V2G) และการตอบสนอง 
ดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา 

- การสงเสริมการพัฒนา
และปรับใชเทคโนโลยี 
การอัดประจุรูปแบบใหม 
เชน การอัดประจุแบบ   
ไรสาย 

1.2) นโยบายสนับสนุน
ทางธุรกิจ ตลาด และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับ
การบูรณาการยานยนต
ไฟฟา 

1.2.1) การจัดต้ังศูนยขอมูลและระบบ
การจัดการขอมูล 

- จัดต้ังศูนยขอมูลการใชงาน
และการอัดประจุยานยนต
ไฟฟา 

- การใหสิทธิ์ใชงานขอมูลจาก
ศูนยขอมูลยานยนตไฟฟาแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

- - 

1.2.2) การสนับสนุนผูเลนรายใหมและ
รูปแบบธุรกิจที่เปนไปได 

- การสนับสนุนใหเกิดผูเลน
รายใหม/รูปแบบธุรกิจ เชน 
ผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟา (EV Load 
Aggregator) 

- การสงเสริมใหเกิดความ 
สามารถในการแขงขนัในตลาด
พลังงานของผูเลนรายตาง ๆ 

- ผลักดันใหภาคเอกชนสามารถ
เปน EVLA Level 2 ได โดยที่
หนวยงานของการไฟฟาเปน 
EVLA Level 1 

- การสงเสริมบทบาทของผูเลน
รายตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการ
แขงขันในตลาดพลังงานมาก
ยิ่งขึ้น 

- ผลักดันใหภาคเอกชนสามารถ
เปนได ทั้ง EVLA Level 1 
และ Level 2 ได 

- 

1.2.3) การสนับสนุนการบูรณาการ 
ยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ 

- - การสนับสนุนและนำรอง 
การใชงานเทคโนโลยี 
อัดประจุอัจฉริยะ  
(Smart Charge) 

- การสนับสนุนและนำรองการใช
งานเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสู
บาน (V2H) การใชงานเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟาสูโครงขาย (V2G) 
และการตอบสนองดานโหลดดวย
ยานยนตไฟฟา  

- ขยายผลการใชงานเทคโนโลยีอัด
ประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) 

 

- สงเสริมใหเกิดการบูรณา
การในทุกรูปแบบที่เปนไป
ได หรือ EV-as-a-service 

- การสนับสนุนการพัฒนา
ตอยอดในรูปแบบตาง ๆ 
เชน EV Forecast และ 
EV Tracking 

- เขาถึงเครือขายบริษัท
ขนสง 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
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- เขาถึงเครือขายยานยนตไฟฟา
ขนาดใหญ เชน รถโดยสาร 
รถบรรทุก 

1.3) นโยบายดานการให
ความรู สรางความเขาใจ 
และกระตุนการมีสวนรวม
การบูรณาการยานยนต
ไฟฟา 

1.3.1) การสงเสริมใหเกิดกลุมธุรกิจ 
ดานการพัฒนารายใหม 

- สงเสริมใหเกิดการวิจัย กลุม
ธุรกิจรายใหมและ Start-
Up ที่เก่ียวของกับการ
ออกแบบทั้งในดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวร 

- - - 

1.3.2) การสงเสริมความรูความเขาใจ
และกระตุนใหเกิดการเขามามีสวนรวม 
ในการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

- สงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชงาน 
ยานยนตไฟฟา 

- สรางความตระหนักรูแก
ประชาชนเก่ียวกับประโยชน
ของยานยนตไฟฟา รวมถึง
แนวทางการประกอบธุรกิจที่
เก่ียวของเพ่ือใหภาคเอกชน
เขามามีบทบาทในการลงทุน
มากยิ่งขึ้น 

- สงเสริม/สรางแรงจูงใจ  
ใหเกิดการเขามามีสวนรวมใน
โครงการตาง ๆ โดยเร่ิมจาก
โครงการนำรองขนาดเล็ก 

- สงเสริม/สรางแรงจูงใจ  
ใหเกิดการเขามามีสวนรวม
ในโครงการขนาดใหญ ๆ  

2) ดานกฎระเบียบ
ขอบังคับ 
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) กฎระเบียบ 
มาตรฐานของอุปกรณ 
การติดต้ัง การเชื่อมตอ 
และการส่ือสาร 

2.1.1) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด 
และมาตรฐาน ที่เก่ียวของกับการติดต้ัง
อุปกรณอัดประจุยานยนตไฟฟา (EVSE) 
และการเชื่อมตอ 

- การติดต้ังอุปกรณ 
การอัดประจุ (EVSE) 

- สถานีอัดประจุยานยนต
ไฟฟา 

- อาคารสรางใหมและพ้ืนท่ี
จอดรถ 

- Grid Code ที่จำเปน - Grid Code ที่ครอบคลุมการใช
งานในทุกรูปแบบ 

- อุปกรณที่รองรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) 

- อุปกรณที่รองรับการใชงานการ
ตอบสนองดานโหลดดวยยาน
ยนตไฟฟา 

- มีความเขากันได 
(Interoperability) 
ระหวางอุปกรณตาง ๆ 
ที่สมบูรณ 

2.1.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด  
และมาตรฐาน อุปกรณและการส่ือสาร 

- มาตรฐานอุปกรณการอัด
ประจุ (EVSE) และระบบ
การส่ือสารที่เก่ียวของ 

- การจัดเก็บขอมูลการใชงาน
ยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา 

- มาตรฐานเพ่ือรองรับการใช
งานเทคโนโลยีอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) 

- มาตรฐานเพ่ือรองรับการใช
งานเทคโนโลยียานยนต 
สูบาน (V2H) 
 

- มาตรฐานเพ่ือรองรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) 

- มาตรฐานเพ่ือรองรับการใชงาน
การตอบสนองดานโหลดดวย
ยานยนตไฟฟา 

- มีความเขากันได 
(Interoperability) 
ระหวางอุปกรณตาง ๆ  
ที่สมบูรณ 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
2.2) กฎระเบียบ 
มาตรฐานที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจ และตลาด 

2.2.1) จัดทำอัตราคาไฟสำหรับ 
การอัดประจุยานยนตไฟฟา 

- ออกแบบอัตราคาไฟสำหรับ
การอัดประจุยานยนตไฟฟา
เพ่ือกระตุนการใชงาน 
ยานยนตไฟฟา 

- ออกแบบอัตราคาไฟสำหรับ
การอัดประจุยานยนตไฟฟาให
สอดคลองกับตนทุนที่แทจริง
และเอ้ือใหเกิดรูปแบบธุรกิจ
ดานพลังงานที่เก่ียวกับกับ 
ยานยนตไฟฟาได 

- - 

 2.2.2) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด  
และมาตรฐาน ที่เก่ียวของกับธุรกิจ 

- กำหนดกฎระเบียบ 
ขอกำหนด และมาตรฐานที่
เก่ียวกับผูรวบรวมโหลด 
ยานยนตไฟฟา (EV Load 
Aggregator) 

- ปรับปรุงกฎระเบยีบ ขอกำหนด 
และมาตรฐานที่เก่ียวกับผู
รวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา 
(EV Load Aggregator) ใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทใน
ขณะนั้นมากยิ่งขึ้น 

- เอกชนเปน EVLA Level 2 

- ปรับปรุงกฎระเบียบ และ
ขอกำหนดที่มีสวนเก่ียวของกับ
การบูรณาการยานยนตไฟฟา 
เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบ
ธุรกิจในขณะนั้น 

- เอกชนเปน EVLA Level 1 
และ 2 

- ปรับปรุงกฎระเบียบที่
ยังคงเปนขอจำกัดเพ่ิมเติม 

- กำหนดกฎระเบียบการซื้อ
ขายพลังงานทั้งในระดับ 
คาปลีก (Retail) และ 
คาสง (Wholesale) 

2.2.3) จัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด 
และมาตรฐาน ที่เก่ียวของกับการบูรณา
การยานยนตไฟฟา 

- - กำหนดกฎระเบียบ ขอกำหนด 
และมาตรฐานที่รองรับการ 
บูรณาการในการตอบสนอง
ดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา 
และการอัดประจุอัจฉริยะ 
(Smart Charge) 

- ปรับปรุงกฎระเบยีบ ขอกำหนด 
และมาตรฐานที่รองรับการ  
บูรณาการการตอบสนองดาน
โหลดการอัดประจุอัจฉริยะ 
(Smart Charge) และการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) 

- กำหนดกฎระเบียบ ขอกำหนด 
และมาตรฐานในการทำ
ธุรกรรมรูปแบบตาง ๆ เชน 
P2P Blockchain 

- 

2.3) กฎระเบียบ และ
มาตรฐานที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยี 

2.3.1) จัดทำกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ดานขอมูล 

- - ความเปนสวนตัวของขอมูล 
(Data Privacy) 

- การอนุญาตใหใชขอมูลจาก 
AMI 

 

- ความปลอดภัยทางไซเบอร 
(Cyber Security) 

- 
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2.3.2) จัดทำกฎระเบียบ และมาตรฐาน
สำหรับการอัดประจุในรูปแบบตาง ๆ 

- - กฎระเบียบ และมาตรฐานการ
อัดประจุอัจฉริยะ  
(Smart Charge) 

- กฎระเบียบ และมาตรฐานที่
เก่ียวของกับการดำเนินการ
และการเรียกใชการตอบสนอง
ดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา 

- กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ที่เก่ียวของกับการเชื่อมตอ
ในรูปแบบอ่ืน เชน 
เทคโนโลยียานยนต 
สูทุกส่ิง (V2X) 

- กฎระเบยีบ และมาตรฐาน
ที่เก่ียวของกับการควบรวม
ยานยนตไฟฟาเขากับแหลง
พลังงานหมนุเวยีน (RE) 

3) ดานเทคนิค 
(Technical 
Requirement) 

3.1) การเตรียมความ
พรอมดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

3.1.1) การติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) - ติดต้ังในพ้ืนที่นำรอง เชน 
พ้ืนที่ที่มีโครงสรางพ้ืนฐาน
เพียงพอสำหรับการรองรับ
อยูแลว 

- ขยายผลเพ่ือสนับสนุนการใช
งานศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา 

- ครอบคลุมในพ้ืนที่สวนใหญที่มี
การใชงานเคร่ืองอัดประจุ  
ยานยนตไฟฟา 

- สามารถรองรับการใชงานการ
ตอบสนองดานโหลดดวย   
ยานยนตไฟฟา 

- ครอบคลุมการใชงาน 
ยานยนตไฟฟาทั่วประเทศ 

- สามารถรองรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสู
โครงขาย (V2G) 

3.1.2) การพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
จัดการขอมูล 

- ศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา - การวิเคราะหดวยขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data Analysis) 

- การวิเคราะหดวย
ปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence) 

- การส่ือสารดวยเทคโนโลยี 5G 
- อุปกรณที่มีการปองกันการ
โจมตีทางไซเบอร 

- 

3.1.3) การเตรียมความพรอมของ
อุปกรณตาง ๆ และโครงสรางพ้ืนฐานที่
เก่ียวของ 

- ความเขากันไดของอุปกรณ
และการส่ือสาร 

- ความเขากันไดของอุปกรณ
และการส่ือสาร 

- ระบบสายสง และการส่ือสาร
เพ่ือรองรับการอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) 

- ระบบสายสง และการ
ส่ือสารเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยียานยนตสู
โครงขาย (V2G) และ
เทคโนโลยียานยนต 
สูทุกส่ิง (V2X)  

3.2) แพลตฟอรมการซื้อ
ขายพลังงาน 

3.2.1) การพัฒนาแพลตฟอรมการ
รวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา 

- - แพลตฟอรมสำหรับผูรวบรวม
โหลดยานยนตไฟฟา  
(EV Load Aggregator) 

- - 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
3.2.2) การพัฒนาแพลตฟอรมการซื้อ
ขายพลังงาน 

- - - แพลตฟอรมการทำสัญญา
อัจฉริยะ (Smart Contact) 

- แพลตฟอรมการซื้อขาย
พลังงานแบบ Peer-to-Peer 
(P2P) 

- แพลตฟอรมที่ควบรวมการใช
งานเทคโนโลยี Blockchain 

- แพลตฟอรมการตอบสนอง
ดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา 

- พัฒนาตอยอด
แพลตฟอรมการ
ตอบสนองดานโหลดให
สามารถรองรับผูเขารวม
ไดมากยิ่งขึ้น 

3.3) เทคโนโลยีการ 
บูรณาการยานยนตไฟฟา 

3.3.1) เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ 
(Smart Charge) 

- - อุปกรณและโครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปนสำหรับการอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) 

- 

3.3.2) เทคโนโลยียานยนตสูทุกส่ิง 
(V2X) 

- - - อุปกรณและโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่จำเปนสำหรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) และการตอบสนองดาน
โหลดดวยยานยนตไฟฟา 

- อุปกรณสำหรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูบาน 
(V2H) หรือ ยานยนตสูอาคาร 
(V2B) 

- อุปกรณสำหรับการใชงาน
เทคโนโลยียานยนต 
สูทุกส่ิง (V2X) 
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7.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตเสาหลักที่ 5  
 

แผนการดำเนินงานของเสาหลักที่ 5 จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ  
ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอและบูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับ
ระบบโครงขายไฟฟา เพื่อสงเสริมและผลักดันใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟา (EV) ที่มีการเชื่อมตอกับระบบ
ไฟฟาแบบ V1G และ V2X ใหสามารถครอบคลุมผูใชยานยนตไฟฟาทุกประเภทตามแผนการสงเสริมยานยนต
ไฟฟาของประเทศไทย โดยกิจกรรม/โครงการหลักภายใตเสาหลักที่ 5 ดังแสดงในรูปที่ 7-2 โดยแผนการดำเนินงาน
ของเสาหลักที่ 5 ประกอบดวย 3 กลุมกิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมี

การดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมและสงเสริมการบูรณาการยานยนตไฟฟา โดย 
จะทำการศึกษาแนวทางการบริหารขอมูล ในระยะแรกทั้งในสวนของการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ 
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดตั้งศูนยขอมูลการใชงานและการอัดประจุยานยนตไฟฟา (EV Data Center)  
ที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป กอนที่จะขยายผลไปสูการเตรียมความพรอมและการนำรองการใชประโยชนจาก
ขอมูลยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ตอไป ซึ่งจะตองใหความสำคัญในดานความปลอดภัยของขอมูล (Data 
Privacy) และความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ควบคูกันไปดวย นอกจากการดำเนินโครงการใน
ดานที่เกี่ยวของกับขอมูลแลว สนพ. จะตองเตรียมพรอมรองรับรูปแบบธุรกิจและการบูรณาการทางดานยานยนต
ไฟฟา ทั้งการกำหนดนโยบายสงเสริมรูปแบบธุรกิจผูรวบรวมโหลดจากยานยนตไฟฟา (EVLA) ทั้งจากระดับที่ 
1-2 ไปจนถึงการเพิ ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ EVLA ในตลาดพลังงานในระยะยาว ซึ ่งจะ
ดำเนินการควบคูไปกับการนำรอง/สงเสริมการอัดประจุแบบ Smart Charge รวมถึงการศึกษาความเหมาะสม
ของการใชอัตราคาไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ไปพรอม ๆ กัน กอนที่จะขยายผลไปสูการนำรอง 
การใชงานแบบ V2G และรูปแบบการบูรณาการยานยนตไฟฟาในอนาคต ตอไป 
 

กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  
เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปน
และเกี่ยวของกับผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) ควบคูไปกับการบูรณาการทางดาน
ยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ ตามทิศทางนโยบายของประเทศและกรอบแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) การตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา เปนตน 
 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของระบบและโครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะเริ่มดำเนินโครงการศึกษาการถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา (V2H และ V2G) 
ในระยะแรก เพื่อใชเปนขอมูลในกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะตอไป ในสวนของการไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) จะดำเนินโครงการศึกษาวิจัยระบบ MEA – EV Smart Charging System ควบคูไปกับการวิเคราะห
ขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาเพ่ือหาความตองการระบบไฟฟาที่เหมาะสม ในชวงระยะแรกกอนที่จะขยายผล
การดำเนินการไปสูการติดตั้งมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพื้นที่ของ กฟน. ตอไป 
สำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะมีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารการชารจยานยนตไฟฟา
ใหครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบดังกลาวในพื้นที่ของการไฟฟาสำนักงานใหญ การไฟฟา
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ชั้น 1,2 และการไฟฟาเขต กอนที่ในชวง 5 ปหลังของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง จะเริ่มขยายผลให
ครอบคลุมทั้งการไฟฟาสาขา และการไฟฟาสาขายอยในทุกจังหวัด ซึ่งโครงการดังกลาวจะดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองไปจนถึงแผนในระยะยาว  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 5 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 
พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 7-2 
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รูปท่ี 7-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตเสาหลักท่ี 5 
  

EPPO-5-01

ERC-5-01

แนวทางการบริหารจัดการขอมูล
การใชงาน EV & Charging Station

ป
‘65-66

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การใชงานยานยนตไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

การมีสวนรวมของยานยนตไฟฟา (EV) 
กับโครงขายไฟฟาและธุรกิจพลังงาน

ป
‘67-69

ความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบไฟฟา
การประยุกตใช ICT รวมกับ Smart Charge และการใชงาน V2G

ป
‘70-74

การเตรียมความ
พรอมและสงเสริม

การบูรณาการ
ยานยนตไฟฟา

การศึกษาและจัดทํา 
กรอบหลักเกณฑ

ที่จําเปน

การเตรียมความ

พรอมดานระบบ

และโครงสราง

พ้ืนฐาน

EGAT-5-01
V2H / V2G

โดยศูนยควบคุมจําลอง

ศึกษาและจัดทํากรอบหลักเกณฑที่จําเปนและเกี่ยวของกับ EVLA อาทิ EVLA Level 1-2 เปนตน

MEA-5-01
ศึกษาวิจัย 

EV Smart Charging System

PEA-5-01 ระยะที่ 1 : EV Charging Management System 
ในพ้ืนที่ของหนวยงาน กฟภ. ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค

การจัดต้ังศูนย EV Data Center

EPPO-5-02
นโยบายเพ่ือสงเสริมใหเกิดธุรกิจ

EV Load Aggregator (EVLA)

การพัฒนา / เตรียมความพรอม / นํารอง

การใชประโยชนจาก EV Data ในรูปแบบตาง ๆ

การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ
ธุรกิจ EVLA ในตลาดพลังงาน

EPPO-5-04
ศึกษาแนวทางการใชงาน 

Smart Charge
ขยายผล การนํารองไปสูการใชงาน V2G

และการบูรณาการยานยนตไฟฟาในอนาคต

EPPO-5-03
ความเหมาะสม/ความเปนไปได

การใช Dynamic Pricing 
สําหรับ EV Charging

ERC-5-02 ศึกษาและจัดทํากรอบหลักเกณฑที่จําเปนและเกี่ยวของกับการบูรณาการEV ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ Smart Charge, V2G, DR เปนตน

MEA-5-02
วิเคราะหขอมูลการใชงาน EV

เพ่ือเตรียมระบบไฟฟาที่เหมาะสม

MEA-5-03 การติดต้ัง AMI สําหรับหมอแปลงจําหนายในพ้ืนที่ กฟน.

ระยะที่ 2 : ขยายผลไปยังในพ้ืนที่ของ
หนวยงาน กฟภ. ใหครอบคลุมทุกจังหวัด

PEA-5-02

ความพรอมในการ

นํา EV มาใชในระบบ
ไฟฟาในทุกรูปแบบ 

Service ท่ีเปนไปได

>ป
‘74

‘80
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ตารางที ่7-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตเสาหลักที่ 5 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานทีร่ับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-5-01 โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (1.2) สนพ. กฟผ. กฟน. กฟภ.
สมอ. ขบ. OEM  

45 
          

EPPO-5-02 โครงการศึกษาความเปนไปไดและการสงเสริมธุรกิจผูรวบรวมโหลด  
ยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) 

(1.2) สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

30 
          

EPPO-5-03 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชอัตราคา
ไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพ่ือการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

(1.2) สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

15 
          

EPPO-5-04 โครงการสงเสริมการบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) (1.2) สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

40 
          

ERC-5-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเก่ียวของกับผูรวบรวม

โหลดยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) 

(2.2) สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          

ERC-5-02 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการ 

บูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ 

(2.2) (2.3) สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. กฟผ. กฟน. 
กฟภ. 

N/A 
          

EGAT-5-01 การถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา  

(V2H และ V2G ) จากศูนยควบคุมจำลอง 

(3.1) (3.3) กฟผ. - - 
          

MEA-5-01 โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System  

(Smart Charge) 

(3.1) กฟน. - 4.1 
          

MEA-5-02 โครงการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาเพ่ือหาความตองการ

ระบบไฟฟาที่เหมาะสม 

(3.1) กฟน. - - 
          

MEA-5-03 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพ้ืนที่ 

กฟน. 

(3.1) กฟน. - 850 
          

PEA-5-01 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา

ในอนาคต ระยะที่ 1 

(3.1) (3.3) กฟภ. - 516 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-14 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัส

โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5 

สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

PEA-5-02 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา

ในอนาคต ระยะที่ 2 

(3.1) (3.3) กฟภ. - 2,300 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กรมการขนสงทางบก (ขบ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-15 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-5-01  โครงการจัดตั้งศูนยขอมลูยานยนตไฟฟา 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั ้งใน
รูปแบบของการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) การจายพลังงาน
คืนสู โครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสู โครงขาย (V2G) 
ตลอดจนรูปแบบการใหบริการอื ่น ๆ ที ่เปนไปได โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบาย
ดานพลังงานของประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมดาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟา เพื่อใหทุกภาคสวน
สามารถดำเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด 

- เพื ่อใหสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาและสามารถใชงาน
เทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาไดอยางเต็มศักยภาพ ขอมูล
การใชงานยานยนตไฟฟาและขอมูลการอัดประจุยานยนตไฟฟาเปน
สิ่งที่สำคัญยิ่ง อีกทั้งยังเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานตาง ๆ สนพ. จึงตองดำเนินการริเริ่มการจัดตั้งศูนยขอมูล 
ยานยนตไฟฟา (EV Data Center) และประสานการทำงานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ใหมีความราบรื่นและปลอดภัย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

วัตถุประสงค - เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) ที่สามารถ
จัดเก็บขอมูลจากโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ได รวมถึงมีความสามารถ
ในการใชขอมูล เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาและการใหบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- เพื ่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที ่เก ี ่ยวของกับการจัดเก็บ 
เช่ือมโยง และประยุกตใชงานขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาและการ
อัดประจุยานยนตไฟฟา โดยคำนึงถึงความเปนสวนตัวของขอมูล 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-16 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

(Data Privacy) และความปลอดภัยจากการโจมตีด านไซเบอร 
(Cyber Attack) รวมดวย 

- เพื ่อประเมินศักยภาพของยานยนตไฟฟาในการใชเปนทรัพยากร 
ในการใหบริการเพื่อประโยชนตอโครงขายไฟฟาในลักษณะตาง ๆ 
เพ่ือใชประกอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
(PDP) 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) ที่สามารถจัดเก็บขอมูล
จากโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ 

- ขอมูลที ่เกี ่ยวของกับการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ   
ยานยนตไฟฟาที่จะนำไปสูการจัดทำแผนสนับสนุนและพัฒนาที่มี
ความเหมาะสม 

- แนวทางการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ผานการใชงาน
ศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) และแนวทางการ
ประยุกตใชขอมูลเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาและการยกระดับการใหบริการในทุกรูปแบบที่เปนไปได โดย
คำนึงถึงแนวทางหรือมาตรการการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูล 
(Data Privacy) และความปลอดภัยดานไซเบอร (Cyber Security) 
ที่เกี่ยวของกับการสง จัดเก็บ และใชงานขอมูลยานยนตไฟฟาโดย 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

กรมการขนสงทางบก 

บริษัทผูผลิตช้ินสวนอุปกรณ (OEM) 

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2570) 

งบประมาณ 45 ลานบาท 

 

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-17 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กิจกรรมยอย 25
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การศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการ การดูแล และการจัดเก็บ
ขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาและ
การอัดประจุยานยนตไฟฟา 

 
 

        

การจัดต้ังศูนยขอมูลการใชงาน  
ยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ 
ยานยนตไฟฟา (EV Data Center) 

   
 

      

การพัฒนา เตรียมความพรอม และ
นำรองการดำเนินการใชประโยชน
จากขอมูลยานยนตไฟฟาในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยคำนึงถึงดานความเปน
สวนตัวของขอมูล (Data Privacy) 
และดานความปลอดภัยทางไซเบอร 
(Cyber Security) 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ในการวางแผนใด ๆ ก็ตาม ขอมูลตั้งตนเปนสิ่งที่สำคัญยิ่ง การพัฒนาเพื่อรองรับการใชงานยานยนต

ไฟฟาก็เชนเดียวกัน หากมีขอมูลที่เหมาะสมและมีจำนวนมากเพียงพอ ก็จะทำใหสามารถวางแผนการพัฒนาได
อยางเหมาะสม ตลอดจนการนำขอมูลที่ไดมาประยุกตใชทั้งเพ่ือยกระดับการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เพ่ือประโยชนตอผูใชยานยนตไฟฟา หรือจะเพ่ือประโยชนตอโครงขายก็ตาม 

 

ปจจุบัน หนวยงานของการไฟฟาเริ่มมีแผนการเก็บขอมูลในสวนที่เปนขอมูลการอัดประจุยานยนต
ไฟฟาแลว ยกตัวอยางเชน ขอมูลจากมิเตอรอัจฉริยะ อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บแยกกันตามแตละ
หนวยงานที่เปนผูจัดเก็บขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ยังทำไดไมสะดวกนัก ศูนย
ขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) จะมีบทบาทในการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานตาง ๆ หรือ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการจัดเก็บและการบริหารขอมูลที่เปนระบบ ซึ่งจะทำใหสามารถใชประโยชน
ของยานยนตไฟฟาในดานการบูรณาการยานยนตไฟฟาไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระบบอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) และการวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชงานยานยนต
ไฟฟาในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินการผลักดันใหเกิดการจัดตั้งศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา (EV Data Center) รวมถึง

การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชขอมูลในรูปแบบตาง ๆ และการวางแนวทางใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถแบงออกเปน 3 กิจกรรมหลัก ไดดังน้ี  

 

- ระยะ 1 – 2 ป จะเริ่มตนจากการกำหนดชนิดของขอมูลที่จะตองถูกจัดเก็บ ยกตัวอยางเชน อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานของยานยนตไฟฟา พฤติกรรมการขับขี่ ระยะเวลาออกจากและกลับถึงบาน 
พลังไฟฟาที่ใชในการอัดประจุ และสถานะของแบตเตอรี่ในขณะนั้น (SOC) เปนตน การกำหนด
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูลใหเหมาะสมและสามารถนำไปใชในการตอบสนองดานโหลดที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคตได กำหนดลักษณะของการสงผานและเก็บขอมูล และพัฒนาแพลตฟอรม 

10 

20 

15 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-18 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

(Platform) สำหรับการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อให
ผูดูแลสถานีอัดประจุยานยนตไฟฟาสามารถนำไปใชงานในระบบของผูดูแลสถานีประจุไฟฟาได 
 

- ระยะ 3 – 4 ป จะเปนการพัฒนาตอยอดใหและผลักดันใหเกิดเปนศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา  
(EV Data Center) อยางเต็มรูปแบบ มีการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 หนวยงาน 
โดยขอมูลที่จัดเก็บจะประกอบไปดวยขอมูลจากมิเตอรอัจฉริยะ ขอมูลจากเครื่องอัดประจุทั้งที่
เปนแบบสวนบุคคลและแบบสาธารณะ และขอมูลที่สามารถเก็บจากยานยนตไฟฟาซึ่งจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทั้งผูใชยานยนตไฟฟาและบริษัทผูผลิตอุปกรณและยานยนต ซึ่งขอมูล
เหลานี้จะตองสามารถนำไปสูการใชเพื่อวางแผนการตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได เชน การวางแผนการตอบสนองดานโหลดแบบแจงวันกอนหนา (Day-
ahead) การวางแผนการตอบสนองดานโหลดแบบแจงภายในวันเดียวกัน (Intraday) และการ
วางแผนการตอบสนองดานโหลดในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังตองรวมขอมูลการจดทะเบียน 
ยานยนตไฟฟาจากกรมขนสงทางบกสำหรับการระบุตัวตนดวย 

 

- ระยะ 5 – 6 ป จะเปนการศึกษาและทดลองใชขอมูลที่ไดถูกจัดเก็บไวเพื่อประโยชนตอผูใช 
ยานยนตไฟฟา เชน การศึกษาขอมูลพฤติกรรมการอัดประจุยานยนตไฟฟาเพื่อการวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการอัดประจุใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม
ย่ิงขึ้น และเปนประโยชนตอโครงขาย เชน การบริหารจัดการการอัดประจุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใชพลังงานโดยรวมและลดภาระที่เกิดขึ้นในระบบสงและระบบจำหนาย และการดำเนินการ
การตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา เปนตน นอกจากนี้ เพื่อเปนตอยอดจากการใชงาน
ศูนยขอมูลยานยนตไฟฟาโดยจะตองคำนึงถึงดานการรักษาความเปนสวนตัว (Data Privacy) 
ความปลอดภัยดานไซเบอร (Cyber Security) ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูล
ยานยนตไฟฟาจากอุปกรณตาง ๆ และพิจารณาการใหสิทธ์ิเขาถึงขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อใหผูใชยานยนตไฟฟาสามารถมั่นใจวาขอมูลที่ถูกจัดเก็บไปจะถูกใช
อยางถูกตองตามเปาประสงคในการจัดเก็บ และจะไมสงผลในแงลบตอผูใชยานยนตไฟฟาและ
โครงขายไฟฟา 
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เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-5-02  โครงการศึกษาความเปนไปไดและการสงเสริมธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟา (EV Load Aggregator) 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั ้งใน
รูปแบบของการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) การจายพลังงาน
คืนสู โครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสู โครงขาย (V2G) 
ตลอดจนรูปแบบการใหบริการอื ่น ๆ ที ่เปนไปได โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบาย
ดานพลังงานของประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมดาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟา เพ่ือใหทุกภาคสวน
สามารถดำเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด 

- การดำเน ินการการตอบสนองด านโหลดด วยยานยนต ไฟฟา
จำเปนตองอาศัยยานยนตไฟฟาจำนวนมากเพื่อใหไดผลลัพธตาม
เปาหมายที่ไดตั้งไว แตอยางไรก็ตามการบริหารจัดการการอัดประจุ
ของยานยนตไฟฟาที่กระจายตัวอยูในพ้ืนที่ขนาดใหญเปนสิ่งที่ซับซอน 
ผู รวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) จะเขามามีบทบาทในการ
บริหารการอัดประจุยานยนตไฟฟาที่อยู ภายใตพื้นที่ที ่รับผิดชอบ  
ซึ่งจะทำใหผูใชยานยนตไฟฟาสามารถเขามามีสวนรวมในโครงการ
การตอบสนองดานโหลดไดสะดวกยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะทำใหผู
ควบคุมการตอบสนองดานโหลดสามารถบรรลุเปาหมายไดงายย่ิงขึ้น 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของกลุมธุรกิจผูรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟา (EVLA) ตลอดจนศึกษาประโยชนที่จะไดรับ รวมถึง
แนวทางการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานการไฟฟาและกลุม
ธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) 
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- เพื ่อเตรียมความพรอมเพื ่อรองรับและผลักดันใหเกิดกลุ มธุรกิจ 
ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) และสนับสนุนใหมคีวามสามารถ
ในเชิงพาณิชยและสามารถแขงขันในตลาดพลังงานได 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เกิดธุรกิจกลุมธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) ทั้งใน
ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 

- การจัดการการอัดประจุยานยนตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและสงผล
กระทบตอการอัดประจุยานยนตไฟฟาของผูใชยานยนตไฟฟาให 
นอยที่สุดโดยที่โครงขายไดประโยชนมากที่สุด 

- ความสามารถในการตอบสนองดานโหลดในระดับที่มากขึ้นโดยอาศัย
ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2567 และป พ.ศ. 2570 – 2571)  

งบประมาณ 30 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 
การเตรียมความพรอมและ
การกำหนดนโยบายเพ่ือ
สงเสริมใหเกิดธุรกิจ 
ผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟา (EVLA) 

          

การสนับสนนุและเพ่ิม
ศักยภาพใหกับธุรกิจ 
ผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟา (EVLA) สามารถ
แขงขนัในตลาดพลังงานได 

     
 

    

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ยานยนตไฟฟาเปรียบเสมือนแหลงกักเก็บพลังงานที่สามารถเคลื่อนที่ได ดวยคุณสมบัติพิเศษดังกลาว 

ทำใหการจัดการใชประโยชนจากแบตเตอรี่ยานยานยนตไฟฟาทำไดยาก การใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ 
จำเปนตองพึ่งพายานยนตไฟฟาจำนวนมากเพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว ดวยเหตุน้ี  
ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) จะเขามามีบทบาทในการดูแลการอัดประจุยานยนตไฟฟาในเขตพื้นที่ 

15 

15 
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ที่ไดรับมอบหมายไว เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชการอัดประจุยานยนตไฟฟาในพื้นที่และประโยชนที่
โครงขายจะไดรับหากตองการการดำเนินการตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา 

 

ทวาธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) ยังคงเปนธุรกิจประเภทใหมที่ยังไมมีการดำเนินการ
ใชจริงในประเทศไทย บทบาทและแนวทางการดำเนินงานจะตองถูกศึกษา กำหนด และนำรองเพื่อใหสามารถ
สรางประโยชนตอโครงขายไดสูงที่สุดโดยสงผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชยานยนตไฟฟาใหนอยที่สุด 

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินการผลักดันใหเกิดธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา (EVLA) ศึกษาความเปนไปได

ในการใชประโยชนจากการรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา สนับสนุนและนำรองการดำเนินการรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟา ใหเปนธุรกิจที่สามารถสรางกำไรและสามารถแขงขันในตลาดพลังงานได 

 

- ในระยะ 2 – 3 ป จะเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการใชงานการรวบรวมโหลด และกำหนด
นโยบายเพื่อสนับสนุนกลุมธุรกิจยานยนตไฟฟาโดยเริ่มจากใหหนวยงานการไฟฟาเปนผูรวบรวม
โหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1) เพ่ือควบคุมดูแลการอัดประจุในพ้ืนที่ตาง ๆ และ
สามารถดำเนินการในลักษณะของการตอบสนองดานโหลด พรอมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชน
สามารถเขามามีสวนรวมในลักษณะของผูรวบรวมโหลดระดับที่ 2 (EVLA Level 2) ซึ่ง สนพ. จะ
ดำเนินการออกนโยบายสนับสนุน รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานเขากับผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1) ใหมีความราบรื่นที่สุดผานการจัดทำโครงการนำรองในลักษณะ
ที่เกี่ยวของ 

 

- ในระยะ 6 – 7 ป จะเปนการพิจารณาศักยภาพของผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 2 
(EVLA Level 2) เพื่อใหสามารถเขามามีบทบาทเปนผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 
(EVLA Level 1) ได และกำหนดนโยบายเพื่อใหธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาเปนหนึ่งใน
ทรัพยากรการตอบสนองดานโหลดที่สามารถแขงกันในตลาดพลังงานได 
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เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
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EPPO-5-03  โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชอัตราคาไฟฟาแบบ
พลวตั (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั ้งใน
รูปแบบของการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) การจายพลังงาน
คืนสู โครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสู โครงขาย (V2G) 
ตลอดจนรูปแบบการใหบริการอื ่น ๆ ที ่เปนไปได โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบาย
ดานพลังงานของประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมดาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟาเพื่อใหทุกภาคสวน
สามารถดำเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด 

- ยานยนตไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่ตองการพลังงานปริมาณมากใน 
แตละวัน อีกทั้งมีความเปนไปไดสูงวาเมื่อมีการใชงานยานยนตไฟฟา
อยางแพรหลาย จะทำใหภาพรวมของ Load Profile ในระบบผลิต
ไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป ซึ ่งอาจจะสงผลใหเกิดผลกระทบที่ไมดีตอ
ประสิทธิภาพการผลิตและสงสายพลังงานได การกำหนดอัตราคา
ไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื ่อการอัดประจุยานยนต
ไฟฟาโดยเฉพาะเปนหนึ่งในวิธีการควบคุมการอัดประจุแบบ Passive 
ที่จะชวยรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใหแกระบบไฟฟา  
อีกทั้งยังสามารถชวยลดคาใชจายในการเดินทางของผูใชยานยนต
ไฟฟาไดอีกดวย  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาผลกระทบและประโยชนจากการกำหนดอัตราคาไฟฟา
แบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื ่อการอัดประจุยานยนตไฟฟา
โดยเฉพาะตอทั้งโครงขาย ผูใชไฟฟา และผูใชยานยนตไฟฟา 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-23 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เพื่อศึกษาขอจำกัดและความเปนไปไดในการใชอัตราคาไฟฟาแบบ
พลวัต (Dynamic Pricing) สำหรับการอัดประจุยานยนตไฟฟาทั้งใน
รูปแบบของเครื่องอัดประจุสวนบุคคลและเครื่องอัดประจุสาธารณะ 

- เพื่อศึกษาแนวทางในการใชงานอัตราคาไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic 
Pricing) สำหรับการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ขอมูลสำหรับวิเคราะหความเหมาะสมสำหรับการใชงานอัตราคาไฟฟา
แบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพ่ือการควบคุมการอัดประจุยานยนต
ไฟฟาในประเทศไทย 

- มีแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการประยุกตใชอัตราคาไฟแบบพลวัต 
(Dynamic Pricing) สำหรับการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2568) 

งบประมาณ 15 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 
การศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในการใชอัตรา 
คาไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic 
Pricing) เพ่ือการอัดประจุ 
ยานยนตไฟฟา 

   
 

      

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
การอัดประจุยานยนตไฟฟาจำนวนมากพรอมกันโดยปราศจากการควบคุมอาจสงผลในแงลบตอ

โครงขายและระบบผลิตไฟฟาได นอกจากการใชงานเทคโนโลยีการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) ที่เปน
การควบคุมแบบ Active ยังมีการควบคุมแบบทางออมโดยอาศัยการจูงใจตาง ๆ เชน การจูงใจทางดานราคา 
ซึ่งการใชงานอัตราคาไฟฟาที่มีการเปลี่ยนตามเวลาเปนทางเลือกที่นาสนใจ อยางไรก็ตาม อัตราตามชวงเวลา
ของการใช (TOU) ไมสามารถตอบสนองโครงขายไดดีนัก เนื่องจากเปนการกำหนดชวงที่คงที่ จึงอาจทำใหเกิด
ชวงการใชพลังไฟฟาสูงสุดที่สองได การกำหนดอัตราคาไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) จะสามารถ
ตอบสนองตอโครงขายไดดีกวาและแกปญหาดังกลาว อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดานการอัดประจุ

15 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-24 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ยานยนตไฟฟาและการใหบริการการตอบสนองดานโหลดไดอีกดวย อยางไรก็ตาม การกำหนดอัตราคาไฟฟา
แบบพลวัต (Dynamic Pricing) เปนเรื่องที่ซับซอนและตองไดรับการศึกษาและพิจารณาอยางถี่ถวน  

 
รายละเอียดโครงการ 
สนพ. จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชอัตราคาไฟฟาแบบพลวัต 

(Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนตไฟฟา โดยการพิจารณาผลกระทบและความเปนไปไดในการใช
การกำหนดอัตราคาไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนตไฟฟาโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งสำหรับการอัดประจุสวนบุคคล เชน ภายในที่พักอาศัย ตลอดจนการอัดประจุสาธารณะ เชน 
สถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา นอกจากนี้ จะดำเนินการศึกษาประโยชนที่จะไดรับจากการปรับใชอัตราคา
ไฟฟาแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ในการอัดประจุยานยนตไฟฟา ศึกษาขอจำกัดและความเปนไปไดในการ
ใชอัตราคาไฟฟาแบบดังกลาว รวมถึงศึกษาแนวทางหรือวิธีการปรับการใชควบคูกับการอัดประจุยานยนต
ไฟฟาในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

 

 
 

  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 
EPPO-5-04  โครงการสงเสรมิการบรูณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาทั ้งใน
รูปแบบของการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) การจายพลังงาน
คืนสู โครงขายดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสู โครงขาย (V2G) 
ตลอดจนรูปแบบการใหบริการอื ่น ๆ ที ่เปนไปได โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะหนวยงานจัดทำนโยบาย
ดานพลังงานของประเทศ จะตองมีการเตรียมความพรอมดาน
นโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการยานยนตไฟฟา เพ่ือใหทุกภาคสวน
สามารถดำเนินการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนด 

- ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีการสนับสนุนการใชงานยานยนต
ไฟฟา ทวาเมื่อมีการใชงานยานยนตไฟฟาในปริมาณมาก ก็จะสงผล
กระทบในแงลบตอโครงขายได อาทิ ความแออัดในระบบสง ความ
ตองการพลังงานไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟาจะชวยบรรเทาผลกระทบและทำใหยานยนตไฟฟา
สามารถสรางประโยชนตอโครงขายได 

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตองมี
การศึกษารูปแบบการบูรณาการยานยนตไฟฟาที ่เปนไปไดและ
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยในมิติตาง ๆ รวมทั้งการกำหนด
แนวทางที่เหมาะสมที่จะทำใหเกิดการใชงานการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาที่แพรหลาย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาแนวทางบูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให
เกิดประโยชนตอโครงขายไฟฟา ผูใชยานยนตไฟฟาและการใชงานใน
เชิงพาณิชย 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เพื ่อเตรียมความพรอมสำหรับการใชงานเทคโนโลยีการอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) และเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2X) 
เพื่อนำไปสูการตอบสนองดานโหลดดวยยานยนตไฟฟา และการใช
ยานยนตไฟฟาในรูปแบบการใหบริการ เชน บริการเสริมความมั่นคง 
(Ancillary Service) 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - แนวทางการใชงานเทคโนโลยีบูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบที่
เปนไปได เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และมีศักยภาพ
เพียงพอสำหรับการใชเปนหนึ ่งในทรัพยากรการดำเนินการการ
ตอบสนองดานโหลด 

- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยรวม โดยอาศัยการ
ควบคุมการอัดประจุที่สอดคลองกับพฤติกรรมการอัดประจุยานยนต
ไฟฟาของผูใชยานยนตไฟฟาและบริษัทที่เกี่ยวของ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566 และป พ.ศ. 2570 – 2572)  

งบประมาณ 40 ลานบาท 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาแนวทางการใชงาน
เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ 
(Smart Charge) 

          

การศึกษาแนวทางการใชงาน
เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย 
(V2G) รวมถึงความเปนไปไดของ
รูปแบบการบูรณาการยานยนต
ไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
เมื่อมีการใชงานยานยนตไฟฟาอยางแพรหลาย ความตองการพลังงานไฟฟาจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผล

ตอเสถียรภาพของโครงขายไดในอนาคต การบูรณาการยานยนตไฟฟาเปนแนวทางสำหรับการแกปญหา
ดังกลาว ไมเพียงเทานั้น ดวยคุณสมบติของยานยนตไฟฟาที่สามารถใชเปนแหลงกักเก็บพลังงานได หากการ 
อัดประจุถูกควบคุมอยางเหมาะสม ไมเพียงจะสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอโครงขาย ยังสามารถใชเปน

15 

25 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-27 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนึ่งในทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโครงขายไดอีกดวย และหากมีการจัดการที่ดี นอกจากจะไมกระทบกับการใช
งานของผูใชยานยนตไฟฟาแลว ยังเปนการสรางโอกาสใหผูใชยานยนตไฟฟาหรือบริษัทที่ใหบริการยานยนต
ไฟฟาสามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดอีกดวย 

 

การบูรณาการยานยนตไฟฟาอยางเปนรูปธรรมยังไมเกิดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบัน จึงจำเปนตองมี
การพิจารณาความเปนไปไดและประโยชนที่จะไดรับจากการบูรณาการยานยนตไฟฟาเพื่อนำไปสูการเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับการบูรณาการที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถใชยานยนตไฟฟาเปนทรัพยากรสำหรับ
โครงขายไดใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด 

 
รายละเอียดโครงการ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการศึกษาแนวทางการบูรณาการยานยนต

ไฟฟา (EV Integration) ที่เปนไปไดและเหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟารูปแบบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากยานยนตไฟฟาในการ
รักษาเสถียรภาพของโครงขาย เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และชะลอการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน 
สามารถแบงออกเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังน้ี  

 

- ระยะ 1 – 2 ป จะเปนการศึกษาการใชงานเทคโนโลยีการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge)  
ที่เปนไปไดและเหมาะสมกับประเทศไทย แนวทางในการปรับใชทั้งในระดับครัวเรือนและในเชิง
พาณิชย รวมถึงศึกษากลวิธีในการควบคุมการอัดประจุอัจฉริยะรวมดวย 
 

- ระยะ 6 – 8 ป จะเปนการศึกษาการใชเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) ที่เปนไปไดและ
เหมาะสมกับประเทศไทย ศึกษาปจจัยหรือขอจำกัดตาง ๆ เพื่อใหสามารถผลักดันใหเกิดการใช
งานเทคโนโลยีดังกลาวไดจริง สามารถลดภาระคาใชจายดานพลังงานหรือสรางรายไดใหแกผูใช
ยานยนตไฟฟาได และทำใหยานยนตไฟฟาเปนหน่ึงในทรัพยากรที่มีประโยชนตอโครงขาย รวมถึง
การศึกษารูปแบบการบูรณาการอื่น ๆ เพ่ิมเติมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เชน V2X หรือการให 
บริการในตลาดไฟฟา รวมถึงแนวทางการใหบริการดวยยานยนตไฟฟาที่เปนไปได เพ่ือใหสามารถ
เตรียมความพรอมและดึงศักยภาพของยานยนตไฟฟาใหไดสูงที่สุด 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-28 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-5-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเก่ียวของกับผูรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) 
 

หลักการและเหตุผล - ยานยนตไฟฟานับไดวาเปนโหลดทางไฟฟาชนิดหนึ่งที่มีความตองการ
พลังไฟฟาสูง และมีแนวโนมวาจะเพิ่มจำนวนอยางรวดเร็วในอนาคต 
อันใกล เพื่อใหเกิดการอัดประจุยานยนตไฟฟาที่ประสิทธิภาพในดาน
การใชไฟฟาและลดผลกระทบตอเสถียรภาพของโครงขายใหนอยลง  
ผู รวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาจะเขามามีบทบาทเปนตัวแทนของ 
ยานยนตไฟฟาซึ่งกระจายตัวอยูในกลุมพื้นที่เดียวกันเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการการอัดประจุไดเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมอบศักยภาพใน
ระดับที่สามารถใชเปนทรัพยากรสำหรับการบูรณาการยานยนตไฟฟาใน
รูปแบบตาง ๆ ได 

- โดยกิจกรรมดังกลาวจะมุงเนนไปที่การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ
ที่จำเปนในดานตาง ๆ เพื่อใหกลุมธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา
สามารถเกิดขึ้นได โดยในลำดับแรกจะเริ่มตนจากการใหหนวยงาน 
การไฟฟาเปนผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1) 
และเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนสามารถเปนผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟาระดับที่ 2 (EVLA Level 2) ได ซึ่งอาจมีบทบาทมากขึ้นในภายหลัง 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.2)  กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และตลาด 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเกี่ยวของ เพื่อใหสอดรับ
และสนับสนุนใหเกิดกลุมธุรกิจผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา 

- เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางความเชื่อมโยงและบทบาทที่ชัดเจนแก
หนวยงานของภาครัฐและบริษัทเอกชนในการดำเนินการดานการรวบรวม
โหลดยานยนตไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-29 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2569)  

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ
ที่จำเปนและเก่ียวของกับผูรวบรวม
โหลดยานยนตไฟฟา (EV Load 
Aggregator) อาทิ ผูรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA 
Level 1), ระดับที่ 2 (EVLA Level 
2) เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาเปนหนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใชงานยานยนตไฟฟาที่

มากขึ้น การควบคุมการอัดประจุยานยนตไฟฟาในพื้นที่ขนาดใหญจำเปนตองพึ่งพาระบบจัดการที่มีความ
ซับซอนสูง ทำใหยากตอการบริหารจัดการและจำเปนตองใชทรัพยากรจำนวนมาก ผูรวบรวมโหลดยานยนต
ไฟฟาจะเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการการอัดประจุภายในพ้ืนที่ยอย เพ่ือใหหนวยงานการไฟฟาสามารถ
ใชประโยชนจากการควบคุมการอัดประจุไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถดึงศักยภาพใหมากพอสำหรับการ
แกปญหาที่สงผลกระทบตอโครงขายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหหนวยงานรัฐและผูที่มีสวนไดสวนเสียใด ๆ สามารถ
ประสานการทำงานการรวมกันไดอยางราบรื่น การกำหนดกรอบหลักเกณฑ มีความจำเปนอยางยิ่ง เพื่อใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดรับรูถึงบทบาทและโอกาสของธุรกิจดังกลาว ผลักดันใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟาที่เปน
มิตรตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น 

 
รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที ่จำเปนและเกี ่ยวของกับการ

ดำเนินการในลักษณะของผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟา รวมถึงพิจารณาในดานการทำงานรวมกันระหวาง
สวนงานตาง ๆ รวมดวย อาทิ  

 

- ผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1) ที่เปนหนวยงานรัฐ อาทิ หนวยงานการ
ไฟฟา เปนผูดูแลภาพรวมทั้งหมด รวมถึงดำเนินการประสานรวมกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา (SO) 
ศูนยสั่งการการดำเนินการตอบสนองดานโหลด (DRCC) และผูเขารวมการบูรณาการยานยนตไฟฟา 

- เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในฐานะผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 2 (EVLA 
Level 2) เพื่อใหหนวยงานการไฟฟาสามารถเขาถึงทรัพยากรไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูรวบรวมโหลดยานยนตไฟฟาระดับที่ 1 (EVLA Level 1)   



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-5-02 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการบูรณาการ 
ยานยนตไฟฟาในรปูแบบตาง ๆ 
 

หลักการและเหตุผล - การเพ่ิมขึ้นของยานยนตไฟฟาน้ันสงผลกระทบตอโครงขายในหลายดาน 
เทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาเขามามีบทบาทสำคัญในการ
แกปญหาดังกลาว การกำหนดกรอบหลักเกณฑที ่เกี ่ยวของกับการ 
บูรณาการยานยนตไฟฟาจะชวยสรางความมั่นใจในการลงทุน และ
เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการ 

- กรอบหลักเกณฑที่เกี่ยวของจะตองพิจารณาถึงเทคโนโลยีการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟาที่สำคัญทั้ง 2 รูปแบบ คือ การอัดประจุอัจฉริยะ (Smart 
Charge) และเทคโนโลยียานยนตสู โครงขาย (V2G) ที ่สามารถจาย
พลังงานคืนสูโครงขายได ตลอดจนการนำไปบูรณาการในรูปแบบการ
ใหบริการที่เปนไปได 

ความสอดคลองกับแผน  
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.2)  กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และตลาด 

(2.3)  กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเกี่ยวของกับการ    
ใชงานเทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟา รวมถึงการใชงานเพ่ือ
การตอบสนองดานโหลดในรูปแบบตาง ๆ 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเกี่ยวของกับการใชงานเทคโนโลยีการ  
บูรณาการยานยนตไฟฟา อาทิ เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart 
Charge) เทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) และการตอบสนองดาน
โหลดดวยยานยนตไฟฟา 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)  

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2572) 

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
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25
69

 

25
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25
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25
72

 

25
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25
74

 

การศึกษาและจัดทำ
กรอบหลักเกณฑที่จำเปน
และเก่ียวของกับการ 
บูรณาการยานยนตไฟฟา
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ 
เทคโนโลยีอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) 
เทคโนโลยียานยนตสู
โครงขาย (V2G)  
การตอบสนองดานโหลด
ดวยยานยนตไฟฟา  
เปนตน 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ 
เทคโนโลยีการบูรณาการยานยนตไฟฟาจะเขามามีบทบาทสำคัญในการดึงศักยภาพของยานยนต

ไฟฟาเพื่อใชเปนทรัพยากรที่มีประโยชนตอโครงขายไมวาจะเปนในดานประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือ
เสถียรภาพของโครงขายก็ตาม กรอบหลักเกณฑที่เหมาะสมจะชวยใหเกิดการบูรณาการที่แพรหลาย 

 

การใชงานเทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) เปนแนวทางแรกเริ่มที่มีศักยภาพสูง ดวย
การบริหารจัดการที่เหมาะสมจะชวยลดคาใชจายแกเจาของยานยนตที่เขารวมการบูรณาการ ลดความแออัด
ในระบบสง ชะลอการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ซึ่งเทคโนโลยีนี้จำเปนตองพึง่พาการสงผาน
ขอมูลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตองมีการทำงานรวมกันระหวางหลายภาคสวน จึงตองมีการ
กำหนดกรอบหลักเกณฑใหมีความเหมาะสม การใชงานเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) ก็เชนเดียวกัน 
นอกจากนี้แลว การใชงานยานยนตไฟฟาสามารถขยายผลใหเชื่อมตอกับเทคโนโลยีการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) ไดอยางเปนรูปธรรม ทำใหเกิดการใชงานทรัพยากรในระบบผลิต ระบบสง และระบบ
จำหนายไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคุมคามากย่ิงขึ้น 

 
รายละเอียดโครงการ 
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเกี่ยวของกับการบูรณาการ 

ยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนไปที่เทคโนโลยีที่มีความสำคัญและคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ 
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เทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) และเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) เพื่อการนำไปใชงาน
ในรูปแบบของการตอบสนองดานโหลด เปนตน  

 

- การบูรณาการยานยนตไฟฟาดวยเทคโนโลยีอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) โดยครอบคลุมถึง
การเช่ือมตอ การสื่อสาร และการควบคุมการอัดประจุ 

- การบูรณาการยานยนตไฟฟาดวยเทคโนโลยียานยนตสูโครงขาย (V2G) โดยครอบคลุมถึงการ
เช่ือมตอ การสื่อสาร และการควบคุมการจายไฟฟาคืนสูโครงขาย 

- การบูรณาการยานยนตไฟฟาใหเขากับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) โดยกรอบ
หลักเกณฑจะตองพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานระหวางหนวยงาน สามารถมอบคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและเหมาะสมแกผูที่มีสวนรวม และหนวยงานที่ควบคุมดูแลการตอบสนองดานโหลด
จะตองสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลานี้ไดอยางราบรื่นที่สุด เพื่อดำเนินการตอบสนองดานโหลด
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนไปได 
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เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-5-01  การถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา (V2H และ V2G) 

จากศูนยควบคุมจำลอง 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา ทั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรองรับยานยนตไฟฟาที่กำลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการศึกษาการถายโอน
พลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา (V2H และ V2G) และ
ทดสอบการควบคุมการถายโอนพลังงานดังกลาวโดยจำลองการ
ควบคุมเสมือนวาไดรับการสั่งการจากศูนยควบคุมของ กฟผ. เพื่อชวย
บริหารจัดการและบูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟาของ
ประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(3.3)  การบูรณาการเทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) 

วัตถุประสงค - เพื่อรวมศึกษา ทดสอบ และเก็บขอมูลการทำงานของระบบ V2H และ 
V2G กับผูใหบริการหรือผูแทนจำหนายยานยนตไฟฟา รวมทั้งศึกษา
แนวทางในการบังคับควบคุมการถายโอนพลังงานไฟฟาดังกลาว 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ไดทราบขอมูลลักษณะการทำงานและการควบคุมระบบ V2H และ V2G 
จากการทดสอบใชงานจริงระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา ผาน
ทางเครื่องอัดประจุยานยนตไฟฟาอัจฉริยะในตลาดที่มี Function น้ี 

- ไดผลการทดสอบระบบ V2G ที่มีการตั้งคาใหใชงานตามมาตรฐาน 
(Grid Code) ที่มีการใชงานแลวในตางประเทศ เชน UK G99 ของ 
สหราชอาณาจักร และ DE VDE4105 ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
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- ทดสอบการควบคุมการทำงานจากศูนยควบคุมจำลอง เพื่อขยายผล
เชื่อมตอระบบควบคุมเขากับ Aggregator หรือ Demand Response 
Control Center ในอนาคตตอไป 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

บริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2563 – 2565)  

กรอบงบประมาณ -  ลานบาท   

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการการถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา (V2H และ V2G) จากศูนย

ควบคุมจำลอง มีเปาหมายเพื่อศึกษา ทดสอบ และเก็บขอมูลการทำงานของระบบ V2H และ V2G รวมกับ 
ผูใหบริการหรือผูแทนจำหนายยานยนตไฟฟา ทำใหไดมาซึ่งขอมูลลักษณะการทำงาน V2H และ V2G จากการ
ทดสอบใชงานจริง รวมทั้งศึกษาแนวทางในการบังคับควบคุมการถายโอนพลังงานไฟฟาผานระบบการทำงาน
ดังกลาว โดยการทดสอบการควบคุมการทำงานจากศูนยควบคุมจำลอง เพื่อขยายผลเชื่อมตอระบบควบคุม 
เขากับ Aggregator หรือ Demand Response Control Center ในอนาคตตอไป 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟผ. จะดำเนินโครงการการถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา (V2H และ V2G) 

จากศูนยควบคุมจำลอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

1. ทดสอบระบบ V2H และ V2G ในการควบคุมการถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับ
ระบบไฟฟา ผานทางเครื่องชารจอัจฉริยะในตลาดที่มี Function น้ี (เชน Wallbox Quasar) 
โดยไดรับอนุเคราะหยานยนตไฟฟาสำหรับใชทดสอบจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ทดสอบระบบ V2G ที่มีการตั้งคาใหใชงานตามมาตรฐาน (Grid Code) ที่มีการใชงานแลวใน
ตางประเทศ เชน UK G99 ของสหราชอาณาจักร และ DE VDE4105 ของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 

3. พัฒนา Software สำหรับใชควบคุมการทำงานระบบ V2H และ V2G ซึ่งอาศัยขอมูล Modbus 
TCP Map จากบริษัทผูผลิตเครื่องชารจอัจฉริยะ 

4. ทดสอบการควบคุมการทำงานจากศูนยควบคุมจำลอง เพื่อขยายผลเชื่อมตอระบบควบคุม 
เขากับ Aggregator หรือ Demand Response Control Center ในอนาคตตอไป 

5. สรุปรายงานผลการทดสอบ 
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เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-5-01  โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System (Smart Charge) 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา ทั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรองรับยานยนตไฟฟา การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนิน
โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System (Smart Charge) 
เพื ่อเปนเครื ่องมือในการรักษาเสถียรภาพในระบบจำหนายไฟฟา 
รวมถึงใชสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี ่ยวเนื ่องของ กฟน. และ
ผูประกอบการสถานีชารจสำหรับยานยนตไฟฟา 

- โดยโครงการดังกลาวนี้ กฟน. จะดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ 
MEA EV Smart Charging System (Smart Charge) สำหรับบริหาร
จัดการพลังงานภายในสถานีชาร จสำหรับยานยนตไฟฟา ร ักษา
เสถียรภาพในระบบจำหนายไฟฟา และเตรียมความพรอมในการดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของ กฟน. และผูประกอบการสถานีชารจสำหรับยานยนต
ไฟฟาตอไป 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(3.3)  การบูรณาการเทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) 

วัตถุประสงค - เพ ื ่อศ ึกษาและพ ัฒนาระบบ  MEA EV Smart Charging System 
สำหรับบริหารจัดการพลังงานภายในสถานีชารจสำหรับยานยนตไฟฟา 
เพื ่อเปนเครื ่องมือในการรักษาเสถียรภาพในระบบจำหนายไฟฟา 
รวมถึงใชสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของ กฟน. 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบ MEA EV Smart Charging System สามารถบริหารจัดการ 
พลังงานภายในสถานีชาร จสำหร ับยานยนตไฟฟา เพ ื ่อให เกิด
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน รักษาเสถียรภาพของระบบจำหนาย
ไฟฟา 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-36 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ 4.1 ลานบาท  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาระบบ MEA EV Smart Charging System เปนการเตรียมความพรอมและพัฒนา

บริหารจัดการพลังงานภายในสถานีชารจสำหรับยานยนตไฟฟา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
รักษาเสถียรภาพของระบบจำหนายไฟฟาและเตรียมความพรอมในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟน.  
ในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. ดำเนินการพัฒนาระบบ MEA EV Smart Charging System คือ ระบบบริหารจัดการพลังงาน

ภายในสถานีชารจสำหรับยานยนตไฟฟาดวยการตอบสนองตอความตองการกำลังไฟฟา (Demand) แบบ
ทันทีทันใด (Real-Time) ผานการควบคุมเพิ่มหรือลดคากระแสของแตละเครื่องชารจภายในสถานีฯ แบบ
อัตโนมัติ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับขนาดพิกัดของบริภัณฑไฟฟา การจัดการคาความตองการกำลังไฟฟา  
การรักษาเสถียรภาพของระบบจำหนายไฟฟา ทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิง
เศรษฐศาสตร 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-37 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-5-02  โครงการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาเพื่อหาความตองการระบบ
ไฟฟาท่ีเหมาะสม 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา ทั้งนี้ เพื่อการเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรองรับยานยนตไฟฟา การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนิน
โครงการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนต
ไฟฟา เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนระบบจำหนายไฟฟา รองรับ
การขยายตัวของการใชยานยนตไฟฟา รวมถึงใชสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของ กฟน. 

- โดยโครงการดังกลาวนี ้  กฟน. จะดำเนินการศึกษาและพัฒนา 
อัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟา เพ่ือ
นำไปวางแผนการขยายระบบไฟฟารองรับ Load และวิเคราะหจุด
เหมาะสมสำหรับการติดตั้งสถานีชารจ รวมทั้งวิเคราะหพฤติกรรม
ลูกคาเพ่ือดำเนินการธุรกิจในอนาคต 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะหขอมูลการใชงาน
ยานยนตไฟฟา เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนระบบจำหนายไฟฟา 
รองรับการขยายตัวของการใชยานยนตไฟฟา 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ผลการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟา เพ่ือนำไปวางแผนการ
ขยายระบบไฟฟารองรับ load และวิเคราะหจุดเหมาะสมสำหรับการ
ติดต้ังสถานีชารจ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-38 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2566) 

กรอบงบประมาณ - ลานบาท 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟา เปนการเตรียมความ

พรอมและวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟา เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนระบบจำหนายไฟฟา 
รองรับการขยายตัวของการใชยานยนตไฟฟา รวมถึงใชสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี ่ยวเน่ืองของ กฟน.  
ในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. ดำเนินการศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟา 

โดยการวิเคราะห Load Profile ของการชารจเพื่อหาแนวโนมการใช Load เพื่อนำไปวางแผนการขยายระบบ
ไฟฟารองรับ Load ดังกลาวและยังสามารถวิเคราะหจุดเหมาะสมสำหรับการติดตั ้งสถานีชารจ รวมทั้ง
วิเคราะหพฤติกรรมลูกคาเพ่ือดำเนินการตอยอดธุรกิจในอนาคต 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-39 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-5-03  โครงการตดิตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพื้นท่ี กฟน. 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา ซึ่งการไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินโครงการ
ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนาย เพื่อนำขอมูล
ที ่ไดใชในการบริหารจัดการการชารจยานยนตไฟฟาและเปนการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลอง
กับการรองรับยานยนตไฟฟา สถานีอัดประจุไฟฟาที่มีการเติบโตมากขึ้น
ในปจจุบัน ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง โดยมีเปาหมาย
ดำเนินการในป พ.ศ. 2566 – 2570 

- โดยโครงการนี้ กฟน. ดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) พรอม
ระบบสื่อสารที่เปนโครงสรางพื้นฐานของระบบจำหนายไฟฟา สำหรับ
หมอแปลงจำหนายทั่วทั้ง กฟน. ซึ่งสามารถนำขอมูลที่ไดใชในการ
บริหารจัดการการชารจยานยนตไฟฟา เพื่อปองกันการใชงานหมอแปลง
เกินพิกัดและใชในการวางแผนระบบไฟฟาตอไปได 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค - เพื่อจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสนับสนุนและ
สงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุยานยนตไฟฟาใน
พื ้นที ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขอมูลลักษณะการใชไฟฟา 
(Load Profile)  

- เพื่อใชขอมูลในการบริหารจัดการการชารจยานยนตไฟฟา เพื่อปองกัน
การใชงานหมอแปลงเกินพิกัดและใชในการวางแผนระบบไฟฟาตอไปได 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีขอมูลลักษณะการใชไฟฟา (Load Profile)  

- มีขอมูลในการบริหารจัดการระบบไฟฟาใหรองรับการใชงานยานยนต
ไฟฟาและการอัดประจุยานยนตไฟฟาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลได 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-40 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2566 – 2570) 

กรอบงบประมาณ 850 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ดำเนินการติดต้ัง            

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการติดตั ้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพื้นที ่ กฟน. เปนการเตรียม 

ความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญตอการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 
และสามารถสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุยานยนตไฟฟาในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. มีแผนการดำเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพื้นที่ กฟน. 

ประมาณ 60,000 ชุด รวมถึงอุปกรณของระบบสื่อสาร เชน Gateway 
 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-41 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-5-01  โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรบัเทคโนโลยรีะบบไฟฟา 

ในอนาคต ระยะท่ี 1 
 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไดกำหนดเปาหมาย
สำคัญของเสาหลักที่ 5 การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
ในการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานยานยนตไฟฟาและการอัดประจุ
ยานยนตไฟฟา ทั ้งนี ้ เพื ่อรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาที ่กำลัง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามโครงสรางพื้นฐานการอัดประจุเปนสิ่งที่จำเปน
อยางยิ่ง ทั้งเพื่อสรางความมั่นใจและเพื่อมอบความสะดวกสบายแก
ผูใชยานยนตไฟฟา โครงขายที่มีความทันสมัยจะสามารถชวยในการ
บริหารการอัดประจุใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น มีการคำนึงถึง
เสถียรภาพโดยรวมของระบบ และชวยชะลอการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเมื่อมีการใชงานยานยนตไฟฟาอยางแพรหลายโดยการใช
สินทรัพยที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- โดย กฟภ. จะเริ่มจากการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการอัดประจุ
รถยนต ไฟฟ า (EV Charging Management System) ที ่สามารถ
ทำงานครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ที่อยูภายใตการดูแลของ กฟภ. ได เพ่ือนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาตอยอดจนเปนระบบการบริหารการอัดประจุที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถรองรับการอัดประจุของยานยนต
ไฟฟาไดในทุกพื้นที ่ โดยจะเริ ่มดำเนินการที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค ชั้น 1 และ 2 และการไฟฟาเขต 
เปนลำดับแรก 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(3.3)  การบูรณาการเทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) 

วัตถุประสงค - เพื ่อศึกษาและพัฒนาระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV 
Charging Management System) สำหร ับการต อยอดไปส ู การ
ดำเนินการการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge)  

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-42 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ตนแบบของระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV Charging 
Management System) สำหรับพื้นที่ทั้ง 4 ภาคซึ่งอยูภายใตการดูแล
ของ กฟภ. 

- แนวทางการดำเนินงานการบูรณาการการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart 
Charge) เพ่ือรักษาเสถียรภาพโดยรวมของโครงขาย 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2569) 

กรอบงบประมาณ 516 ลานบาท  

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การพัฒนาและติดต้ังระบบบริหาร 
การชารจรถยนตไฟฟา (EV Charging 
Management System) ครอบคลุม 
4 ภาค ที่การไฟฟาสำนักงานใหญ 
การไฟฟาเขต และ การไฟฟา ชั้น 1, 2 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 1  

มีเปาหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV Charging Management System) เพ่ือ
รองรับการใชงานการอัดประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟาในพื้นที่ที่อยูภายใตการดูแลของ กฟภ. ซึ่งจะเปน
จุดเริ่มตนของการใชงานการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart Charge) ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอตอ
การนำไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย เชน การรักษาเสถียรภาพของโครงขายและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของระบบ เปนตน 

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟภ. จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต  

ระยะที่ 1 โดยการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารการชารจรถยนตไฟฟา (EV Charging Management System) 
ครอบคลุม 4 ภาค ที่การไฟฟาสำนักงานใหญ การไฟฟาเขต และการไฟฟา ช้ัน 1, 2  

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-43 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-5-02  โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรบัเทคโนโลยรีะบบไฟฟา 

ในอนาคต ระยะท่ี 2 

 

หลักการและเหตุผล - สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที ่ 1 ที ่เปนการพัฒนาระบบบริหาร 
การอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV Charging Management System) 
โครงการน้ีจะขยายผลและขอบเขตการดูแลใหครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายคือใหสามารถบริหารจัดการการอัดประจุยานยนตไฟฟาไดใน
ทุกจังหวัดที่อยูภายใตการดูแลของ กฟภ. 

- โดย กฟภ. จะดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา 
(EV Charging Management System) ที ่การไฟฟาสำนักงานใหญ 
การไฟฟาสาขา และการไฟฟาสาขายอย เพื่อใหสามารถเขาถึงการ 
อัดประจุของผูใชยานยนตไฟฟาใหไดมากที่สุด 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตรียมความพรอมดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(3.3)  การบูรณาการเทคโนโลยียานยนตสูทุกสิ่ง (V2X) 

วัตถุประสงค - เพื่อพัฒนาตอระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV Charging 
Management System) ใหสามารถดำเนินการการบูรณาการอัดประจุ
อัจฉริยะ (Smart Charge) ไดในทุกจังหวัดที่อยู ภายใตการดูแลของ 
กฟภ. 

- ศึกษาความเปนไปไดในการบูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือใหสามารถใชศักยภาพที่ยานยนตไฟฟาสามารถมอบใหไดอยางเต็มที่ 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบบริหารการอัดประจุรถยนตไฟฟา (EV Charging Management 
System) ที่ครอบคลุมการอัดประจุยานยนตไฟฟาในทุกจังหวัดที่อยู
ภายใตการดูแลของ กฟภ. 

- ความสามารถในการดำเนินการการบูรณาการอัดประจุอัจฉริยะ (Smart 
Charge) ในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมทุกรูปแบบยานยนตไฟฟา 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 7-44 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- แนวทางในการรองรับการบูรณาการยานยนตไฟฟารูปแบบตาง ๆ เชน 
การบูรณาการเทคโนโลยียานยนตสู ทุกสิ ่ง (V2X) เพื ่อใหสามารถใช
ศักยภาพของยานยนตไฟฟาไดอยางเต็มที่ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2571 – 2580) 

กรอบงบประมาณ 2,300 ลานบาท  

กิจกรรมยอย 25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
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25
72

 

25
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25
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การพัฒนาและติดต้ังระบบบริหาร 
การชารจรถยนตไฟฟา (EV Charging 
Management System) ครอบคลุม
ทุกจังหวัด ที่การไฟฟาสำนักงานใหญ 
การไฟฟาสาขา และการไฟฟา 
สาขายอย 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต ระยะที่ 2 เปนการ

ตอยอดจากโครงการที่มีอยูเดิม ดวยการขยายผลใหสามารถรองรับการอัดประจุไดมากและครอบคลุมยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะสงผลใหสามารถควบรวมทรัพยากรใหมีขนาดที่มากพอสำหรับการนำไปใชประโยชนทั้งดานประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการบูรณาการยานยนตไฟฟาในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 
รายละเอียดโครงการ 
กฟภ. จะดำเนินโครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต  

ระยะที่ 2 โดยการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารการชารจรถยนตไฟฟา (EV Charging Management System) 
ครอบคลุมทุกจังหวัด ที่การไฟฟาสำนักงานใหญ การไฟฟาสาขา และการไฟฟาสาขายอย 
 
 
 



 

 

 

 

บทที่ 8 
แผนอำนวยการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-1 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

บทที่ 8 
แผนอำนวยการสนับสนุน 

 
8.1 แผนกลยุทธการดำเนนิงาน (Strategic Plan) 

แผนกลยุทธการดำเนินงาน ภายใตแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ในสวนของแผนอำนวยการสนับสนุน ประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังน้ี  

 

 
 

รูปท่ี 8-1 สรุปแผนกลยุทธการดำเนินงาน (Strategic Plan) ของแผนอำนวยการสนับสนุน 
 

1) ดานนโยบาย (Policies Needed) 

1.1) การสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล 
(Grid & Digital) เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 

1.1.1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟา (Grid) ทั้งดานฮารดแวร
และซอฟตแวรที่จำเปนตอการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI), 
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS), สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation) รวมถึง
การเช่ือมตอกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยประเภทตาง ๆ (DER Connectivity) 

1.1.2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital) ทั้งดานฮารดแวร
และซอฟตแวรที่จำเปนตอการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ โครงขายการสื่อสาร 
5G, ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS), Cloud-Based Platform, Data Privacy, 
Data Analytic, Cyber Security กอนจะขยายผลการพัฒนาไปสู Next Generation 
Technology อาท ิ  Big Data Analytic, Blockchain, AI & Machine Learning และ 
Technology Coupling ในระยะยาว รวมถงึการพัฒนาการสื่อสารและเช่ือมโยงเทคโนโลยี
การสื่อสารรวมกับระบบสมารทกริด อาทิ 5G Network Slicing, 5G Low Latency 
สำหรับอุปกรณระดับหลังมิเตอร (BTM) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-2 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

1.1.3) การสงเสริมการเชื่อมตอและเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีตาง ๆ อาทิ 
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 
Substation) เขากับระบบสั่งการของผูควบคุมระบบ ทั้งศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟา
แหงชาติ (NCC) ศูนยสั่งการการตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูควบคุมระบบสงและ
ระบบจำหนายไฟฟา (TSO, DSO) ผูรวบรวมโหลด (Aggregator) ทั้งนี้ ในระยะยาวจะ
พัฒนาไปสูการเชื ่อมตอเขากับแหลงพลังงานใหม ๆ ครอบคลุมแหลงพลังงานแบบ
กระจายศูนย (DER) ทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยีนำรองสำหรับระบบที่มี Low Inertia 
และระบบควบคุมการตอบสนองอยางรวดเร็วตอแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Fast 
Response DER Control) 

1.2) การสงเสริมใหเกิดรูปแบบธุรกิจที่เก่ียวของกับการพัฒนาสมารทกริด 

1.2.1) การสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนารูปแบบธุรกิจ Start Up ในลักษณะผูใหบริการ 
(Service Provider) โดยเริ่มจากการใชประโยชนของขอมูลและการเชื่อมโยง (Data & 
Connectivity Utilization) อาทิ Software-as-a-Service, Cloud-Based, Data Hub, 
Data Analytics, Cyber Security เปนตน กอนที่จะขยายผลการเช่ือมโยงธุรกิจ Start Up 
ไปสูการเชื่อมตอระหวางโครงสรางพื้นฐานทั้งดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & 
Digital Infrastructure) อาทิ Platform, Big Data Analytics, Blockchain, AI & Machine 
Learning และพัฒนาการใหบริการไปสู As-a-Service รองรับการใหบริการที่หลากหลาย
และครอบคลุมทุกรูปแบบการใชงาน (Technology & Business Model Coupling) 
บนสมารทกริดตอไปในระยะยาว 

1.3) การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในประเทศ 

1.3.1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟาและ
ดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริด 
ของประเทศไทย เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจ Start Up และผลักดันธุรกิจไปสูลักษณะผูให 
บริการ (Service Provider) ในอนาคต โดยเริ่มจากโครงสรางพื้นฐานหลักกอนที่จะ
ขยายผลไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อเชื่อมตอเขากับโครงสราง
พื้นฐานระบบไฟฟาในระยะยาว ใหสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของแหลงพลังงานแบบ
กระจายศูนยในปริมาณมากได (High DER Penetration)  

1.3.2) การสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟาและดิจิทัล 
(Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของ
ประเทศไทย โดยเริ่มจากการจัดอบรมใหความรูบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู
ดานสมารทกริดที่มีการบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัลและขอมูล (Digital & Data 
Platform) กอนที ่จะพัฒนาไปสู การกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมดานสมารทกริด 
(Engineering Standard Practice) ในระยะยาว 
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2) ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

2.1) การจัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่จำเปนตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยดีาน
ระบบไฟฟาและดิจิทัล (Grid & Digital) เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 

2.1.1) การกำหนดกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่จำเปนเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหาร
จัดการพลังงาน (EMS) สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation 61850) รวมถึงการ
เช่ือมตอกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยประเภทตาง ๆ (DER Connectivity) เปนตน 

2.1.2) การกำหนดกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่จำเปนเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ 
Cloud-Based Platform, Data Privacy, Cyber Security, Data Hub, Data Analytic, 
Blockchain, AI & Machine Learning เปนตน 

2.1.3) การกำหนดกฎระเบียบ ขอกำหนด ที่จำเปนเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจและการใหบริการ
บนโครงขายไฟฟาโดยภาคเอกชนในลักษณะผูใหบริการ (Service Provider) ทั้งดาน
ระบบไฟฟา (Grid) อาทิ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) การวิเคราะหขอมูลจาก
มิเตอรอัจฉริยะ (AMI Data Analytic) รวมถึงดานดิจิทัล (Digital) อาทิ Software-as-
a-Service, Cloud-Based, Cyber Security, Data Hub, Data Analytic, Platform, 
Blockchain, AI & Machine Learning กอนจะพัฒนาไปสูการใหบริการในลักษณะ As-
a-Service ดวย Technology & Business Model Coupling ในระยะยาว 

2.2) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอ/การสื่อสารที่จำเปนตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
เทคโนโลยี ดานระบบไฟฟาและดิจิทัล (Grid & Digital) เพื่อรองรับการใชงานรวมกบัระบบ
สมารทกริด 

2.2.1) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับ
ระบบสั่งการของผูควบคุมระบบทั้ง ศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC) ศูนย
สั่งการการตอบสนองดานโหลด (DRCC) ผูควบคุมระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา 
(TSO, DSO) ผู รวบรวมโหลด (Aggregator) รวมถึงเทคโนโลยีจากระดับหลังมิเตอร 
(BTM) อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) สถานีไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Substation 61850) การเช่ือมตอกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย
ประเภทตาง ๆ (DER Connectivity) กอนที่จะขยายผลไปยังอุปกรณหรือกิจการอื่นที่
สามารถใชเปนแอปพลิเคชันที่สำคัญ (Critical Application) ในระบบไฟฟาได และ
กำหนดมาตรฐานการเช่ือมตอเพ่ือรองรับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยในปริมาณมาก 
(High DER Penetration) ตอไปในระยะยาว อาทิ Smart Inverter, Advanced Relay 
Protection เปนตน 

2.2.2) การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอ/การสื่อสาร/ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service 
Level Agreement: SLA) ที่จำเปนตอการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัล ที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ การเชื่อมตอและ
ใชงาน 5G Network Slicing สำหรับรองรับการใชงานในระบบสมารทกริด (Smart Grid 
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Application) กอนจะขยายผลไปสูการเชื่อมตอ 5G Low Latency เพื่อใชงานในระดับ
หลังมิเตอร  (BTM) ในระยะยาวตอไป 

3) ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

3.1) การเตรียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี (Hardware & Software) 
ดานระบบไฟฟาและดิจิทัล (Grid & Digital) ที่จำเปนตอการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต 
เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 

3.1.1) การติดตั ้งมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ใหครอบคลุมกลุ มผู ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial) ภาคธุรกิจ (Commercial) และขยายผลใหครอบคลุมกลุมผูใชไฟฟาบาน
อยูอาศัย (Residential) อยางครบถวน จนนำไปสูการพัฒนาระบบควบคุมการตอบสนอง
อยางรวดเร็วตอแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Fast Response DER Control)  
ในระยะยาว และรวมถึงการวิจัยพัฒนาและเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีนำรองสำหรับระบบไฟฟา
ที่มี Low Inertia เนื่องจาก High Penetration ของ DER และการนำอุปกรณสมัยใหม 
อาทิ PMU และ FACTS Devices เขามาใชในระบบไฟฟาในระยะตอไป 

3.1.2) การพัฒนาสถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation 61850) ใหครอบคลุมกลุม
ผูผลิตไฟฟาระดับ IPS, SPP, VSPP รวมถึงขยายผลใหครอบคลุมทุกระดับจนถึงระบบ
จำหนาย (Smart Distribution) ในระยะยาว  

3.1.3) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล เพื่อบูรณาการใชงานรวมกับระบบ
ไฟฟาในอนาคต อาทิ โครงขายการสื่อสาร 5G, Cloud-Based Platform, Data Privacy, 
Cyber Security, EMS, Data Hub, Data Management & Analytic, Blockchain, AI & 
Machine Learning, 5G Network Slicing ไปจนถึงการพัฒนาใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ในรูปแบบ Technology Coupling 

3.2) การเตรียมความพรอมการเชื่อมโยงและการสื่อสาร (Communication & Connectivity) 
ระหวางโครงสรางพื้นฐานและรูปแบบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องเขากับระบบโครงขายไฟฟา 

3.2.1) การเชื่อมตอระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ของผูใชไฟฟาเขากับระบบไฟฟา 
รวมถึงการเขาถึงขอมูลของโครงขายไฟฟา (Grid Data Accessibility) ตั้งแตผูใช
ไฟฟาขนาดใหญ ไปจนถึงผูใชไฟฟาขนาดเล็ก กอนที่ในระยะยาวจะพัฒนาใหครอบคลุม
ผู ใชไฟฟาและแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ทุกประเภทเพื ่อรองรับการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดไดทุกรูปแบบ 

3.2.2) การเชื่อมตอแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) เขากับระบบสั่งการของผูควบคุม
ระบบทั้งศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ (NCC), ศูนยสั่งการการตอบสนองดาน
โหลด (DRCC), ผูควบคุมระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา (TSO, DSO) และผูรวบรวม
โหลด (Aggregator) ใหครอบคลุมตั้งแตหัวเมืองขนาดใหญไปจนถึงทุกพื้นที่ในประเทศ
ระดับบานอยูอาศัย (Residential) กอนที่ในระยะยาวจะพัฒนาการเชื่อมตอใหสามารถ
รองรับ DER ในปริมาณมากผาน Smart Inverter และ Advanced Relay Protection 
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3.2.3) การเชื่อมตอขอมูลทางไฟฟาระหวางผูใหบริการภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกัน 
ผานแพลตฟอรมขอมูล (Data Platform) ตั้งแตระดับขอมูลจากมิเตอรอัจฉริยะ (AMI 
Data Hub) ไปจนถึงระดับระบบไฟฟา (Grid Data Hub & Data Analytic Platform) 
กอนจะพัฒนาไปสูฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการนำปญญาประดิษฐ (AI)  
เขามารวมวิเคราะหขอมูลไฟฟาเพ่ือใชงานในระดับสูง 

3.2.4) การเชื่อมตอและใชประโยชนรวมกับเทคโนโลยีโครงขายสื่อสาร 5G ในลักษณะ 5G 
Network Slicing สำหรับรองรับการใชงานในระบบสมารทกริด (Smart Grid Application) 
กอนจะพัฒนาไปสูการเช่ือมตอ 5G Low Latency เพ่ือใชงานในระดับหลังมิเตอร (BTM) 
ในระยะยาวตอไป 

 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-6 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ 8-1 แผนกลยุทธการดำเนินงานของแผนอำนวยการสนับสนุน 
แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 

1) ดานนโยบาย 
(Policies 
Needed) 

1.1) การสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีดานระบบ
ไฟฟาและดานดิจิทัล 
(Grid & Digital) เพ่ือ
รองรับการใชงานรวมกับ
ระบบสมารทกริด 

1.1.1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีดานระบบไฟฟา (Grid) ทั้ง
ดานฮารดแวรและซอฟตแวรที่จำเปนตอ
การพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต 

- มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 
- สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation)  
- แหลงพลังงานแบบกระจายศูนยประเภทตาง ๆ  
(DER Connectivity) 

- - 

1.1.2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital) ทั้งดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่จำเปนตอการ
พัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต  

- ระบบส่ือสาร 5G Network 
- ระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน (EMS) 

- Cloud-Based Platform 

- (AMI) Data Management & 
Analytics 

- Cyber Security 

- (Grid) Data Management & 
Analytics  

- Blockchain 
- AI & Machine Learning 
- 5G Network Slicing สำหรับ 
Smart Grid Application 

- Technology Coupling 
(รองรับการใชงานที่
หลากหลาย) 

- 5G Low Latency 
สำหรับระดับหลังมิเตอร 
(BTM) 

1.1.3) การสงเสริมการเชื่อมตอและ
เชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีตาง ๆ  

- - การเชื่อมตอเขาสูระบบส่ังการ
ของ NCC, DRCC, TSO, DSO, LA  
- มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(EMS) 

- สถานีไฟฟาอัจฉริยะ  
(Smart Substation)  

การเชื่อมตอกับ Resource 
ใหม ๆ  
- DER ทุกประเภท 
- เทคโนโลยีนำรองที่มี  
Low Inertia และ  
Fast Response DER 
Control 

1.2) การสงเสริมใหเกิด
รูปแบบธุรกิจที่เก่ียวของ
กับการพัฒนาสมารทกริด 

1.2.1) การสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนา
รูปแบบธุรกิจ Start Up ในลักษณะ 
ผูใหบริการ (Service Provider) 

ดาน Data & Connectivity Utilization ดานการเชื่อมตอ Grid & 
Digital Infrastructure 

การบูรณาการระหวาง
เทคโนโลยี และรูปแบบทาง

ธุรกิจ 
Service Provider: รองรับ
ผูใชไฟฟารายใหญ (Digital) 
- Software-as-a-Service 
- Cloud-Based 

Service Provider: รองรับผูใช
ไฟฟาขนาดกลาง (Digital) 
- Data Hub 
- Data Analytic 
- Cyber Security 

Service Provider: รองรับผูใช
ไฟฟาขนาดเล็ก 
- Platform  
- Blockchain  
- AI & Machine Learning 

As-a-Service Business 
Model (รองรับการใชงาน
บน SG ทุกรูปแบบ) 
- Technology Coupling 
Business Model 

(Grid) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS)/ 
AMI Data Analytic  

- - 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-7 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
1.3) การสงเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ในประเทศ 

1.3.1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
ไฟฟาและดิจิทัล 

- Core Infrastructure 
Utilization 

- Cross Industry Innovation - Infrastructure Integration - Grid & Digital 
Infrastructure สำหรับ 
High DER Penetration 
in Power Grid 

- - การสงเสริมใหเกิดธุรกิจ Start 
Up ดานเทคโนโลยี Smart 
Grid 

- การสรางความพรอมดาน Grid 
Integration ที่เพียงพอรองรับ
การ Scale Up และ 
Deployment  

- การผลักดันธุรกิจ Start Up 
ไปสู Service Provider 

- 

1.3.2) การสงเสริมการผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
ไฟฟาและดิจิทัล 

(Grid Infrastructure) 
- ดานระบบ Grid 
Infrastructure  

(Grid Infrastructure) 
- ดาน Grid Service Platform, 
Grid Data Analytic  

(Grid Infrastructure) 
- ดาน Grid Integration, Grid 
Service  

(Grid Infrastructure) 
- ดาน High Penetration 
ของ DER  

(Digital Infrastructure) 
- Data Privacy & Cyber 
Security  

(Digital Infrastructure) 
- Big Data Management & 
Grid Data Analytics 

(Digital Infrastructure) 
- 5G Network Slicing, 
Blockchain, AI, Machine 
Learning  

- Technology & 
Business Model 
Coupling 

- การอบรม/ใหความรู
บุคลากรดาน Smart Grid 

- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดาน Smart Grid ที่มีการบูรณาการ
รวมกับ Digital & Data Platform 

- กำหนดมาตรฐานทาง
วิศวกรรมดาน Smart 
Grid (Engineering 
Standard Practice)  

2) ดานกฎระเบียบ
ขอบังคับ 
(Requirement 
Regulatory) 

2.1) การจัดทำกฎระเบียบ 
ขอกำหนด ที่จำเปนตอ
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยี
ดานระบบไฟฟาและ
ดิจิทัล (Grid & Digital) 
เพ่ือรองรับการใชงาน
รวมกับระบบสมารทกริด 

2.1.1) การกำหนดกฎระเบียบ 
ขอกำหนด ที่จำเปนเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานระบบไฟฟาในอนาคต 

- มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 
- สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation 61850)  
- แหลงพลังงานแบบกระจายศูนยประเภทตาง ๆ  
(DER Connectivity) 

- - 

2.1.2) การกำหนดกฎระเบียบ 
ขอกำหนด ที่จำเปนเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน

- Cloud-Based Platform 
- Data Privacy  
- Cyber Security 

- Data Hub 
- Data Analytic  
- Blockchain  

- (Grid) Big Data Analytics  
- 5G Network Slicing 

- 5G Low Latency 
สำหรับ BTM 

- Technology Coupling 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
 ดานดิจิทัล ที่เก่ียวของกับการพัฒนา

ระบบไฟฟาในอนาคต 
- AI & Machine Learning 

 2.1.3) การกำหนดกฎระเบียบ 
ขอกำหนด ท่ีจำเปนเพ่ือรองรับรูปแบบ
ธุรกิจและการใหบริการบนโครงขาย
ไฟฟาโดยภาคเอกชนในลักษณะ 
ผูใหบริการ (Service Provider)  

- (Digital Infrastructure) 
- Software-as-a-Service 
- Cloud Based  
- Data Hub 
- Data Analytic 
- Cyber Security 
(Grid Infrastructure) 
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน 
(EMS) 

- AMI Data Analytic 

(Digital Infrastructure) 
- Platform  
- Big Data Analytic  
- Blockchain  
- AI & Machine Learning 

As-a-Service Business 
Model 
- Technology & 
Business Model 
Coupling 

2.2) การกำหนด
มาตรฐานการเชื่อมตอ/
การส่ือสารท่ีจำเปนตอ
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยี 
ดานระบบไฟฟาและ
ดิจิทัล (Grid & Digital) 
เพ่ือรองรับการใชงาน
รวมกับระบบสมารทกริด 

2.2.1) การกำหนดมาตรฐานการ
เชื่อมตอโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีตาง ๆ  

- มาตรฐานการเชื่อมตอเขากับระบบส่ังการของ NCC , DRCC , TSO , DSO , LA รวมถึงเทคโนโลยี
จากระดับ BTM 

- มาตรฐานการเชื่อมตอ
สำหรับระบบที่มี High 
DER Penetration 

- มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) 
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 
- สถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Substation 61850)  
- แหลงพลังงานแบบกระจายศูนยประเภทตาง ๆ  
(DER Connectivity) 

- อุปกรณ หรือ กิจการอ่ืน ๆ  
ที่สามารถนำมาใชงานเปน 
Critical Application ใน
ระบบไฟฟา 

- Smart Inverter 
- Advanced Relay & 
Protection  

2.2.2) การกำหนดมาตรฐานการ
เชื่อมตอ/การส่ือสาร/ขอตกลงระดับการ
ใหบริการ (SLA) ที่จำเปนตอการพัฒนา
เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ดิจิทัลที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบไฟฟาในอนาคต 

- - - 5G Network Slicing สำหรับ 
Smart Grid Application 

- 5G Low Latency 
สำหรับการเชื่อมตอใน
ระดับ BTM 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
3) ดานเทคนิค 

(Technical 
Requirement) 

3.1) การเตรียมความ
พรอมและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยี (Hardware & 
Software) ดานระบบ
ไฟฟาและดิจิทัล (Grid & 
Digital) ที่จำเปนตอการ
พัฒนาระบบไฟฟาใน
อนาคต เพ่ือรองรับการใช
งานรวมกับระบบ 
สมารทกริด 

3.1.1) การติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) - ครอบคลุมกลุม C&I  
ขนาดใหญ 

- ครอบคลุมกลุม C&I  
ขนาดกลาง-เล็ก 

- ขยายผลไปยังกลุม 
Residential 

- ครอบคลุมทุกกลุมผูใช
ไฟฟา 

- ติดต้ังเทคโนโลยีนำรอง
ระบบที่มี Low Inertia 
และระบบ Fast 
Response DER Control 

- อุปกรณสมัยใหม เชน 
PMU และ FACTS 
Device  

3.1.2) การพัฒนาสถานีไฟฟาอัจฉริยะ 
(Smart Substation 61850)  

- ครอบคลุมกลุมผูผลิตไฟฟา
ระดับ IPS 

- ครอบคลุมกลุมผูผลิตไฟฟา
ระดับ SPP 

- ครอบคลุมกลุมผูผลิตไฟฟา
ระดับ VSPP 

- พัฒนาไปสู Smart 
Distribution ครอบคลุม
ทุกระดับจนถึงระบบ
จำหนาย 

3.1.3) การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานดิจิทัล เพ่ือบูรณาการใช
งานรวมกับระบบไฟฟาในอนาคต 

- 5G Network 
- Cloud-Based Platform 
- Data Privacy 
- HEMS, BEMS, FEMS 

- Cyber Security 
- Data Hub 
- Big Data Management  
- (AMI) Data Analytics 

- (Grid) Big Data Analytics 
- Blockchain 
- AI & Machine Learning  
- 5G Network Slicing สำหรับ 
Smart Grid Application 

- Technology coupling 

3.2) การเตรียมความ
พรอมการเชื่อมโยงและ
การส่ือสาร 
(Communication & 
Connectivity) ระหวาง
โครงสรางพ้ืนฐานและ
รูปแบบธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
เขากับระบบโครงขาย
ไฟฟา 

3.2.1) การเชื่อมตอระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน (EMS) ของผูใชไฟฟาเขากับ
ระบบไฟฟา รวมถึงการเขาถึงขอมูลของ
โครงขายไฟฟา (Grid Data 
Accessibility)  

- สำหรับผูใชไฟฟาขนาดใหญ - สำหรับผูใชไฟฟาขนาดกลาง - สำหรับผูใชไฟฟาขนาดเล็ก - การปรับปรุงระบบเพ่ือ
รองรับการใชงานบน 
Smart Grid ทุกรูปแบบ 

- มี API สำหรับ DER  
ทุกประเภท 

3.2.2) การเชื่อมตอแหลงพลังงานแบบ
กระจายศูนย (DER) 

- ครอบคลุมหัวเมือง 
ขนาดใหญ 

- ครอบคลุมทุกจังหวัด - ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศ - ครอบคลุมระดับครัวเรือน 
และ DER ทุกประเภท 

- รองรับ DER ปริมาณมาก 
ผาน Smart Inverter-
Advanced Relay 
Protection 
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แผนกลยุทธ หัวขอหลัก หัวขอยอย ระยะ 1 – 2 ป ระยะ 3 – 5 ป ระยะ 6 – 10 ป ระยะมากกวา 10 ป 
 3.2.3) การเชื่อมตอขอมูลทางไฟฟา

ระหวางผูใหบริการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- - AMI Data Hub - Grid Data Hub 
- Data Analytic Platform 

- Big Data 
- Data Analytic–AI 
Platform 

3.2.4) การเชื่อมตอและใชประโยชน
รวมกับเทคโนโลยีโครงขายส่ือสาร 5G 

- - - 5G Network Slicing สำหรับ 
Smart Grid Application 

- 5G Low Latency 
สำหรับการเชื่อมตอระดับ 
BTM 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-11 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

8.2 แผนการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ ภายใตแผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

แผนการดำเนินงานของแผนอำนวยการสนับสนุน จะเนนการเตรียมความพรอมในดานนโยบาย ดาน
กฎระเบียบ ดานเทคนิค และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ทั้งดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) เพื่อชวยสนับสนุนคูขนานไปกับ 5 เสาหลัก 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสนับสนุนงานสมารทกริด การพัฒนาใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ 
(New Business Model) ที่เกี ่ยวของกับดานสมารทกริดและการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศดาน
สมารทกริด นอกจากนี้ ยังมีการบริหารการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการและประสานงานการดำเนินงาน
รวมกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามกรอบเปาหมายของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง โดยกิจกรรม/โครงการหลักภายใตแผนอำนวยการสนับสนุน ดังแสดงในรูปที่ 8-2 
โดยแผนการดำเนินงานของแผนอำนวยการสนับสนุน ประกอบดวย 3 กลุมกิจกรรมหลักดังตอไปน้ี 

 
กลุมกิจกรรมดานนโยบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูรับผิดชอบหลัก               

จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับ 2 ดานที่สำคัญ ประกอบดวย (1) การบริหารแผนขับเคลื่อนและ
เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดิจิทัล โดยจะดำเนินการบริหารขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง และปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางใหมีความสอดคลองกับสถานการณ รวมถึง
สามารถสงผานการดำเนินการไปสูแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะยาวไดอยางสมบูรณ ควบคูไปกับการพัฒนาความ
รวมมือและเชื ่อมโยงขอมูล/ระบบสั่งการของการไฟฟาทั ้ง 3 แหง รวมถึง DER ประเภทตาง ๆ รวมกับ
เทคโนโลยีดานดิจิทัลและเทคโนโลยีแหงอนาคต ซึ่งจะดำเนินการคูขนานไปตลอดระยะเวลาของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง นอกจากนี้ จะมีดำเนินการกำหนดนโยบายและเปาหมายการพัฒนาและใชงาน
โครงสรางพื้นฐานทั้งดานระบบไฟฟาและดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับกิจการไฟฟาทั้งในสวนของ 
Utility และ End-user Domain กอนจะขยายผลไปสูการบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม/ระบบสื่อสารเพ่ือ
รองรับพลังงานหมุนเวียนและ DER ปริมาณมากในระยะยาว และ (2) การพัฒนาเครือขายความรวมมือและ
ยกระดับขีดความสามารถในประเทศ โดยในระยะแรกของการพัฒนาเครือขายจะดำเนินการกำหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนา Ecosystem ทั้งทางดานระบบไฟฟาและดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรและ
ฮารดแวร การนำเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชรวมกับรูปแบบธุรกิจและระบบไฟฟาสมัยใหม รวมถึง
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากร จากนั้นในระยะถัดไปจะดำเนินการ
พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อออกนโยบายมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในดานตาง ๆ  
ทั้งดานภาษี ดานการเงิน รวมถึงการกำหนดสัดสวน Local Content กอนที่จะขยายผลการพัฒนาความรวมมือ
ไปสูหนวยงานดานดิจิทัล และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป นอกจากการพัฒนาในมิติดังกลาวแลว สนพ. 
ยังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในประเทศจึงไดมีการจัดเตรียมโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่สำคัญจากภายในประเทศ ซึ่งที่จะดำเนินการควบคูไปกับการ
พัฒนาดานบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานระบบไฟฟาไปสูระบบสมารทกริดไดอยางยั่งยืน 
 

กลุมกิจกรรมดานกฎระเบียบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑสำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐานที่จำเปนและเหมาะสมตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดาน
ระบบไฟฟาและดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยงและการสื่อสารตาง ๆ เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 
และสอดคลองกับการดำเนินงานตลอดชวงระยะเวลาตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-12 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กลุมกิจกรรมดานเทคนิค: การไฟฟาทั้ง 3 แหง เปนผูรับผิดชอบหลัก จะมีการดำเนินโครงการที่
เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของระบบและโครงสรางพื้นฐาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูงใหเปนสถานีแบบดิจิทัล จำนวน 4 สถานีไฟฟา 
กอนที่จะขยายผลการกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม หรือปรับปรุงสถานีไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
ในชวง 5 ปแรกของแผนการขับเคลือ่นฯ ระยะปานกลาง ในสวนของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดำเนินการ
ติดตั ้งระบบ SCADA/EMS/DMS ครอบคลุมพื้นที ่บริการของ กฟน. ทั้ง 18 เขต ควบคูไปกับการพัฒนา 
Substation Automation สำหรับสถานีไฟฟาใหมจำนวน 25 สถานี รวมกับการติดตั ้ง LBS/FRTU ที่จะ
ดำเนินอยางตอเนื่องไปจนถึงป พ.ศ. 2570 เชนเดียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ที่จะมีการพัฒนา 
Substation Automation ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบ SCADA อยางตอเนื่อง ภายในชวง 5 ปแรกของ
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
 

ทั้งนี้ รายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการภายใตแผนอำนวยการสนับสนุน ของแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 8-2 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-13 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

 
 

รูปท่ี 8-2 สรุปกิจกรรมหลักภายใตแผนอำนวยการสนับสนุน 
  

EPPO-6-01

ERC-6-01

การบรหิารแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง

ป
‘65-66

การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานหลัก
การเกิดข้ึนของรูปแบบธุรกิจ

ในลักษณะ Cross Industry

ป
‘67-69

การบูรณาการการเช่ือมตอของโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ

(Infrastructure Integration)

ป
‘70-74

การพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ
และยกระดับ

ขีดความสามารถ
ในประเทศ

การศึกษาและจัดทํา
กรอบ/หลักเกณฑ 

ที่จําเปน

การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานโครงขาย

ระบบไฟฟา

อัจฉริยะ (Grid 

Modernization)

ศึกษาและจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ สําหรับกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐานการเช่ือมตอ/สื่อสาร ที่จําเปนตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี ดาน Grid & Digital เพ่ือรองรับ Smart Grid

MEA-6-01

การพัฒนา Substation Automation สําหรับสถานีไฟฟาใหม (25 สถานี) / การติดต้ัง LBS/FRTU

PEA-6-01 การพัฒนาไปสู Substation Automation System / ปรับปรุง SCADA

จัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะยาว

EPPO-6-02
กําหนดนโยบายวางแผน Grid 

Infra รองรับ High VRE & DERs

EPPO-6-03 การพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลและระบบสั่งการระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงDERs ประเภทตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล และเทคโนโลยีแหงอนาคต

EPPO-6-04

กําหนดนโยบายการพัฒนา 
Ecosystem สนับสนุน R&D และ
นโยบายพัฒนาขีดความสามารถ

การพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานดาน Digital และ
ภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

EPPO-6-05
การขยายผล R&D ไปยังดาน “Infrastructure Integration / 

Grid & Digital Infrastructure สําหรับ High DER Penetration”การขยายผล R&D ไปยังดาน “Cross Industry Innovation”

การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน / บุคลากรในประเทศ ดาน Smart Grid รวมถึงดาน Grid & Digital Infrastructure และเทคโนโลยีแหงอนาคต 

R&D ดาน “Core 
Infrastructure Utilization”

การบริหารแผน
ขับเคลื่อนและ

เช่ือมโยงโครงสราง
พ้ืนฐานดาน 

Grid & Digital

การพัฒนาความรวมมือ 
กําหนดนโยบายการออกมาตรการ

สนับสนุนตาง ๆ & Local Content

ติดต้ังระบบ SCADA/EMS/DMS 
ครอบคลุม 18 เขต

การเช่ือมโยงท่ีเสร็จ 

สมบูรณพรอมรองรับ 
Resource ใหมๆ 

และ การใชงานท่ี
หลากหลาย

>ป
‘74

กําหนดนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาและใชงาน 
Grid & Digital Infrastructure & เทคโนโลยีสมัยใหม

การปรับปรุงแผนใหมีความเหมาะสม

การพัฒนาและปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูงใหเปน Digital Substation (4 สถานีไฟฟา / ขยายผล)EGAT-6-01



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-14 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ 8-2 สรุปกิจกรรม/โครงการภายใตแผนอำนวยการสนับสนุน ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณและกรอบ

ระยะเวลาดำเนินการ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม – แผนอำนวยการสนับสนนุ 
สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ 

หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

กรอบ
งบประมาณ
โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-6-01 การบริหารแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานดานสมารทกริด 
ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574  

(1) (2) (3)   สนพ. สำนักงาน กกพ. พพ. 
กฟผ. กฟภ. กฟน. 

115 
          

EPPO-6-02 การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) 
สำหรับกิจการไฟฟา ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟาและผูใชไฟฟา 
(Utility & End-user Domain) เพ่ือรองรับการเปล่ียนผานของภาค
พลังงานในอนาคต จากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และ
แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ 

(1.1)   สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ.  
กฟน. ดศ.  
หนวยงาน

โทรคมนาคม  

35 
          

EPPO-6-03 การพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและระบบส่ังการ
ระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(DER) ประเภทตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล  
(Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคต  

(1.1) (3.1) 
(3.2)   

สนพ. 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

สำนักงาน กกพ. 
ดศ. กสทช. 
หนวยงาน

โทรคมนาคม  

N/A  
          

EPPO-6-04 การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือดานสมารทกริด รวมกับ 
ภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือ 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรใน
ประเทศดานสมารทกริด รวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ   

(1.2) (1.3)  สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ดศ. อว. สวทช. 
BOI, หนวยงาน
โทรคมนาคม 

สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
  

270 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-15 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม – แผนอำนวยการสนับสนนุ 
สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ 

หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

กรอบ
งบประมาณ
โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-6-05 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมารทกริด รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และ
เทคโนโลยีแหงอนาคต ที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของ
ประเทศไทย เพ่ือสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ และทดแทนการนำเขาจาก
ตางประเทศ 

(1.2) (1.3) สนพ./ 
ผูจัดสรร

งบประมาณ 

สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ดศ. อว. สวทช. 

หนวยงาน
โทรคมนาคม 

สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม 

500 
          

ERC-6-01 การศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด 
มาตรฐานการเชื่อมตอและการส่ือสาร ที่จำเปนและเหมาะสมตอการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล 
(Grid & Digital) เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 

(2.1) (2.2)  สำนักงาน 
กกพ./สนพ. 

กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ดศ. กสทช.
หนวยงาน

โทรคมนาคม 

N/A 
          

EGAT-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  
(Grid Modernization) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(3.1) กฟผ. - 160           

MEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  
(Grid Modernization) ของการไฟฟานครหลวง 

(3.1) กฟน. - 2,430 
          

PEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  
(Grid Modernization) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(3.1) กฟภ. - 82,524 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-16 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-6-01 การบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574   

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนาย
ไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม 
อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม” โดยแบงการ
ดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือ
นโยบายของประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการ
พัฒนาเทคโนโลย ีในอนาคต นอกเหนือจากภารก ิจตามเสาหลัก  
5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ยังประกอบดวยภารกิจ
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตภารกิจ
หรือกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนาน
ไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก จึงกำหนดไว
ในแผนอำนวยการสนับสนุน 

- เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย
ของทั้ง 5 เสาหลักและแผนอำนวยการสนับสนุน บรรลุเปาหมายที่
กำหนดและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการประสานความรวมมือ 
และบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหระบบไฟฟาของประเทศไทยสามารถรองรับการ
เปลี่ยนผานดานพลังงานในอนาคตได ดังนั้น สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการบริหาร
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

วัตถุประสงค - เพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามกรอบและเปาหมายของ



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-17 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง รวมถึงการปรับปรุงแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ดานสมารทกริดของประเทศไทยในระยะยาว 

- เพื ่อติดตามการพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
ไฟฟา (Grid Infrastructure) ของหนวยงานการไฟฟาทั ้ง 3 แหง 
รวมถึงความกาวหนาการดำเนินงานของหนวยงานหรือผู มีสวนได 
สวนเสียอ่ืน ๆ ภายในประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับดานสมารทกริด  

- เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานดานสมารทกริดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนรวมกัน ใหเกิดเปนเครือขายความรวมมือดานสมารทกริด 

- เพ่ือเผยแพรขอมูลดานสมารทกริดของประเทศไทยสูภาคประชาชน  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - การดำเนินงานของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเปนไปตามกรอบและ
เปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  

- มีขอมูลความกาวหนาและผลการดำเนินของตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง การพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
ไฟฟา (Grid Infrastructure) ของหนวยงานการไฟฟาทั ้ง 3 แหง 
รวมถึงการดำเนินงานของหนวยงานหรือผู มีสวนไดสวนเสียอื ่น ๆ 
ภายในประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับดานสมารทกริด  

- เกิดความรวมมือและบูรณาการการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานสมารทกริด 

- ประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับดานสมารทกริดของ
ประเทศไทยอยางตอเน่ือง  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 115 ลานบาท  

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-18 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การบริหารแผนการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง  
พ.ศ. 2565 – 2574   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- การติดตามความกาวหนาและ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายให
เปนไปตามกรอบและเปาหมาย
ของแผนการขับเคล่ือนฯ ระยะ
ปานกลาง พรอมทั้งสนับสนุนการ
ดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

          

- การติดตามความกาวหนาการ
พัฒนาและการใชงานระบบ Grid 
Infrastructure ของหนวยงาน
การไฟฟาท้ัง 3 แหง เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนผานของภาคพลังงาน
ในอนาคต จากการเติบโตของ 
VRE และ DER ประเภทตาง ๆ 
อาทิ AMI, Substation/ 
Transmission/Distribution 
Technology, HVAC/FACTS 
Devices, RCC-EMS, 
SCADA/EMS/DMS เปนตน 

          

- การติดตามความกาวหนาการ
ดำเนินงานของหนวยงานหรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่มีสวน
เก่ียวของกับดานสมารทกริด 

          

- การประสานงานกับหนวยงาน
หรือคณะทำงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือ 
รวมถึงการบูรณาการแผนการ
ดำเนินงาน แผนการลงทุน และ
การวิจัย ดานสมารทกริดของ 
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของรวมกัน 

          

- การปรับปรุงและพัฒนาชองทาง
สำหรับการเผยแพรขอมูลดาน
สมารทกริดสูภาคประชาชน 
รวมถึงปรับปรุงขอมลูการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน อาทิ 
www.thai-smartgrid.com, 
Facebook: thai-smartgrid  
เปนตน 

          

. 
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-19 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การปรับปรุงแผนการขับเคล่ือนฯ 
ระยะปานกลาง ใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับสถานการณเทคโนโลยี 
ที่เปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

    

 

     

การจัดทำแผนการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ในระยะยาว 

        
 

 

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 

2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบโครงขายไฟฟายุคใหม อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยมีเปาหมายภาพรวม 
(Goal) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก (1) ระยะ 1 – 5 ป: การเตรียม
ความพรอมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จำเปน และนำรองการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(Distributed Energy Resources: DER) ในรูปแบบเชิงพาณิชย รองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยี
รูปแบบใหมที่เริ่มสงผลตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา และ (2) ระยะ 6 – 10 ป: การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และเรงการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) อยาง
เต็มรูปแบบเชิงพาณิชยรองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหม ที่สงผลอยางมีนัยสำคัญตอการ
บริหารจัดการระบบไฟฟา 

 

โดยแผนการพัฒนาระบบสมารทกริด จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนในระบบไฟฟา เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความ
ยืดหยุนเพิ ่มมากขึ้น (More Flexible Power System) รวมถึงการจัดหาแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) เพื ่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต ทั้งทางดานการ
พยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยงและบริหาร
จัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ทั้งการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response: DR) การบูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV Integration) การใชงาน
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน 
เพื่อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม อาทิ การสื่อสาร 5G,  
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

ทั้งน้ี แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เปนการดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก ซึ่งมีการเพ่ิมเติมเสาหลัก
จากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 3 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของ
ประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบดวย  
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-20 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- เสาหลักที่ 1: การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
- เสาหลักที่ 2: การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
- เสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
- เสาหลักที่ 4: ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
- เสาหลักที่ 5: การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 

 

นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ยังประกอบดวย
ภารกิจหรือกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่มิไดอยู ภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ ่ง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมี
ความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนานไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก 
อาทิ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) การใชงาน
เทคโนโลยีแหงอนาคต เปนตน จึงกำหนดไวในแผนอำนวยการสนับสนุน 

 

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานสมารทกริดบรรลุเปาหมายที่กำหนด และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดการประสานความรวมมือ และบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
“โครงการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 
2565 – 2574” จึงถูกกำหนดขึ้นเปนภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวตามแผนการ
ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง การปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับสถานการณเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
สมารทกริดของประเทศไทย ในระยะยาวตอไป ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy 
Transformation) ไปสูเทคโนโลยียุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ในอนาคต 
การเผยแพรขอมูลการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศที่มีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สูภาคประชาชนอยางตอเน่ือง  

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 เพื ่อใหการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยเปนไปตาม
เปาหมายที่กำหนด โดยแบงออกเปน 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

 

- การบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง   
พ.ศ. 2565 – 2574 สามารถแบงออกเปนกิจกรรมยอยไดดังน้ี  
o การติดตามความกาวหนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย

ใหเปนไปตามกรอบและเปาหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พรอมทั้ง
สนับสนุนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

o การติดตามความกาวหนาการพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟา 
(Grid Infrastructure) ของหนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 แหง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผาน
ของภาคพลังงานในอนาคต จากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) 
และแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ อาทิ AMI, Substation/ 
Transmission/Distribution Technology, HVAC/FACTS Devices, RCC-EMS, SCADA/ 
EMS/DMS เปนตน  
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

o การติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของหนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
ภายในประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับดานสมารทกริด  

o การประสานงานกับหนวยงานหรือคณะทำงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อใหเกิดเครือขาย 
ความรวมมือ รวมถึงการบูรณาการแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการวิจัย  
ดานสมารทกริดของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน 

o การปรับปรุงและพัฒนาชองทางสำหรับการเผยแพรขอมูลดานสมารทกริดสู ภาค
ประชาชน รวมถึงปรับปรุงขอมูลการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อาทิ www.thai-smartgrid.com, Facebook: 
thai-smartgrid เปนตน 

- การปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

- การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ในระยะยาว 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-22 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-6-02 การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจทัิล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการ
ไฟฟา ท้ังในสวนของผูดแูลระบบไฟฟาและผูใชไฟฟา (Utility & End-user 
Domain) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานของภาคพลังงานในอนาคต  
จากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และแหลงพลังงาน 
แบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ 

 

หลักการและเหตุผล - จากแนวโนมทิศทางของโลก ที่ใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะมุงไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่จะชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก สงผลใหตองมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการใชพลังงานหมุนเวียน
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีความผันผวน 
(พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม) ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาวจะสงผล
กระทบตอระบบไฟฟา ทำใหหนวยงานภาครัฐและผูดูแลระบบไฟฟาใน
อนาคต มีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพ่ิมมากขึ้น (More Flexible 
Power System) รวมถึงการจัดหาแหลงพลังงานที ่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขาย
ไฟฟาในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- โดยแผนการพัฒนาระบบสมารทกริด จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและ
ความผันผวนในระบบไฟฟา ทั้งทางดานการพยากรณปริมาณการผลิต
ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยงและ
บริหารจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy 
Resources: DER) ประเภทตาง ๆ เพื่อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุน
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี ยังอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม เทคโนโลยี
การสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตเขามาสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสมารทกริดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนที่จะตอง
ทำการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสราง
พื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) 
สำหรับกิจการไฟฟา ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟาและผูใชไฟฟา 
(Utility & End-user Domain) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานของภาค
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พลังงานในอนาคต จากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และ
แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ รวมถึงการ
เชื่อมตอโครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับระบบสื่อสาร
ขอมูลและระบบสั่งการของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงฝงผูใชไฟฟา
ระดับหลังมิเตอร (BTM) ซึ ่งโครงการนี ้จะเปนสวนสำคัญที ่ช วย
สนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 5 เสาหลักตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอีกดวย 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) เพื่อรองรับการใช
งานรวมกับระบบสมารทกริด 

วัตถุประสงค - เพื ่อกำหนดนโยบาย เปาหมายการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & 
Digital Infrastructure) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตที่จำเปนตอการ
พัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟาและผูใช
ไฟฟา (Utility & End-user Domain) ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนผาน 
ของภาคพลังงานในอนาคต 

- เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับระบบสื่อสารขอมูลและระบบสั่งการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงฝงผูใชไฟฟาระดับหลังมิเตอร (BTM) โดย
อาศัยการบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และเทคโนโลยี
แหงอนาคต ในการบริหารจัดการรวมกับระบบสมารทกริดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนผาน
ของภาคพลังงานในอนาคต จากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน 
(VRE) และแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ  

- เกิดการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และเทคโนโลยีแหงอนาคต 
ในการบริหารจัดการรวมกับระบบสมารทกริด อาทิ Data Privacy, Data 
Ownership, Big Data Management & Analytic, AI, Blockchain, 
5G Network Slicing เปนตน เพื ่อเชื ่อมตอโครงสรางพื ้นฐานและ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับระบบสื ่อสารขอมูลและระบบสั ่งการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงฝงผูใชไฟฟาระดับหลังมิเตอร (BTM) 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) 

หนวยงานดานโทรคมนาคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2567 – 2569 และป พ.ศ. 2573 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 35 ลานบาท 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายและ
เปาหมายการใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid 
& Digital Infrastructure) สำหรับ
กิจการไฟฟา 

   
 

      

- การศึกษาเพ่ือกำหนดเปาหมาย
การพัฒนาและใชงานระบบ Grid 
& Digital Infrastructure ที่จำเปน
ตอการพัฒนาระบบไฟฟาในอนาคต 

          

- การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบาย
ทางดาน Data Privacy & Data 
Ownership สำหรับกิจการไฟฟา 

          

- การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบาย
การเปดให Third Party สามารถ
เขาถึง Grid Data ประเภทตาง ๆ 
รวมถึงนโยบายการเชื่อมตอ
ขอมูลที่เก่ียวของ   

          

- การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบาย
สนับสนุนการเชื่อมตอโครงสราง
พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีตาง ๆ 
เขากับระบบส่ือสารขอมูลและ
ระบบส่ังการของ NCC, DRCC, 
TSO, DSO, LA รวมถึงระดับ 
BTM อาทิ AMI, EMS และ DER 
ประเภทตาง ๆ  

          

- การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบาย
การบูรณาการการใช AI, Big Data 
Analytic, Blockchain ในการ
บริหารจัดการและควบคุมระบบ 
Smart Grid แบบ Real-time 

          

- การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายใน
ดานการใชงาน Telecom 
Infrastructure & 5G Network 
Slicing เพ่ือรองรับการใชงานใน
ระบบ Smart Grid  

          

 

25 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-25 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายการ
วางแผน Grid Infrastructure ที่มี 
High Penetration ของ DER 
ประเภท Converter เพ่ือรองรับ การ
เติบโตของ VRE ในสัดสวนที่สูงมาก  

         
 

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ปจจุบันทั่วโลกไดใหความสำคัญถึงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีความรวมมือ

กันในระดับนานาชาติ ภายใตความตกลงปารีส หรือ COP21 ซึ่งมีขอตกลงรวมกันที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี ่ยของโลกใหต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส และพยายามใหนอยลงไปอีกจนถึงต่ำกวา 1.5 องศา
เซลเซียส หากสามารถกระทำได ซึ่งประเทศไทยไดแสดงเจตจำนงในการมีสวนรวมดำเนินการตามความตกลง
ปารีสในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาว กระทรวงพลังงานไดใหความสำคัญในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานพลังงานภายใตทิศทางของโลกที่จะมุงไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่มีการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบสุทธิเปนศูนย (Net Zero Emissions) ในระยะยาว สงผลใหจำเปนตองมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชงานยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle) และ
การใชพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภทที ่มีความผันผวนหรือ VRE (พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานลม) ในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสงผลกระทบตอระบบไฟฟาเปนอยางมาก สงผลให
ปญหาดังกลาวน้ันสรางความทาทายสำหรับภาครัฐและผูดูแลระบบไฟฟาในอนาคตเปนอยางมาก  

 

ซึ่งจากแนวโนมการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) ไปสูเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
สำหรับการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาง ๆ สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งดาน
ระบบไฟฟา (Grid Infrastructure) อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) แหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) เปนตน ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต (Next 
Generation) อาทิ การสื ่อสาร 5G การบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI 
Management & Analytic) การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) บล็อกเชน 
(Blockchain) แพลตฟอรมตาง ๆ (Platform) ธุรกิจการใหบริการในระบบไฟฟา (As-a-Service) เปนตน  
รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมารทกริดรวมกับเทคโนโลยีในภาคสวนอ่ืน ๆ (Technology & 
Business Model Coupling) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและกอใหเกิดประโยชนรวมกันในหลายภาคสวน 

 

การเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะทำใหเกิดการเชื่อมตอของอุปกรณทาง
ไฟฟาที่มีพฤติกรรมแบบใหมเขามาในระบบเปนจำนวนมากแลว การเชื่อมโยงสื่อสารและการวัดคาของมิเตอร
และเซ็นเซอรทางไฟฟาตาง ๆ ของระบบและอุปกรณดังกลาวยังทำใหเกิดปริมาณขอมูลที่เกี่ยวของเปนจำนวน
มาก ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจมีทั้งสวนที่เปนขอมูลทางไฟฟาหรือขอมูลดานอื่น ๆ เชน ดานการขนสง การผลิต
ทางอุตสาหกรรม การใชงานของอาคาร เปนตน ซึ่งตองการการบูรณาการรวมกันระหวางหลายภาคสวนเพ่ือ

10 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-26 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

การใชงานขอมูลตาง ๆ เหลานี้รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากปริมาณขอมูลที่มากขึ้นจากจำนวน
อุปกรณที่เพิ่มมากขึ้นแลว จำนวนจุดเชื่อมตอที่เพิ่มขึ้น จำนวนผูมีสวนไดสวนเสียที่เพิ่มขึ้นและบทบาทที่
เปลี่ยนไป การแขงขันทางธุรกิจที่เปดกวาง รวมทั้งประเภทของขอมูลที่หลากหลายและอาจมีความออนไหวตอ
ความเปนสวนตัว ความลับทางธุรกิจ หรือความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณะ ทำใหการเชื่อมตอและใชงาน
เทคโนโลยีใหมดังกลาวน้ี มีประเด็นที่ตองพิจารณาและตัดสินใจอยางรอบคอบในทุกแงมุมหลายดาน อาทิ 

 

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ที่จะมีความซับซอนเพิ่มขึ้นมาก 
เน่ืองจากมีอุปกรณที่จะทำใหเกิดจุดเช่ือมตอเครือขาย (Network Access Point) นับลาน 

- การรักษาความเปนสวนตัวของขอมูล (Data Privacy) และความเปนเจาของขอมูล (Data 
Ownership) ที่อาจสามารถเขาถึงรายละเอียดเชิงลึกในดานตาง ๆ ของผูใชไฟฟาได ทั้งดาน
พฤติกรรมการใชชีวิตสวนตัว สถานะทางการเงิน สถานที่เดินทาง และเวลาที่ใชอยู  

- การเลือกใชโครงขายที ่เหมาะสมกับระดับความสำคัญของระบบหรืออุปกรณที ่ทำการ
เช่ือมตอกับโครงขายไฟฟา ระหวาง Private Network หรือ Public Network อาท ิ5G  

- ระดับของการเชื่อมโยงขอมูลขามภาคสวน เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลการจราจรและการ
เดินทางของรถ กับขอมูลการชารจยานยนตไฟฟาและระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู 

- ระดับการเขาถึงขอมูลระบบโครงขายของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ รวมถึง AI และอุปกรณที่
เช่ือมตอกับโครงขาย (Network Devices) แบบอัตโนมัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- การตัดสินใจในเรื่องของสิทธิความเปนเจาของขอมูล เชน ขอมูลในยานยนตไฟฟา ขอมูลของ 
Smart Appliance ที่เชื่อมโยงกับสมารทมิเตอร ขอมูลเครื่องจักรที่เชื่อมโยงกับระบบ DR  
เปนตน  

 

ซึ่งการตัดสินใจเชิงนโยบายเหลาน้ี ขึ้นอยูกับทางเลือกในการพัฒนากิจการไฟฟา รวมทั้งทิศทางในการ
พัฒนาประเทศในภาคสวนอื่น ๆ ดวยที่จะตองมีศึกษาอยางรอบดาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความ
สมดุลระหวางประโยชนสาธารณะและการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี กับความเปนสวนตัวและความ
ปลอดภัยของผูใชไฟฟา  

 

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ตองการนำพลังงานหมุนเวียน
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยเขามาใชใหมากที่สุด ทำใหแหลงจายไฟฟาประเภทที่เชื่อมตอกับระบบไฟฟา
ดวยคอนเวอรเตอรจะเพิ่มเขามาในระบบจำนวนมาก ซึ่งเปนผลใหแหลงจายไฟฟาดั้งเดิมที่เปนโรงไฟฟา
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสขนาดใหญจะมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง สถานการณดังกลาวนี้จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบไฟฟาอยางมีนัยยะสำคัญยิ่ง ทั้งในดานของความซับซอนในการบริหาร
จัดการสมดุลและความมั่นคงของระบบ การลดลงของ System Inertia การเปลี่ยนแปลงลดลงของกระแส
ลัดวงจร ความตองการระบบ Relay Protection ที่ซับซอนและยืดหยุนมากขึ้น การศึกษาเพื่อเตรียมพรอม
กำหนดนโยบายการวางแผน Grid Infrastructure ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรแบบใหมเพื ่อมาเปน
บริการในระบบไฟฟา (Grid Service) เพ่ือรองรับสถานการณน้ีจึงมีความสำคัญอยางย่ิง  

 

ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงตองมีการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและ
เปาหมายการใชงานโครงสรางพื ้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) 
สำหรับกิจการไฟฟา ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟาและผูใชไฟฟา (Utility & End-user Domain) เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนผานของภาคพลังงานในอนาคตจากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และแหลง
ทรัพยากรแบบใหม เชน แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ ซึ่งจะเขามามีบทบาทใน 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-27 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

การทำ Grid Service ทุกประเภททดแทนทรัพยากรรวมศูนยแบบเกา และการดำเนินการดังกลาวนี้จะเปน
รากฐานสำคัญในการพัฒนาตอไปสู การที ่กิจการไฟฟาและประเทศไทยในภาพรวมจะสามารถลดการ
ปลดปลอยคารบอนจนเปนศูนยได โดยการใชงานโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดาน
ดิจิทัล (Grid & Digital) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 
อยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกยุคใหมอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงเปนสวนสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 5 เสาหลักตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวอีกดวย 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานระบบ

ไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการไฟฟา ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟา
และผูใชไฟฟา (Utility & End-user Domain) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานของภาคพลังงานในอนาคต จากการ
เติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ โดยแบง
ออกเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังน้ี  

 

- การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและ
ดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการไฟฟา สามารถแบงเปนกิจกรรม
ยอยไดดังน้ี  

o การศึกษาเพ่ือกำหนดเปาหมายการพัฒนาและใชงานโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบไฟฟา
และดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่จำเปนตอการพัฒนาระบบไฟฟาใน
อนาคต 

o การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายทางดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Data Privacy) 
และดานความเปนเจาของขอมูล (Data Ownership) สำหรับกิจการไฟฟา โดยการ
พิจารณากรณีศึกษาในตางประเทศสำหรับการบริหารจัดการและมอบสิทธิดานความ
เปนสวนตัวและความเปนเจาของขอมูล เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำนโยบายของ
ประเทศไทยตอไป  

o การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการเปดให Third Party สามารถเขาถึงขอมูลโครงขาย
ระบบไฟฟา (Grid Data) ประเภทตาง ๆ รวมถึงนโยบายการเช่ือมตอขอมูลที่เกี่ยวของ   

o การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยี
ตาง ๆ เขากับระบบสื่อสารขอมูลและระบบสั่งการของ NCC, DRCC, TSO, DSO, LA 
รวมถึงระดับหลังมิเตอร (BTM) อาทิ AMI, EMS, EV Charging Operator และ DER 
ประเภทตาง ๆ  

o การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายในดานการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร (Telecom Infrastructure & 5G Network Slicing) เพื่อรองรับการใชงาน
ในระบบสมารทกริด  

o การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายการบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีแหง
อนาคต อาทิ AI, Big Data Analytic, Blockchain ในการบริหารจัดการและควบคุม
ระบบสมารทกริดแบบ Real-time  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-28 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

- การศึกษาเพื ่อกำหนดนโยบายการวางแผนโครงสรางพื ้นฐานดานระบบไฟฟา (Grid 
Infrastructure) ที่มีแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยในสัดสวนสูง (High Penetration DER) 
ประเภท Converter เพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) ใน
สัดสวนที่สูงมาก 

 

 

 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-29 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-6-03 การพัฒนาความรวมมือและบรูณาการเชื่อมโยงขอมูลและระบบสั่งการระหวาง
การไฟฟาท้ัง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภท
ตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และเทคโนโลยี
แหงอนาคต  

 

หลักการและเหตุผล - จากแนวโนมการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) 
ไปสูเทคโนโลยียุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart 
Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ 
สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนใน
ระบบไฟฟา เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power 
System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที ่ม ีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟา โดยอาศัย
เทคโนโลยีทั้งดานระบบไฟฟา ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึง
เทคโนโลยีแหงอนาคต (Next Generation) เขามาสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสมารทกริดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

- หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะการไฟฟาทั้ง 3 แหง จึงตองมี
การพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลระบบสั่งการ
ระหวางกัน รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภท 
ตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ
เทคโนโลยีแหงอนาคต อาทิ Big Data, Data Analytic, Cyber Security, 
Data Privacy, Block Chain, 5G Network เปนตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานตามภารกิจหนาที่ของผูดูแลระบบโครงขายไฟฟาของ
ประเทศ สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนผานดานพลังงานใน
อนาคต 

- ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะทำหนาที่เปน
หนวยงานกลาง ในการพัฒนาความรวมมือและบูรณาการการเชื่อมโยง
ขอมูลและระบบสั ่งการระหวางการไฟฟาทั ้ง 3 แหง รวมถึงแหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยี
ด านดิจ ิท ัล (Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคต 
รวมถึงการเตรียมความพรอมนำรองและทดสอบการใชงานรวมกับ
ระบบไฟฟาในอนาคตและ Smart Grid Application ตาง ๆ โดยจะ
ดำเนินการผานการกำหนดเปนตัวชี ้วัดสำหรับการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในกลุมพลังงาน (ไฟฟา) ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-30 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

(KPI 3 การไฟฟา) ในชวงของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง
ตอไป   

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.1)  การสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) เพื่อรองรับการใช
งานรวมกับระบบสมารทกริด 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตร ียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและ
เทคโนโลยี ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) 
เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  

(3.2)  การเตรียมความพรอมสำหรับการเชื ่อมโยงและการสื ่อสาร 
โครงสรางพื้นฐานและรูปแบบธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องเขากับระบบ
โครงขายไฟฟา 

วัตถุประสงค - เพ่ือพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลและระบบสั่งการ
ระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(DER) ประเภทตาง ๆ จากผู ใหบริการทั ้งหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล ดานการสื่อสาร และเทคโนโลยี
แห งอนาคต อาท ิ  Big Data, Data Analytic, Cyber Security, Data 
Privacy, Block Chain, 5G Network เปนตน 

- เพื่อเตรียมความพรอมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล 
ดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมถึงการนำรองและ
ทดสอบการใชงานรวมกับระบบไฟฟาในอนาคตและ Smart Grid 
Application ตาง ๆ  

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เกิดความรวมมือระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง ในการบูรณาการเช่ือมโยง
ขอมูลและระบบสั ่งการระหวางหนวยงานการไฟฟา รวมถึงแหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัล ดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีแหง
อนาคต  

- เกิดการนำรองและทดสอบการใชงานเทคโนโลยีดานดิจิทัล ดานการ
สื ่อสาร และเทคโนโลยีแหงอนาคต อาทิ Big Data, Data Analytic, 
Cyber Security, Data Privacy, Block Chain, 5G Network เปนตน 
รวมกับระบบไฟฟาในอนาคต และ Smart Grid Application ตาง ๆ  

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-31 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

หนวยงานดานโทรคมนาคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การเตรียมความพรอมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล 
และเทคโนโลยีแหงอนาคต เพ่ือ
บูรณาการใชงานรวมกับระบบไฟฟา
ในอนาคต อาทิ Big Data, Data 
Analytic, Cyber Security, Data 
Privacy, Block Chain, 5G 
Network เปนตน 

          

การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
การไฟฟาท้ัง 3 แหง รวมถึง DER 
ประเภทตาง ๆ จากผูใหบริการทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

          

- การจัดทำ (ราง) ขอกำหนดการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางการไฟฟา
ท้ัง 3 แหง และ DER ประเภท
ตาง ๆ โดยคำนึงถึง Cyber 
Security, Data Privacy, Data 
Ownership รวมถึง Data 
Connectivity 

          

- การพัฒนา Platform สำหรับ
การเชื่อมโยงขอมูลระดับ Big 
Data ระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง 
รวมถึง DER ประเภทตาง ๆ 
รวมทั้งรองรับการทำ Data 
Analytics ในระบบไฟฟา  
ทั้งจากผูใหบริการภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขาดวยกัน  

          

 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-32 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

- การพัฒนาไปสูศูนยกลางขอมูล 
(Big Data Center) เชื่อมโยงทั้ง
ขอมูลทางไฟฟา ขอมูลพลังงาน 
ขอมูลขนสง และภาคสวนอ่ืน ๆ 
ระหวางการไฟฟาท้ัง 3 แหง 
รวมถึงจากผูใหบริการอ่ืน ๆ ทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

          

- การเชื่อมโยง AI - Analytic 
Platform ตาง ๆ ที่สามารถ
ประมวลผลขอมูลตาง ๆ จาก 
AMI, IED, PMU เขาดวยกันเพ่ือ
นำมาใชในการบริหาร Grid, 
ตลาดไฟฟา, Relay & 
Protection อยางเต็มรูปแบบ  

          

การบูรณาการเชื่อมโยงระบบส่ังการ
ระหวางการไฟฟาท้ัง 3 แหง รวมถึง 
DER ประเภทตาง ๆ 

          

- การเชื่อมโยงระบบส่ังการของ 
NCC, DRCC, TSO, DSO, LA 
เขากับโครงสรางพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงอุปกรณ
ในระดับ BTM อาทิ AMI, EMS, 
EV Charging Operator และ 
DER ทุกประเภท 

          

- การเชื่อมโยงเทคโนโลยี 
Blockchain กับ Cyber 
Security เพ่ือรองรับการทำ 
Transaction ดานพลังงานกับ
ภาคสวนอ่ืน เชน ภาคขนสง  
เปนตน 

          

- การเตรียมความพรอมทดสอบ
การเชื่อมโยง ส่ังการ และใชงาน
จริง Grid Service จาก DER 
ประเภทตาง ๆ ทดแทนโรงไฟฟา
แบบ Conventional   

          

- การเตรียมความพรอมโครงสราง
พ้ืนฐานทางดานการส่ือสารเพ่ือ
รองรับ Advanced Relay and 
Protection Scheme สำหรับ
ระบบที่มีแหลงจายประเภท 
Converter จำนวนมาก และมี 
Low System Inertia 
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การพัฒนา นำรองและทดสอบการใช 
Digital Infrastructure สำหรับ 
Smart Grid Application 

          

- การพัฒนาและทดลองนำรอง
เทคโนโลยี Digital ตาง ๆ 

          

- การนำรองและทดสอบการใช  
5G Network Slicing สำหรับ 
Smart Grid Application 
ประเภทตาง ๆ  

          

- การนำรองและทดสอบการใช  
5G Network Slicing แบบ Low 
Latency สำหรับ Smart Grid 
Application ในการส่ังการ BTM 
เพ่ือทำ Grid Service ระดับ 
Sub Second 

          

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
การพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตาง ๆ สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งดาน
ระบบไฟฟา (Grid Infrastructure) อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) แหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) เปนตน ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต (Next 
Generation) เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การ
สื่อสาร 5G การบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI Management & Analytic) 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) บล็อกเชน (Blockchain) แพลตฟอรมตาง ๆ 
(Platform) ธุรกิจการใหบริการในระบบไฟฟา (As-a-Service) เปนตน รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบสมารทกริดรวมกับเทคโนโลยีในภาคสวนอ่ืน ๆ (Technology & Business Model Coupling) 
โดยเฉพาะภาคสวนที่ตองการเปลี ่ยนผานรูปแบบการใชพลังงานมาเปนไฟฟาเพื ่อเปาหมายการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก เชน ภาคขนสง เปนตน เพื่อใหเกิดการบูรณาการและกอใหเกิดประโยชนรวมกัน
ในหลายภาคสวน 

 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต เปนเรื่องที่คอนขาง
ใหมมากสำหรับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ การประยุกตใชงานเทคโนโลยีดังกลาวรวมกับการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาในอนาคต จึงจำเปนที่จะตองเริ่มดำเนินการจากหนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 แหง ซึ่งมีหนาที่
โดยตรงในการดูแลระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ โดยจะตองพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยง
ขอมูลและระบบสั่งการระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง เพื่อใหสามารถเกิดผลสรุปในการดำเนินการจริงได ทั้ง
ขอกำหนดทางดานเทคนิคของฮารดแวรและซอฟแวร ดานการปฏิบัติงาน และดานกฎระเบียบตาง ๆ กอนที่
จะขยายผลไปเช่ือมโยงกับแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ จากผูใหบริการทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้หนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 แหงยังควรที่จะไดรวมมือทดสอบการใชงาน
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เทคโนโลยีการเชื่อมโยงผานโครงขายสาธารณะแบบใหม เชน 5G รวมกับหนวยงานทางดานโทรคมนาคม  
ใหประสบความสำเร็จ อาทิ การทดสอบ 5G Network Slicing แบบ Low Latency สำหรับ Smart Grid 
Application ซึ่งจะสามารถรองรับการขยายผลการสั่งการ BTM ในระดับผูใชไฟฟาจำนวนมากเพื่อทำ Grid 
Service ระดับ Sub Second ที่มีความนาเชื่อถือไดใหสำเร็จได และยังมีความจำเปนในการเชื่อมโยงกับภาคสวน
ที่กำลังเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟา เชน ภาคขนสง ซึ่งจะทำใหมีความจำเปนในการเชื่อมโยงขอมูลของยานยนต
ไฟฟา และสถานีชารจจำนวนมาก เขากับการบริหารจัดการระบบไฟฟา เพื่อใหการเขามาของโหลดไฟฟา
ประเภทใหมนี้สามารถเปนแหลงพลังงานที่มีความยืนหยุนและเปนประโยชนตอระบบ และในทำนองกลับกัน
ระบบไฟฟาก็สามารถจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงตอการเปลี ่ยนแปลงของภาคสวนตาง ๆ นี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงขอมูลขนาดใหญระหวางภาคสวนนี้จะมีประเด็นทางเทคนิคและทางขอกำหนด
กฎหมายตาง ๆ ทางดาน Cyber Security, Data Privacy และ Data Ownership ที่จะตองมีการพัฒนาขึ้น 

 

นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของยังจำเปนตองมีการเตรียมความพรอมการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อทำการนำรองและทดสอบการใชงานเทคโนโลยีและการนำเขาใชงาน รวมกับระบบไฟฟาใน
อนาคตและ Smart Grid Application ตาง ๆ เพ่ือเปนการนำแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ดังกลาว
มาชวยเพิ ่มความยืดหยุ นและเพิ ่มประสิทธิภาพใหกับระบบไฟฟาของประเทศ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกยุคใหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อระบบไฟฟามีการ
เชื่อมตอของพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนแหลงจายประเภท Converter เขามาจำนวนมาก ซึ่งทำใหเกิดปญหาใน
เรื่องของความผันผวนของการผลิตไฟฟา ปญหาการมี Low System Inertia รวมทั้งความตองการ Advanced 
Relay and Protection Scheme สมัยใหม ซึ่งการพัฒนาและการเตรียมความพรอมการสั่งการโดยตรงจาก
ศูนยสั่งการของการไฟฟาไปยังระบบควบคุมของ DER ใหเดินเครื่องสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟา 
รวมทั้งการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ในระบบทั้ง Metering และ Relaying ตาง ๆ ไดน้ัน จึงมีความสำคัญอยางมาก 

 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาความรวมมือระหวางหลายหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงทำหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาความรวมมือและ
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและระบบสั่งการระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงเชื่องโยงไปยังแหลงพลังงาน
แบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และ
เทคโนโลยีแหงอนาคต เพื่อเปนการสนับสนุนการดำเนินงานดานสมารทกริดตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง และเตรียมความพรอมสูระยะยาวตอไปในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและระบบสั่งการระหวางการ

ไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล 
(Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคต ผานการกำหนดเปนตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในกลุมพลังงาน (ไฟฟา) ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง (KPI 3 การไฟฟา) โดยแบงออกเปน   
4 กิจกรรมหลัก ดังน้ี  

 

- การเตรียมความพรอมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล และเทคโนโลยีแหงอนาคต 
เพื่อบูรณาการใชงานรวมกับระบบไฟฟาในอนาคต อาทิ Big Data, Data Analytic, Cyber 
Security, Data Privacy, Block Chain, 5G Network เปนตน 
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- การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจาย
ศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ จากผูใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบง
ออกเปนกิจกรรมยอยไดดังน้ี 
o การจัดทำ (ราง) ขอกำหนดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง และ DER 

ประเภทตาง ๆ โดยคำนึงถึง Cyber Security, Data Privacy, Data Ownership รวมถึง 
Data Connectivity ทั้งในสวนที่เปน Software และ Hardware Specifications 

o การพัฒนา Platform สำหรับการเชื่อมโยงขอมูลระดับ Big Data ระหวางการไฟฟาทั้ง 
3 แหง รวมถึง DER ประเภทตาง ๆ รวมทั้งรองรับการทำ Data Analytics ในระบบ
ไฟฟา ทั้งจากผูใหบริการภาครัฐและภาคเอกชนเขาดวยกัน  

o การพัฒนาไปสูศูนยกลางขอมูล (Big Data Center) เชื่อมโยงทั้งขอมูลทางไฟฟา ขอมูล
พลังงาน ขอมูลขนสง และภาคสวนอื่น ๆ ระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงจาก 
ผูใหบริการอ่ืน ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

o การเชื่อมโยง AI - Analytic Platform ตาง ๆ ที่สามารถประมวลผลขอมูลตาง ๆ จาก 
AMI, IED, PMU เขาดวยกันเพื่อนำมาใชในการบริหารระบบโครงขายไฟฟา (Grid), 
ตลาดไฟฟา, Relay & Protection อยางเต็มรูปแบบ  
 

- การบูรณาการเชื่อมโยงระบบสั่งการระหวางการไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบ
กระจายศูนย (DER) ประเภทตาง ๆ โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอยไดดังน้ี 
o การเชื่อมโยงระบบสั่งการของ NCC, DRCC, TSO, DSO, LA เขากับโครงสรางพื้นฐาน

และเทคโนโลยีตาง ๆ รวมถึงอุปกรณในระดับหลังมิเตอร (BTM) อาทิ AMI, EMS, EV 
Charging Operator และ DER ทุกประเภท 

o การเชื่อมโยงเทคโนโลยี Blockchain กับ Cyber Security เพื่อรองรับการทำ Transaction 
ดานพลังงานกับภาคสวนอื่น เชน ภาคขนสง ที่ในอนาคตอาจจำเปนตองวางแผนการ
ประจุยานยนตไฟฟาตามแผนการเดินทางของประชาชนในชวงเวลาและเทศกาลตาง ๆ 
รวมทั้งการสงขอมูลดานเครดิตการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกระหวางกัน เปนตน 

o การเตรียมความพรอมทดสอบการเชื่อมโยง สั่งการ และใชงานจริง Grid Service จาก 
DER ประเภทตาง ๆ ทดแทนโรงไฟฟาแบบ Conventional   

o การเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานทางดานการสื่อสารเพื่อรองรับ Advanced 
Relay and Protection Scheme สำหรับระบบที ่ม ีแหลงจายประเภท Converter 
จำนวนมาก และมี Low System Inertia รวมทั ้งการเตรียมความพรอมการสั ่งการ
โดยตรงจากศูนยสั ่งการของการไฟฟาไปยังระบบควบคุมของ DER ใหเดินเครื ่อง
สนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟา 
 

- การพัฒนา นำรองและทดสอบการใช Digital Infrastructure สำหรับ Smart Grid Application 
โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอยไดดังน้ี 
o การพัฒนาและทดลองนำรองเทคโนโลยี Digital ตาง ๆ 
o การนำรองและทดสอบการใช 5G Network Slicing สำหรับ Smart Grid Application 

ประเภทตาง ๆ  
o การนำรองและทดสอบการใช 5G Network Slicing แบบ Low Latency สำหรับ Smart 

Grid Application ในการสั่งการ BTM เพ่ือทำ Grid Service ระดับ Sub Second 
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-6-04 การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหนวยงานและบุคลากรในประเทศดานสมารทกริด รวมกับภาคสวนตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนาย
ไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม 
อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม” โดยแบงการ
ดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือ
นโยบายของประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสา
หลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางยังประกอบดวยภารกิจหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่มิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตภารกิจหรือ
กิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนาน 
ไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก จึงกำหนด
ไวในแผนอำนวยการสนับสนุน 

- จากแนวโนมการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) 
ไปสูเทคโนโลยียุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart 
Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ 
สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนใน
ระบบไฟฟา เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power 
System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที ่ม ีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟา โดยอาศัย
เทคโนโลยีทั้งดานระบบไฟฟา ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึง
เทคโนโลยีแหงอนาคต (Next Generation) เขามาสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสมารทกริดใหสามารถรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบ
โครงขายไฟฟายุคใหมอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

- นอกเหนือหนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 แหง หนวยงานในภาคสวนตาง ๆ 
จะเริ่มมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย 
ซึ ่งจะมีการนำเทคโนโลยีด านดิจ ิท ัล (Digital Infrastructure) และ
เทคโนโลยีแหงอนาคต อาทิ Big Data, Data Analytic, Cyber Security, 
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Data Privacy, Block Chain, 5G Network เป นต น มาบูรณาการ
รวมกับโครงขายระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและชวยสนับสนุน
การดำเนินงานของผูดูแลระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ สามารถ
รองรับสถานการณการเปลี่ยนผานดานพลังงานในอนาคตได  

- ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานดานสมารทกริดหรือเกิด
การดำเนินธุรกิจดานสมารทกริดในเชิงพาณิชย ไดอยางเปนรูปธรรม
และยั่งยืน จำเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานที่
เกี ่ยวของ บุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญ 
ในสาขาตาง ๆ ซึ ่งนับวาเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สามารถกำหนด
ความสำเร็จหรือลมเหลวของการดำเนินการได ปจจุบันเทคโนโลยีดาน
สมารทกริดยังเปนเทคโนโลยีสมัยใหม บุคลากรที ่เกี ่ยวของยังมี 
องคความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในระดับ
ที่จำกัด  

- ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะทำหนาที่พัฒนา
เครือขายและสรางความรวมมือดานสมารทกริด รวมกับภาคสวนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนฯ หนวยงานดาน
ดิจิทัล ดานโทรคมนาคม หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาควิชาการ 
รวมถึงหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุน 
เปนตน เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาธุรกิจใหมในภาคเอกชนแบบ 
Startup และระบบนิเวศนทางธุรกิจที่เกี่ยวของภายในประเทศไทย  
ใหสามารถรองรับความตองการของระบบไฟฟาและตลาดซื้อขายไฟฟา
ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความจำเปนตองมีการพัฒนา
หนวยงานและบุคลากรในประเทศทุกภาคสวน ใหมีความพรอมและมี
ขีดความสามารถเพียงพอ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานสมารทกริด รวมถึง
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญที่กอใหเกิดธุรกิจ
และอุตสาหกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของในประเทศ จนสามารถสรางงาน
ใหกับประชาชนในประเทศและชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให
มีความสามารถในการแขงขันไดอยางย่ังยืนไดในอนาคต และสนับสนุน
ใหการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กำหนด 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  การสงเสริมใหเกิดรูปแบบธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาดาน
สมารทกริด 

(1.3)  การสงเสริมและพัฒนาขดีความสามารถในประเทศ 
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วัตถุประสงค - เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนา Ecosystem ทางโครงสรางพื้นฐาน
ดานระบบไฟฟาและดานดิจ ิท ัล (Grid & Digital Infrastructure) 
สำหรับกิจการไฟฟา เพื ่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาซอฟตแวรและ
ฮารดแวร การนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในระบบไฟฟาสมัยใหม 
และการสรางธุรกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวของดานสมารทกริด รวมถึงนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรใน
ประเทศ  

- เพื่อพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดนโยบาย
การออกมาตรการสนับสนุนทางภาษีและทางการเงินตาง ๆ รวมถึง
กำหนดสัดสวนอุปกรณในประเทศ (Local Content) เพื่อสนับสนุนให
ภาคเอกชนสามารถพัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวร รวมถึงสรางธุรกิจ
ใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสมารทกริดในประเทศ 

- เพื่อพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหสามารถรองรับความตองการของระบบ
ไฟฟาและตลาดใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  

- เพื ่อใหหนวยงานและบุคลากรในประเทศ มีความพรอมและมีขีด
ความสามารถเพียงพอเกี ่ยวกับเทคโนโลยีดานสมารทกริด รวมถึง
โครงสรางพื ้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจ ิทัล (Grid & Digital 
Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคตที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบสมารทกริดของประเทศไทย เพ่ือดำเนินงานดานสมารทกริดและ
กิจการไฟฟาในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือเผยแพรนโยบายและทิศทางการวิจัยพัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยน
องคความรูเทคโนโลยีดานสมารทกริด รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี่ยวของ 
กับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย 

- เพื่อสื่อสารและสรางความรูความเขาใจสำหรับการดำเนินงานดาน
สมารทกริดใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึง
บุคคลทั่วไปในภาคประชาชน 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - ประเทศไทยมี Ecosystem ทางโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบไฟฟาและ
ดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เหมาะสมสำหรับการ
วิจัยพัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวร การพัฒนาตอยอดและนำเทคโนโลยี
เขามาประยุกตใชในระบบไฟฟาสมัยใหม รวมถึงการสรางธุรกิจใหม ๆ 
ที่เกี่ยวของกับดานสมารทกริด รวมถึงนโยบายสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรในประเทศ 
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- เกิดความรวมมือกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ กำหนดกรอบนโยบาย
และทิศทางการออกมาตรการสนับสนุนทางภาษีและทางการเงินตาง ๆ 
รวมถึงกำหนดสัดสวนอุปกรณในประเทศ (Local Content) เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน 

- เกิดความรวมมือกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานดานดิจิทัล 
ดานโทรคมนาคม หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาควิชาการ 
รวมกับหนวยงานหลักดานสมารทกริด ที่จะชวยผลักดันใหเกิดรูปแบบ
ธุรกิจที่สามารถรองรับความตองการของระบบไฟฟาและตลาดใหมี
ความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  

- หนวยงานและบุคลากรในประเทศ ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
ความสามารถเพียงพอ ในการดำเนินการดานสมารทกริด ในชวงระยะ
ปานกลาง และระยะยาวตอไป   

- เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยีดานสมารทกริด รวมถึง
โครงสรางพื ้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital 
Infrastructure) ที ่ เก ี ่ยวของก ับการพัฒนาระบบสมาร ทกริดของ
ประเทศไทย   

- ผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลทั่วไป มีความรูความเขาใจสำหรับการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดมากขึ้น และอาจเขามามีสวนรวมกับการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทยในอนาคตได 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

หนวยงานดานโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานวิจัยตาง ๆ ในประเทศ 

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เปนผูวิจัย ผูผลิต ผูจำหนายดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมารทกริด 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-40 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 270 ลานบาท 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายการ
พัฒนา Ecosystem ทางดาน Grid & 
Digital Infrastructure สำหรับ
กิจการไฟฟา เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวร  
การนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช 
ในระบบไฟฟาสมัยใหม และการสราง
ธุรกิจใหม ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึง
นโยบายสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถของหนวยงานและ
บุคลากรในประเทศ  

 
 

        

การพัฒนาความรวมมือรวมกับ 
ภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

   
 

  
 

   

- การพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ
กำหนดนโยบายการออก
มาตรการสนับสนุนทางภาษีและ
ทางการเงินตาง ๆ รวมถึงกำหนด
สัดสวนอุปกรณในประเทศ 
(Local Content) เพ่ือสนับสนุน
ใหภาค เอกชนสามารถพัฒนา
ซอฟตแวรและฮารดแวร รวมถึง
สรางธุรกิจใหม ๆ ที่เก่ียวของกับ
ระบบสมารทกริดในประเทศได 

          

- การพัฒนาความรวมมือกับ
หนวยงานดาน Digital 
Infrastructure และภาคสวน 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบธุรกิจ ใหสามารถรองรับ
ความตองการของระบบไฟฟา
และตลาดใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น อาทิ Cyber Security 
& Service, Big data & Service, 
Customer & AMI Data 
Analytic & Service เปนตน 

          

การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของใหมี
ความรูความสามารถในดานสมารทกริด 
รวมถึงดานดิจิทัล และเทคโนโลยีแหง
อนาคตที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ระบบสมารทกริด เพ่ือการใชงานใน
กิจการไฟฟา 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- ดานระบบ Grid Infrastructure/
ดาน Cyber Security & Data 
Privacy 

          

 

20 

15 15 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-41 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

- ดาน (Grid) Service Platform, 
Data Analytic/ดาน (Grid)  
Big Data Management & 
Analytic 

          

- ดาน (Grid) Integration, 
Service/ดาน AI, Machine 
Learning, Blockchain,  
5G Network Slicing 

          

- ดาน High Penetration ของ 
DER/ดาน Technology & 
Business Model Coupling 

          

การประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการ เพ่ือ
เผยแพรนโยบายและทิศทางการวิจัย
พัฒนา รวมถึงการแลกเปล่ียน 
องคความรูเทคโนโลยีดานสมารทกริด 
รวมถงึ Grid & Digital Infrastructure 
ที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
สมารทกริดของประเทศไทย 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

การส่ือสาร ประชาสัมพันธ และสราง
ความรูความเขาใจสำหรับการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดใหแก 
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไป 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 

2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบโครงขายไฟฟายุคใหม อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยมีเปาหมายภาพรวม 
(Goal) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก (1) ระยะ 1 – 5 ป: การเตรียม
ความพรอมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จำเปน และนำรองการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(Distributed Energy Resources: DER) ในรูปแบบเชิงพาณิชย รองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยี
รูปแบบใหมที่เริ่มสงผลตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา และ (2) ระยะ 6 – 10 ป: การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และเรงการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) อยาง
เต็มรูปแบบเชิงพาณิชยรองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหม ที่สงผลอยางมีนัยสำคัญตอการ
บริหารจัดการระบบไฟฟา 

 

การพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาง ๆ สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสู



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-42 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต ทั้งทางดานการพยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน 
(RE Forecast) การเชื ่อมโยงและบริหารจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy 
Resources: DER) ทั้งการตอบสนองดานโหลด (Demand Response: DR) การบูรณาการยานยนตไฟฟาเขา
กับระบบไฟฟา (EV Integration) การใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟา
รวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน โดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งดานระบบไฟฟา (Grid Infrastructure) 
อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) เปนตน 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต (Next Generation) เขามาสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสมารทกริดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การสื่อสาร 5G การบริหารจัดการและวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI Management & Analytic) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
(Cyber Security) บล็อกเชน (Blockchain) แพลตฟอรมตาง ๆ (Platform) ธุรกิจการใหบริการในระบบ
ไฟฟา (As-a-Service) เปนตน รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมารทกริดรวมกับเทคโนโลยี
ในภาคสวนอื่น ๆ (Technology & Business Model Coupling) โดยเฉพาะภาคสวนที่ตองการเปลี่ยนผาน
รูปแบบการใชพลังงานมาเปนไฟฟาเพ่ือเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เชน ภาคขนสง เปนตน 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและกอใหเกิดประโยชนรวมกันในหลายภาคสวน 

 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต เปนเรื่องที่คอนขาง
ใหมมากสำหรับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งการประยุกตใชงานเทคโนโลยีดังกลาวรวมกับการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาในอนาคต มีความจำเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกับหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ อาทิ 
หนวยงานดานดิจิทัล ดานโทรคมนาคม หนวยงานภาคเอกชนหรือภาควิชาการที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาว จะชวยสนับสนุนการดำเนินงานดานสมารทกริด
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

โดยการใชงานเทคโนโลยีดังกลาว ทั้งในสวนที่เปนฮารดแวร ซอฟตแวร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญในดานการ
ออกแบบติดต้ัง จำเปนตองนำเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง และบอยครั้งที่จำเปนตองวาจางบริษัทเอกชน
ตางชาติในการดำเนินการโดยตรง ซึ่งเปนหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานดานสมารทกริดที่จะผลักดัน
ไปสูเชิงพาณิชยอีกดวย หนึ่งในการแกปญหาเหลานี้ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดานสมารทกริดและเทคโนโลยี
อื่น ๆ การพัฒนาความสามารถทางเทคนิคของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนางานวิจัยและออกแบบ การพัฒนา
ธุรกิจใหมในภาคเอกชนแบบ Startup และระบบนิเวศนทางธุรกิจ ที่เกี่ยวของภายในประเทศไทย ดังนั้น จึงมี
ความจำเปนในการพัฒนาและสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจและการวิจัยพัฒนา (Business Ecosystem, R&D 
Ecosystem) รวมถึงการออกมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งทางภาษีและทางการเงินตาง ๆ รวมถึงกำหนด
สัดสวนอุปกรณในประเทศ (Local Content) ซึ่งจะทำใหสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงการนำรอง
โครงการและการดำเนินโครงการเชิงพาณิชยที่เกี่ยวของกับสมารทกริด ไดอยางราบรื่นและเปนรากฐานสำคัญ
ที่กอใหเกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของในประเทศ จนสามารถสรางงานใหกับประชาชนใน
ประเทศและชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดในอนาคต  

 

นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานดานสมารทกริดหรือเกิดการดำเนินธุรกิจดาน
สมารทกริดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมและยั ่งยืน จำเปนที ่จะตองอาศัยบุคลากรที ่ม ีความรู 
ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ซึ ่งนับวาเปนหนึ ่งในปจจัยสำคัญที ่สามารถกำหนด
ความสำเร็จหรือลมเหลวของการดำเนินการได ปจจุบันเทคโนโลยีดานสมารทกริดยังเปนเทคโนโลยีสมัยใหม 
บุคลากรที่เกี่ยวของยังมีองคความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญในระดับที่จำกัด สงผลให



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-43 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ประเทศไทยจำเปนตองมีการพัฒนาหนวยงานและบุคลากรในประเทศ ใหมีความพรอมและมีขีดความสามารถ
เพียงพอ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดานสมารทกริดทั้ง 5 เสาหลัก รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดาน
ดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
สมารทกริดของประเทศไทยตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อใหสามารถดำเนินงานดาน
สมารทกริดและกิจการไฟฟาในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ   

 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาความรวมมือระหวางหลายหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรในประเทศ สนพ. จึงทำหนาที่พัฒนาเครือขายและสราง
ความรวมมือดานสมารทกริดรวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนฯ 
โดยตรง หนวยงานดานดิจิทัล ดานโทรคมนาคม หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาควิชาการ รวมถึง
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยสนับสนุน เปนตน เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาธุรกิจใหมในภาคเอกชน
แบบ Startup และระบบนิเวศนทางธุรกิจ ที่เกี่ยวของภายในประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยพัฒนาซอฟตแวร
และฮารดแวร การนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในระบบไฟฟาสมัยใหม รวมถึงการสรางธุรกิจใหม ๆ ที่
เกี่ยวของใหสามารถรองรับความตองการของระบบไฟฟาและตลาดใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  

 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ ตั้งแตหนวยงานภาคนโยบาย หนวยงานกำกับดูแล หนวยงาน
การไฟฟา หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผูใชไฟฟาที่มีความสนใจ เพื่อใหมีความรูความสามารถใน
ดานสมารทกริด โครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และ
เทคโนโลยีแหงอนาคต ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทยเพื่อการใชงานในกิจการ
ไฟฟาในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนองคความรูเทคโนโลยีดานสมารทกริด ดานโครงสรางพื้นฐานระบบ
ไฟฟาและดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) พรอมกับการสื่อสารและสรางความรูความเขาใจสำหรับ
การดำเนินงานดานสมารทกริดใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง เพ่ือเปน
การสนับสนุนการดำเนินงานดานสมารทกริดตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง และเตรียมความพรอม
สูระยะยาวตอไปในอนาคต 

 
รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ

หนวยงานและบุคลากรในประเทศดานสมารทกริดรวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายตามแผนฯ หนวยงานดานดิจิทัล ดานโทรคมนาคม หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาควิชาการ 
รวมถึงหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยสนับสนุน เปนตน เพื่อเปนสวนสนับสนุนการดำเนินงานดาน
สมารทกริดใหสามารถมุงไปสูเชิงพาณิชยได รวมถึงสนับสนุนใหเกิดองคความรูดานสมารทกริดภายในประเทศ  
โดยแบงออกเปน 5 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

 

- การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนา Ecosystem ทางโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟา
และดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการไฟฟา เพื่อสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวร การออกแบบและประยุกตใชกับระบบไฟฟา และการสราง
ธุรกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการกำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
หนวยงานและบุคลากรในประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟา
และดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการไฟฟา  
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- การพัฒนาความรวมมือรวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปนกิจกรรมยอยดังน้ี  
o การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดนโยบายการออกมาตรการ

สนับสนุนทางภาษีและทางการเงินตาง ๆ รวมถึงกำหนดสัดสวนอุปกรณในประเทศ 
(Local Content) เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถพัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวร 
รวมถึงสรางธุรกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสมารทกริดในประเทศได 

o การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) และภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหสามารถ
รองรับความตองการของระบบไฟฟาและตลาดใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ 
Cyber Security & Service, Big Data & Service, Customer & AMI Data Analytic & 
Service เปนตน 

- การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถในดานสมารทกริด รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูความเขาใจ 
ในระยะแรก กอนที่จะขยายผลไปสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานสมารทกริดในระยะตอไป 
ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ แพลตฟอรมออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางในการพัฒนา 
ขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรในประเทศไดในวงกวาง โดยมีกรอบหัวขอสำหรับ
การพัฒนาบุคลากรในแตละชวงของแผน สามารถแบงออกเปน 4 ชวงเวลา ดังน้ี  
o การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถในดานสมารทกริด  

• ดานระบบ Grid Infrastructure  

• ดาน Grid Service Platform, Grid Data Analytic  

• ดาน Grid Integration, Grid Service  

• ดาน High Penetration ของ DER  
o การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความสามารถในดานดิจิทัล และเทคโนโลยี

แหงอนาคต เพ่ือการใชงานในกิจการไฟฟา 

• ดาน Cyber Security & Data Privacy 

• ดาน (Grid) Big Data Management & Analytic 

• ดาน AI, Machine Learning, Blockchain, 5G Network Slicing 

• ดาน Technology & Business Model Coupling 

- การประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพรนโยบายและทิศทางการวิจัยพัฒนา รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนองคความรูเทคโนโลยีดานสมารทกริด รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟา
และดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริด 
ของประเทศไทย 

- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความรูความเขาใจสำหรับการดำเนินงานดานสมารทกริด
ใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป 
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 

EPPO-6-05 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีมารทกริด รวมถึงโครงสรางพืน้ฐานดานระบบ
ไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และเทคโนโลย ี
แหงอนาคต ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย  
เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ และทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ 

 

หลักการและเหตุผล - ตามกรอบแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนาย
ไฟฟาที ่จำเปน รองรับการเปลี ่ยนผานไปสู ระบบโครงขายไฟฟา 
ยุคใหม อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยแบง
การดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผน
หรือนโยบายของประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก  
5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลางยังประกอบดวยภารกิจ
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มิไดอยูภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง แตภารกิจ
หรือกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนาน
ไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก จึงกำหนดไว
ในแผนอำนวยการสนับสนุน 

- โดยแผนการพัฒนาระบบสมารทกริด จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและ
ความผันผวนในระบบไฟฟา ทั้งเทคโนโลยีดานสมารทกริด โครงสราง
พื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) 
รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีแหงอนาคต เพื่อบริหารจัดการ
ระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น (More Flexible Power 
System) รวมถึงการจัดหาแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility 
Resource) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหม 
อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

- ทั้งนี้ การใชงานเทคโนโลยีดังกลาว ทั้งในสวนที่เปนฮารดแวรและ
ซอฟตแวร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบติดตั้ง จำเปนตอง
นำเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง และบอยครั้งที่จำเปนตองวาจาง
บริษัทเอกชนตางชาติเขาดำเนินการโดยตรง ซึ่งเปนหนึ่งในอุปสรรค
สำคัญในการดำเนินงานดานสมารทกริดที่จะผลักดันไปสูเชิงพาณิชย 
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หนึ่งในการแกปญหาเหลานี้ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดานสมารทกริด
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ การพัฒนาความสามารถทางเทคนิคของหนวยงาน
ภาครัฐ การพัฒนางานวิจัยและออกแบบ การพัฒนาธุรกิจใหมใน
ภาคเอกชนแบบ Startup และระบบนิเวศนทางธุรกิจที ่เกี ่ยวของ
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญที่กอใหเกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของในประเทศ จนสามารถสรางงานใหกับ
ประชาชนในประเทศและชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหมี
ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนไดในอนาคต 

- ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตอง
ดำเนินการสนับสนุนและสงเสริมการวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สมารทกริด รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล 
(Grid & Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหงอนาคตที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย เพื่อสงเสริมใหเกิด
ธุรกิจใหม ๆ และใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในดานเทคโนโลยี
สมารทกริดไดในระดับที่เหมาะสม ทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ 
และเกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานดานสมารทกริด และสามารถ
ชวยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากน้ี  
ยังชวยสนับสนุนใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กำหนด 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 1 : ดานนโยบาย (Policies Needed) 

(1.2)  การสงเสริมใหเกิดรูปแบบธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาดาน
สมารทกริด  

(1.3)  การสงเสริมและพัฒนาขดีความสามารถในประเทศ 

วัตถุประสงค - เพ่ือสงเสริมการวิจัยพัฒนา (R&D) และสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ ดาน
เทคโนโลยีสมารทกริด รวมถึงเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
ไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย เพื ่อใหประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองในดานเทคโนโลยีสมารทกริดไดในระดับที่เหมาะสม 
ทดแทนการนำเขาจากตางประเทศได 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีผลการวิจัยพัฒนา (R&D) ที่สามารถผลักดันใหเกิดเปนธุรกิจใหม ๆ  
(Start Up) ดานเทคโนโลยีสมารทกริด รวมถึงเทคโนโลยีโครงสราง
พื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย สามารถ
ทดแทนการนำเขาจากตางประเทศได  
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- สามารถขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถและขยายผลธุรกิจใหม ๆ 
ดานเทคโนโลยีสมารทกริดของประเทศไทยตอไป 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ผูจัดสรรงบประมาณ  

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

หนวยงานดานโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานวิจัยตาง ๆ ในประเทศ 

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เปนผูวิจัย ผูผลิต ผูจำหนายดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมารทกริด 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ 
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การสงเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 
(R&D) ทางดาน Grid & Digital 
Infrastructure สำหรับกิจการไฟฟา 
เพ่ือนำมาใชพัฒนาแกปญหาโครงขาย
ไฟฟาของประเทศไทย และผลักดัน
ใหเกิดธุรกิจใหม ๆ ที่เก่ียวของ  

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

- Core Infrastructure Utilization            
- Cross Industry Innovation           
- Infrastructure Integration           
- Grid & Digital Infrastructure 

สำหรับ High DER Penetration 
in Power Grid รวมถึงเทคโนโลยี 
นำรองสำหรับระบบที่มี  
Low Inertia 
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คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ตามกรอบแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 

2565 – 2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อ “สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาที่จำเปน รองรับการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบโครงขายไฟฟายุคใหม อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยมีเปาหมายภาพรวม 
(Goal) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก (1) ระยะ 1 – 5 ป: การเตรียม
ความพรอมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จำเปน และนำรองการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(Distributed Energy Resources: DER) ในรูปแบบเชิงพาณิชย รองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยี
รูปแบบใหมที่เริ่มสงผลตอการบริหารจัดการระบบไฟฟา และ (2) ระยะ 6 – 10 ป: การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และเรงการจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) อยาง
เต็มรูปแบบเชิงพาณิชยรองรับการเปลี่ยนผานแนวโนมเทคโนโลยีรูปแบบใหม ที่สงผลอยางมีนัยสำคัญตอการ
บริหารจัดการระบบไฟฟา 

 

โดยแผนการพัฒนาระบบสมารทกริด จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนในระบบไฟฟา เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความ
ยืดหยุนเพิ ่มมากขึ้น (More Flexible Power System) รวมถึงการจัดหาแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) เพื ่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต ทั้งทางดานการ
พยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยงและบริหาร
จัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ทั้งการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response: DR) การบูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV Integration) การใชงาน
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน 
เพื่อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม อาทิ การสื่อสาร 5G  
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ทั้งน้ี แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เปนการดำเนินงานผาน 5 เสาหลัก ซึ่งมีการเพ่ิมเติมเสาหลัก
จากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 3 เสาหลัก เพื่อใหสอดคลองกับภาพรวมของแผนหรือนโยบายของ
ประเทศไทย รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบดวย  

 

- เสาหลักที่ 1: การตอบสนองดานโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
ภายใตเสาหลักที่ 1 จะดำเนินการตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น เนื่องจากการ

ตอบสนองดานโหลด (Demand Response: DR) เปนเทคโนโลยีที่มีตนทุนต่ำ และเปนทางเลือกลำดับแรก ๆ 
ในการเพิ่มความยืดหยุนของระบบไฟฟาใหสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานรูปแบบใหมใน
อนาคตไดมากขึ้น อีกทั้งจะเปนทางเลือกหน่ึงที่จำเปนตอการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
(PDP) นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ไมวาจะเปนระบบบริหารจัดการพลังงานในบานเรือน 
(HEMS) ในอาคารพาณิชย (BEMS) และในโรงงานอุตสาหกรรม (FEMS) เปนเทคโนโลยีที่สามารถมีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการ Demand Response ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและเพ่ิมความเช่ือถือ
ไดมากขึ้น เพ่ือมุงไปสูการตอบสนองดานโหลดแบบอัตโนมัติตอไป 
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- เสาหลักที่ 2: การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
ภายใตเสาหลักที่ 2 จะดำเนินการตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น เนื่องจากการ

พยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) เปนเสาหลักในการพัฒนาระบบไฟฟาใหมี
ความชาญฉลาดมากขึ้น และมีสวนสำคัญในการวางแผนการเดินโรงไฟฟาและการใชโครงขายไฟฟา เพ่ือ
รองรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่เขามาตอเชื่อมกับระบบโครงขายไฟฟาปริมาณมากในอนาคต ซึ่งสงผลตอ
การควบคุมและรักษาสมดุลระหวางสมดุลอุปสงคและอุปทานไฟฟา โดยการพยากรณฯ จะสามารถเพิ่มระดับ
การพึ่งพาได (Dependable) ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมีมากขึ้น รวมถึงชวยสนับสนุนให
การบริหารจัดการโครงขายไฟฟาใหรองรับเปาหมายของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศได 
นอกจากนี้ การพยากรณไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนนั้น จะมีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
ดานพลังงาน ในการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติอีกดวย   
 

- เสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและโปรซูเมอร (Microgrid & Prosumer) 
ภายใตเสาหลักที่ 3 จะดำเนินการตอเน่ืองจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น เน่ืองจากระบบ

ไมโครกริด (Microgrid) มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ จะตองสามารถรักษาการจายไฟฟาใหกับโหลดวิกฤต 
(Critical Load) และโหลดที่มีความสำคัญบางสวนได จึงเปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุมผูใช
ไฟฟาที่มีความสำคัญสูง ชวยลดตนทุนในการจัดหาพลังงาน รวมถึงชะลอการขยายระบบโครงขายไฟฟา (Grid 
Congestion & Expansion) และลดความสูญเสีย (Transmission Loss) ในภาพรวมของระบบโครงขาย
ไฟฟาหลัก นอกจากนี้ ระบบไมโครกริดสามารถชวยสนับสนุนใหแผนการจัดหากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(Power Development Plan: PDP) บรรลุเปาหมายในการรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตดานพลังงาน ดานความ
มั่นคงรายพ้ืนที่ และสรางสมดุลระบบไฟฟาตามรายภูมิภาคได  

 

ทั้งนี้ จากการพัฒนาของระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Generation: DG) 
และแนวโนมของราคาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ลดลง สงผลตอพฤติกรรมของผูใชไฟฟาในปจจุบัน ใหมีปรับเปลี่ยน
จากการเปนผูใชไฟฟาเพียงอยางเดียว ไปเปนทั้งผูผลิตและผูใชพลังงานไฟฟา หรือที่เรียกวา “โปรซูเมอร 
(Prosumer)” โดยจะมีการผลิตไฟฟาใชเองในพ้ืนที่ สามารถชวยลดความตองการไฟฟาโดยรวมของประเทศได 
สงผลใหสามารถชะลอการสรางโรงไฟฟา ขยายระบบสงและระบบจำหนายใหมได เนื่องจากระบบไมโครกริด
และโปรซูเมอรจัดเปนเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกัน (Technology Area Landscape) ซึ่งโปรซูเมอรสามารถ
เปนแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources: DER) ในระบบโครงขายไมโครกริด 
และสามารถพัฒนาเปนไมโครกริดแบบผูใชรายเดียวได (Single User Microgrid) ดังนั้น ทั้ง 2 หัวขอดังกลาว 
จึงไดถูกรวมไวในเสาหลักที่ 3 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
 

- เสาหลักที่ 4: ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
ภายใตเสาหลักที่ 4 จะดำเนินการตอเนื่องจากแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น โดยเพิ่มเสาหลัก

ขึ้นใหม ซึ่งแยกระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ออกจากเสาหลักเดียวกับระบบไมโครกริด (Microgrid) เนื่องจาก
ระบบกับเก็บพลังงาน เปนเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในการเปลี่ยนผานดานพลังงาน (Key Technology) 
ในการแกปญหาในระบบโครงขายไฟฟา เชน การปรับปรุงคุณภาพไฟฟาในกรณีมีแหลงพลังงานหมุนเวียน 
(Variable Renewable Energy: VRE) เขามาในระบบโครงขายมากขึ้น การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา 
การทำหนาที่เปนระบบไฟฟาสำรอง การปรับลด/ปรับชวงเวลาการเกิดไฟฟาสูงสุด การบริหารจัดการการใช
ไฟฟาของผูใชไฟฟา (Behind The Meter: BTM) การสนับสนุนระบบไมโครกริดและระบบไมเชื่อมตอกับ
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โครงขาย (Off-Grid) การซื้อขายไฟฟา (Energy Arbitrage) การเช่ือมตอกับยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: 
EV) ในรูปแบบ Vehicle to Grid (V2G), Grid to Vehicle (G2V) รวมถึงการใหบริการระบบกักเก็บพลังงาน 
(ESS as a service) นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงานนั้น จะมีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดาน
พลังงานที่จะผลักดันให “ประเทศมีทิศทางการสงเสริมการลงทุนและมีการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช
พัฒนาโครงขายไฟฟาของประเทศอยางเปนรูปธรรม” 
 

- เสาหลักที่ 5: การบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) 
การบูรณาการยานยนตไฟฟาภายใตเสาหลักที่ 5 จะเปนเสาหลักใหมที่เพิ่มขึ้นในแผนการ

ขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง เนื่องจากแนวโนมการใชงานยานยนตไฟฟาในประเทศไทยจะมีปริมาณมากขึ้น
อยางตอเนื่องในอนาคต จากการกำหนดเปาหมายการจดทะเบียนรถยนตใหมที่จะเปนรถยนตไฟฟา (EV) 
100% มีปริมาณการใชรถยนตไฟฟาสะสม 15.58 ลานคัน ดังนั ้น การบูรณาการยานยนตไฟฟาจึงมี
ความสำคัญในการบริหารจัดการยานยนตไฟฟาเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
จะสามารถชะลอการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาเพื่อรองรับการใชงานยานยนตไฟฟาอยางแพรหลาย 
ทั้งการเพิ่มความยืดหยุนในระบบไฟฟาทั้งในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา โดยทำหนาที่เสมือนเปนแหลง
กักเก็บพลังงานแบบกระจายตัวจำนวนมากที่เชื่อมตอกับระบบจำหนายไฟฟา หากมีการบริหารจัดการอยาง
เหมาะสม รวมถึงการเพิ ่มความสามารถในการทำงานรวมกับพลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การบูรณาการยานยนตไฟฟานั้น จะมีความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงานที่จะ
สงเสริมยานยนตไฟฟา “ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางเปน
รูปธรรม และสามารถวางแผนดานพลังงานเพ่ือรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

นอกเหนือจากภารกิจตามเสาหลัก 5 เสาหลัก แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ยังประกอบดวย
ภารกิจหรือกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่มิไดอยู ภายใตเสาหลักใดเสาหลักหนึ ่ง แตภารกิจหรือกิจกรรมดังกลาวมี
ความสำคัญและจำเปนที่ตองดำเนินการคูขนานไปดวย หรือมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับหลายเสาหลัก 
อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) การ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวของกับดานสมารทกริด และการ
พัฒนาขีดความสามารถในประเทศดานสมารทกริด เปนตน  

 

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดานสมารทกริด มีความจำเปนตองมีการใชงานอุปกรณ ระบบสื่อสาร ระบบ
ควบคุม ระบบมอนิเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบซอฟตแวร รวมทั้งการออกแบบติดตั้งและประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีเหลาน้ีเขามาในระบบไฟฟาสมัยใหม ซึ่งจะเปนสวนสำคัญของโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบไฟฟาและ
ดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) นอกจากนี้การใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสารและ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีแหงอนาคต ที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยสนับสนุนการดำเนินงานดาน
สมารทกริดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใชงานเทคโนโลยีดังกลาว ทั้งในสวนที่เปนฮารดแวร ซอฟตแวร 
รวมทั้งผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบติดตั้ง จำเปนตองนำเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง และบอยครั้งที่
จำเปนตองวาจางบริษัทเอกชนตางชาติในการดำเนินการโดยตรง ซึ ่งเปนหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการ
ดำเนินงานดานสมารทกริดที่จะผลักดันไปสูเชิงพาณิชยอีกดวย หนึ่งในการแกปญหาเหลานี้ คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีดานสมารทกริดและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ การพัฒนาความสามารถทางเทคนิคของหนวยงานภาครัฐ การ
พัฒนางานวิจัยและออกแบบ การพัฒนาธุรกิจใหมในภาคเอกชนแบบ Startup และระบบนิเวศนทางธุรกิจ  
ที่เกี่ยวของภายในประเทศไทย อยางไรก็ดีการผลิตอุปกรณและระบบเหลานี้ รวมทั้งการออกแบบและนำเขา 
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ใชงานในระบบไฟฟา จำเปนตองมีองคความรูที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาอุปกรณและระบบเหลานี้เปนอยางดีดวย 
นอกจากนี ้การขาดองคความรู เชิงลึกในประเทศยังทำผู ลงทุนภาคเอกชนและสถาบันการเงินของไทย  
ไมสามารถประเมินและตัดสินใจเพ่ือการลงทุนในธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสมารทกริดได ทำใหเสียโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และการสรางความแข็งแกรงของตลาดทุนไทย ใหกับนักลงทุนตางชาติอีกดวย 
ดังน้ัน จึงมีความจำเปนตองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานดานสมารทกริด เพ่ือทดแทน
การนำเขาจากตางประเทศ รวมทั้งการสรางระบบนิเวศนทางธุรกิจและการวิจัยพัฒนา (Business Ecosystem, 
R&D Ecosystem) ซึ่งจะทำใหสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงการนำรองโครงการและการดำเนิน
โครงการเชิงพาณิชยที่เกี่ยวของกับสมารทกริด ไดอยางราบรื่นและเปนรากฐานสำคัญที่กอใหเกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของในประเทศ จนสามารถสรางงานใหกับประชาชนในประเทศและชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไดในอนาคต  

 

กลไกสำคัญหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจประเทศมีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
คือ การมีฐานองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science and Innovation Based) และ
การพัฒนาดานบุคลากรการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาควิศวกรรมการออกแบบและกอสราง รวมทั้งภาคการ
พัฒนาธุรกิจและการลงทุน ที่รองรับตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อเปนฐานในการสรางคุณคาหรือ
มูลคาเพ่ิมในการผลิตสินคาหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เชน การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสมารทกริด 
ในระดับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยระดับประเทศตาง ๆ การสราง Incubator Hub และพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจและบริการดานสมารทกริดของสถาบันการศึกษา เพื่อเปนตนแบบและจุดเริ่มตนที่สามารถตอยอดองค
ความรูที่สรางคุณคา (Value Creation) ใหเกิดการพัฒนาการผลิตในระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย เพื่อเปนการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรู
ใหกับบุคลากรภาคการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยดวย เพื่อใหทำการผลิตนิสิตนักศึกษาบุคลากร
ปอนเขาสูตลาดแรงงานในประเทศ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งยังชวยสรางนิสิตนักศึกษาที่จะสามารถจบออกไปผูประกอบการที่จะสรางธุรกิจใหม ซึ่งจะเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถในประเทศในหลายดาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาควิศวกรรมการกอสราง ภาคธุรกิจ
และบริการทางเทคโนโลยี และภาคการเงินการลงทุนในอนาคต 

 

ดังนั้น จากความสำคัญของการดำเนินงานภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ทั้ง 5 เสาหลกั
และแผนอำนวยการสนับสนุนดังกลาว รวมถึงความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนของการดำเนินงานดาน
สมารทกริด และสามารถชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) จึงมีความจำเปนตองดำเนินการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมารทกริด 
รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และเทคโนโลยีแหง
อนาคต ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ และให
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในดานเทคโนโลยีสมารทกริดไดในระดับที่เหมาะสม ทดแทนการนำเขาจาก
ตางประเทศไดในระยะยาว นอกจากนี้ ยังชวยสนับสนุนใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของ
ประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กำหนด 
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รายละเอียดโครงการ  
สนพ. จะดำเนินการสงเสริมเพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมารทกริด รวมถึงโครงสราง

พื้นฐานดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) ที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาระบบ
สมารทกริดของประเทศไทย เพื่อสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ และทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ โดยมี
กรอบแนวทางดำเนินการ ดังน้ี  

- การสงเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) ทางโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาและดาน
ดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการไฟฟา เพื่อนำมาใชแกปญหาโครงขาย
ไฟฟาของประเทศไทย และผลักดันใหเกิดธุรกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวของ  
o Core Infrastructure Utilization เชน  

• การศึกษาวิจัยความเปนไปไดการใชงาน Solar Plus ESS ทดแทนโรง Gas Turbine 

• การศึกษาเพื ่อกำหนด Specification ของ Grid Services เพื ่อใหสามารถนำ 
Aggregated DER มาใชทดแทนได 

• การวิจัยพัฒนาระบบ ESS ที่สามารถทดแทนการสราง Transmission & Distribution 
Line 

• การวิจัยศึกษาแนวทางการติดตั้ง ESS และการกำหนดคาผานสายเพื่อเพิ่ม Grid 
Utilization Factor  

• การศึกษาเทคโนโลยีนำรองทดสอบการควบคุมคุณภาพไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยดวยการสั่งการทางไกลเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 
เปนตน 

o Cross Industry Innovation เชน  

• การพัฒนาการเชื่อมตอ Platform การใหบริการ EV Charging เขากับ Platform 
การใหบริการและฐานขอมูลภาคการขนสง 

• การพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูลตนทุนและพัฒนาซอฟตแวรตนแบบสำหรับ
ประเมินอัตราคาไฟที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา  

• การวิจัยพัฒนาระบบ AI สำหรับ HEMS, BEMS เพ่ือบริหารการใช BTM Asset ให
เกิดประโยชนสูงสุด 

• การวิจัยพัฒนาเทคนิคควบคุมเครื่องปรับอากาศใหตอบสนองตอการเรียก DR โดย
ไมสงผลกระทบตอคุณภาพการควบคุมอุณหภูมิ 

• การวิจัย Big Data Analytic เพื่อวิเคราะหขอมูล AMI และ BTM เพื่อทำ Targeted 
Advertising  
เปนตน   

o Infrastructure Integration เชน  

• การพัฒนาการใช 5G กับ Smart Grid 

• การศึกษาวิจัยการวางแผนการ Dispatch และการควบคุม Load Flow เพื่อรองรับ 
EV Charging ที่สอดคลองกับความตองการการเดินทางจากฐานขอมูลภาคการขนสง 

• การวิจัยพัฒนา Protocol Converter & Data Gateway เพื ่อเชื ่อมตอ Smart 
Appliance เขากับโครงขายสมารทกริด  
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• การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการอัดประจุยานยนตไฟฟาในอนาคต อาทิ การใชสถานี
สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ การอัดประจุแบบไรสาย 
เปนตน  

o Grid & Digital Infrastructure สำหร ับ High DER Penetration in Power Grid 
รวมถึงเทคโนโลยีนำรองสำหรับระบบที่มี Low Inertia เชน  

• การพัฒนาโมดูลการพยากรณสำเร็จรูปในระดับของ Prosumer-Aggregator ที่
สามารถเขาถึงไดอยางอิสระ (Open Source)  

• การศึกษาปญหาความมั่นคงของระบบไฟฟาและ Rate of Change of Frequency 
(ROCOF) 

• การพัฒนา System Modeling ของระบบ G&T&D 

• การวิจัยพัฒนา Synthetic Inertia 

• การวิจัยพัฒนา Simulated Inertia 

• การวิจัยพัฒนาการนำ Fast Frequency Response Product จาก DER เขามา
เสริมความมั่นคงของระบบ 

• การพัฒนาระบบ Advanced Relay Protection Scheme ตาง ๆ  
เปนตน  

 
ทั้งนี้ สำหรับแนวทางดำเนินการสงเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) จะดำเนินการโดยการ

ประชุมหารือและพัฒนาความรวมมือรวมกับหนวยงานผูจัดสรรงบประมาณ (อาทิ กองทุนพัฒนาไฟฟา 
สำนักงาน กกพ. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เปนตน) เพื่อสงมอบกรอบหัวขอการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง รวมถึงผลการจัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีดานสมารทกริดในประเทศไทย นำไปใชกำหนดเปนกรอบหัวขอหรือ
โจทยวิจัยแบบมุงเปา เพื่อเปดใหแตละภาคสวนที่มีความสนใจ ยื่นขอเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีตอไป 
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 
 

ERC-6-01 การศึกษาและจัดทำกรอบ/หลกัเกณฑ สำหรบักฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน
การเชื่อมตอและการสื่อสาร ท่ีจำเปนและเหมาะสมตอการพฒันาโครงสราง
พื้นฐานและเทคโนโลยดีานระบบไฟฟาและดานดจิิทัล (Grid & Digital)  
เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  

 

หลักการและเหตุผล - จากแนวโนมทิศทางของโลกที่ใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใชพลังงาน รวมถึง
การใชพลังงานหมุนเวียนในสัดสวนที่สูงขึ้น เพื่อชวยลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ซึ่งการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทยใน
ระยะตอไปนั้น จะเนนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (More Flexible Power 
System) และการจัดการทรัพยากรในระบบจำหนายไฟฟาที่เปนแหลง
พลังงานแบบกระจายศูนยที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) 
เพื ่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟายุคใหมอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

- โดยแผนการพัฒนาระบบสมารทกริด จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและ
ความผันแปรในระบบไฟฟา ทั้งทางดานการพยากรณปริมาณการผลิต
ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยง
และบริหารจัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed 
Energy Resources: DER) ทั ้งการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response: DR) การบูรณาการยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV 
Integration) การใชงานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหาร
จัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน เพ่ือให
ระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัล
ยุคใหม อาทิ การสื่อสาร 5G, การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data & AI) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงมี
ความจำเปนที ่จะตองศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปน
และเหมาะสมตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบ
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ไฟฟา นอกเหนือจากกิจกรรมภายใต 5 เสาหลักและดานดิจิทัล (Grid & 
Digital) ซึ่งเปนเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพื ่อรองรับการใชงาน
รวมกับระบบสมารทกริดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 2 : ดานกฎระเบียบขอบังคับ (Requirement Regulatory) 

(2.1)  การจัดทำกฎระเบียบ ขอกำหนด ที ่จำเปนตอการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล 

(Grid & Digital) เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  

(2.2)  การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปนตอ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและ

ดานดิจิทัล (Grid & Digital) เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบ

สมารทกริด 

วัตถุประสงค - เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด 
รวมถึงมาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปนและเหมาะสมตอ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดาน
ดิจิทัล (Grid & Digital) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพ่ือรองรับ
การใชงานรวมกับระบบสมารทกริดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐานการ
เชื่อมตอและการสื่อสาร ที่จำเปนและเหมาะสมตอการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) 
รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพื่อรองรับการใชงานรวมกับระบบ
สมารทกริด 

- ทำใหเกิดระบบนิเวศนทางธุรกิจดานสมารทกริดที่เอื้อตอการพัฒนา
ของธุรกิจใหม ผูเลนรายใหม หรือการปรับเปลี่ยนปรับตัวของผูเลนราย
เดิม รวมถึงการเกิดการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เนื่องจากความชัดเจน
โปรงใส ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ความเปนธรรมและเทาเทียม 
ของกฎระเบียบในการนำเทคโนโลยีไปใชงานและการดำเนินการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ  

- มีแนวทางในการลดอุปสรรคและขอจำกัดในการขยายผลการนำ
เทคโนโลยีที ่ชวยเพิ ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนและลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเขามาใชงานในวงกวางอยางมีประสิทธิภาพ  

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก สำนักงานคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-56 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (MDES) 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

หนวยงานดานโทรคมนาคม 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2574)  

กรอบงบประมาณ N/A 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การศึกษาและจัดทำกรอบ/
หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ 
ขอกำหนด มาตรฐานการเชื่อมตอ
และการส่ือสาร ที่จำเปนและ
เหมาะสมตอการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีดานระบบ
ไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & 
Digital) เพ่ือรองรับการใชงาน
รวมกับระบบสมารทกริด อาทิ 

          

- กรอบ/หลักเกณฑสำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน 
ที่เก่ียวของกับโครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสมารทกริด  

- กรอบ/หลักเกณฑสำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน 
ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี Digital 
Infrastructure และเทคโนโลยี
แหงอนาคต 

- กรอบ/หลักเกณฑสำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน 
ที่เก่ียวของกับการเปนผูใหบริการ 
(Service Provider) ดาน Grid & 
Digital Infrastructure สำหรับ
กิจการไฟฟา 

- กรอบ/หลักเกณฑสำหรับ
กฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน 
ที่เก่ียวของกับการเขาถึง/ใชขอมูล 
และการใช Communication/ 
Data Infrastructure รวมกับ
กิจการอ่ืน 
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คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
จากแนวโนมการเปลี ่ยนผานดานพลังงาน (Energy Transformation) ไปสู เทคโนโลยียุคดิจิทัล 

สำหรับการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ในอนาคต จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาง ๆ สมัยใหมที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันแปรในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา (Flexible Power System) รวมถึงการบูรณาการแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility Resource) มาใชบริหารจัดการระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งดาน
ระบบไฟฟา (Grid Infrastructure) อาทิ มิเตอรอัจฉริยะ (AMI) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) แหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) เปนตน ดานเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคต (Next 
Generation) อาทิ การสื ่อสาร 5G, การบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI 
Management & Analytic) การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) บล็อกเชน 
(Blockchain) แพลตฟอรมตาง ๆ (Platform) ธุรกิจการใหบริการในระบบไฟฟา (As-a-Service) เปนตน  
รวมไปถึงการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมารทกริดรวมกับเทคโนโลยีในภาคสวนอ่ืน ๆ (Technology & 
Business Model Coupling) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและกอใหเกิดประโยชนรวมกันในหลายภาคสวน 

 

การเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะทำใหเกิดการเชื่อมตอของอุปกรณทาง
ไฟฟาที่มีพฤติกรรมแบบใหมเขามาในระบบเปนจำนวนมากแลว การเชื่อมโยงสื่อสารและการวัดคาของมิเตอร
และเซนเซอรทางไฟฟาตาง ๆ ของระบบและอุปกรณดังกลาวยังทำใหเกิดปริมาณขอมูลที่เกี่ยวของเปนจำนวนมาก 
ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจมีทั้งสวนที่เปนขอมูลทางไฟฟาหรือขอมูลดานอื่น ๆ เชน ดานการขนสง การผลิตทาง
อุตสาหกรรม การใชงานของอาคาร เปนตน ซึ่งตองการการบูรณาการรวมกันระหวางหลายภาคสวนเพ่ือการใช
งานขอมูลตาง ๆ เหลานี้รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่ตองหารือและพัฒนารวมกันทั้งทางดาน
เทคนิค กฎระเบียบและกฎหมายตาง ๆ นอกจากนี้ บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังทั้งทำใหเกิดรูปแบบ
ธุรกิจใหม ผูเลนรายใหม หนาที่ใหม ๆ ของผูเลนรายเดิมในอุตสาหกรรมไฟฟา หนาที่ใหมในกิจการไฟฟาของ
ของผูประกอบการในกิจการอื่น ๆ เชน โทรคมนาคมและขนสง ซึ่งความสัมพันธในการที่ตองเขามามีบทบาท
ใหมรวมกันในการดำเนินการดานสมารทกริดนี้ จะตองการการกำหนดกฎเกณฑและบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะทำใหกิจการไฟฟาสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ได
เหมาะสม  

 

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ตองการนำพลังงานหมุนเวียน
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยเขามาใชใหมากที่สุด ทำใหแหลงจายไฟฟาประเภทที่เชื่อมตอกับระบบไฟฟา
ดวยคอนเวอรเตอรจะเพ่ิมเขามาในระบบจำนวนมาก ซึ่งสงผลใหแหลงจายไฟฟาด้ังเดิมที่เปนโรงไฟฟาประเภท
เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัสขนาดใหญจะมีสัดสวนลดลงอยางตอเน่ือง สถานการณดังกลาวน้ีจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงกับระบบไฟฟาอยางมีนัยยะสำคัญยิ่ง ทั้งในดานของความซับซอนในการบริหารจัดการสมดุล
และความมั่นคงของระบบ การลดลงของ System Inertia การเปลี่ยนแปลงลดลงของกระแสลัดวงจร ความ
ตองการระบบ Relay Protection ที ่ซ ับซอนและยืดหยุ นมากขึ ้น ดังนั ้นจึงตองมีการศึกษาและมีการ
เตรียมพรอมดานการพัฒนากฎระเบียบและขอกำหนดและความตองการทางเทคนิคตาง ๆ เพื่อรองรับการที่
ทรัพยากรแบบใหม เชน DER จะสามารถเขามามีบทบาทในการทำ Grid Service ทุกประเภททดแทน
ทรัพยากรรวมศูนยแบบเกา และการดำเนินการดังกลาวนี้จะเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาตอไปสูการที่
กิจการไฟฟาและประเทศไทยในภาพรวมจะสามารถลดการปลดปลอยคารบอนจนเปนศูนยได   
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ดังนั ้น ทุกฝายที่เกี ่ยวของจึงมีความจำเปนที่จะตองหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ 
ขอกำหนด มาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสารที่จำเปนตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับ
ระบบสมารทกริดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของ
โลกยุคใหมอยางตอเน่ือง  

 
รายละเอียดโครงการ  
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด 

มาตรฐานการเชื่อมตอและการสื่อสาร ที่จำเปนและเหมาะสมตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี
ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) รวมถึงเทคโนโลยีแหงอนาคตตาง ๆ เพื่อรองรับการใชงาน
รวมกับระบบสมารทกริด อาท ิ

 

- กรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสมารทกริด อาท ิ
o การใชงาน/เช่ือมตอ AMI, EMS, EV & DER Connectivity, Smart Appliance, เทคโนโลยี

ใหม ๆ  
o อุปกรณ/กิจการอ่ืน ๆ ที่สามารถนำมาใชงานเปน Critical Application ในระบบไฟฟา 
o Smart Inverter, Advanced Relay & Protection  
o การเชื่อมโยงเขากับระบบสั่งการของ NCC, DRCC, TSO, DSO, LA รวมถึงเทคโนโลยี

จากระดับ BTM ที่เชื ่อมโยงกับระบบไฟฟาผาน Converter ในการทำ Grid Service 
ประเภทตาง ๆ 

o การ Metering และ Settlement สำหรับการซื้อขาย Energy, Capacity, Grid Service 
และ Carbon Credit สำหรับผูผลิตไฟฟาประเภทตาง ๆ, IPS/Prosumer, Microgrid, 
VPP, Aggregator  

o การเชื ่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ DER จำนวนมาก ที่จะทำใหระบบมี VRE ใน
สัดสวนที่สูง และมี Low System Inertia รวมถึงขอกำหนดทางเทคนิคของระบบที่เปน 
Converter ในการทำ Grid Service ประเภทตาง ๆ  

o การรับซื้อ Grid Service จาก DER ที่เช่ือมโยงกับระบบไฟฟาผาน Converter 
 

- กรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี Digital 
Infrastructure และเทคโนโลยีแหงอนาคต อาท ิ
o Cyber Security, Data Privacy, Cloud-Based Platform สำหรับกิจการไฟฟา   
o Data Hub, Big Data management & Analytics สำหรับกิจการไฟฟา 
o Blockchain, AI, Machine Learning สำหรับกิจการไฟฟา  
o 5G Network Slices สำหรับ Smart Grid Application  
o 5G Low latency สำหรับการเช่ือมตออุปกรณในระดับ BTM 
o Technology & Business Model Coupling 

 

- กรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน ที่เกี ่ยวของกับการเปนผูให 
บริการ (Service Provider) ดาน Grid & Digital Infrastructure สำหรับกิจการไฟฟา อาท ิ
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o (Grid) EMS, EV Charging, AMI Data Analytic 
o (Digital) Software, Cloud-Based, Data Hub, Data Analytic, Cyber Security 
o (Digital) Platform, Big Data Analytic, Blockchain, AI & Machine Learning 
o As-a-Service Business Model: Technology & Business Model Coupling 

 

- กรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด มาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง/ใช
ขอมูล และการใช Communication/Data Infrastructure รวมกับกิจการอ่ืน อาท ิ
o การเขาถึงและใชงาน Grid Data ประเภทตาง ๆ อาทิ AMI, Grid Measuring Devices 

โดย Third Party  
o แพลตฟอรม Marketplace รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่ใหบริการในดานการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analytic Service Business) ที่ไดมาจาก AMI และ Grid Measuring Devices 
อ่ืน ๆ รวมถึงแพลตฟอรมการใหบริการของระบบ EV Charging  

o การเชื่อมโยงและใชงานขอมูล ระหวางศูนยกลางขอมูล (Big Data Center) ทั้งขอมูล
ทางไฟฟา ขอมูลพลังงาน ขอมูลขนสง และภาคสวนอ่ืน ๆ  

o การใชงาน Communication Infrastructure รวมกับกิจการอื่น ๆ ในการใชงานที่เปน 
Critical Application ในกิจการไฟฟา  

o การใชงาน AI, Big Data Analytic ในการบริหารจัดการและควบคุม Smart Grid ที่มี 
DER เช่ือมโยงจำนวนมาก ครอบคลุมดาน Cyber Security  
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

EGAT-6-01 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ                
(Grid Modernization) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

หลักการและเหตุผล - ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีและความรวดเร็วของการพัฒนา
ในโลกยุคดิจิทัลกอใหเกิดเทคโนโลยีใหมที่ทันสมัยเขามากระทบกับการ
ดำเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคน
เปนอยางมาก สงผลใหตองมีการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว รวมไปถึงอุตสาหกรรมไฟฟา ไดแก Renewable 
Energy (RE) Forecast Center, Big Data, National Energy Trading 
Platform (NETP), Power Plant Flexibility, Digital Substation, 
Demand Response, Virtual Power Plant, Energy Storage 
System (ESS) นอกจากน้ีรัฐบาลไทยยังมีนโยบายสงเสริมการผลิตและ
การใชไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนที่เขามาในระบบสงไฟฟา
อยางตอเนื ่อง เพื่อใหสามารถนำเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใช 
ในประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพและความคุ มคาสูงสุด อีกทั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงานไดกำหนดใหมีการจัดทำ 
แผนปรับปรุงระบบสงและระบบจำหนายใหมีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization) เพื ่อใชใน
การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาใหสามารถจัดการควบคุมและดำเนินงาน
ไดอยางมั่นคง เชื่อถือได มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน รวมถึง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงจำเปนตองมีการศึกษา
และวิเคราะหวางแผนรองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีไดอยาง 
เหมาะสมครอบคลุมรอบดาน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ กฟผ. ไดศึกษา
และวิเคราะหวางแผนแลว ค ือ สถานีไฟฟาแรงสูงแบบ Digital 
Substation 

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตร ียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและ
เทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) เพ่ือ
รองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  
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ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื่อใหอุปกรณควบคุมภายในสถานีไฟฟาแรงสูง (สฟ.) ของ กฟผ. มี
การสื่อสารเชื่อมโยงขอมูลที่ทันสมัยและเปนระบบตามมาตรฐานสากล 
(IEC61850) 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น เชน ลดเวลาในการบำรุงรักษา ลดเวลาในการเกิด
ไฟฟาดับ รวมถึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ยังเพิ ่มความยืดหยุ นในระบบไฟฟาที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปตาม
สถานการณตาง ๆ 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2569)  

กรอบงบประมาณ 160 ลานบาท  

การพัฒนาและปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูงใหเปนสถานีแบบดิจิทัล 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

สถานีไฟฟานำรองปรับปรุงเปน 
Digital Substation 4 สถานีไฟฟา 
(สฟ.ตราด, สฟ.กันทรลักษณ, สฟ.
สตูล, สฟ.แมเมาะ 2) 

          

กอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม และ
ปรับปรุงสถานีไฟฟาที่เส่ือมสภาพ
ตามอายุการใชงานเปน Digital 
Substation 

    

 

     

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
เนื ่องดวยความตองการในการใชไฟฟาที ่สูงขึ ้น ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมไฟฟา และเตรียมความพรอมสำหรับรองรับระบบ Smart Grid ตามแผนยุทธศาสตร กฟผ. การ
พัฒนานำ Digital Substation มาใชในสถานีไฟฟาแรงสูงจะชวยใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพที่สูงขึ้น พรอมทั้ง
รองรับระบบการสื่อสารซึ่งมีความจำเปนในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังมีนโยบายสงเสริมการผลิตและ
การใชไฟฟาที ่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนที่เขามาในระบบสงไฟฟาอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหสามารถนำ
เทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชในประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาสูงสุด อีกทั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานพลังงานไดกำหนดใหมีการจัดทำแผนปรับปรุงระบบสงและระบบจำหนายใหมีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต (Grid Modernization) เพ่ือใชในการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟา
ใหสามารถจัดการควบคุมและดำเนินงานไดอยางมั่นคง เชื่อถือได มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน รวมถึง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

160 

อยูระหวางศึกษา
ความเหมาะสม

โครงการฯ 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-62 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานพลังงานไฟฟา ดำเนิน 
ธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมา สง และจำหนายไฟฟา จึงจำเปนตองมีการศึกษาและวิเคราะหวางแผน 
รองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมครอบคลุมรอบดาน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ กฟผ. ได 
ศึกษาและวิเคราะหวางแผนแลว คือ สถานีไฟฟาแรงสูงแบบดิจิทัล (Digital Substation) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหอุปกรณควบคุมภายในสถานีไฟฟาแรงสูง (สฟ.) ของ กฟผ. มีการสื่อสารเชื่อมโยงขอมูลที่ทันสมัยและ
เปนระบบตามมาตรฐานสากล (IEC61850) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมความยืดหยุนในระบบไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตาง ๆ 

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟผ. จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสถานีไฟฟา (สฟ.) ใหเปนรูปแบบ Digital Substation ซึ่งมีการ

กำหนดชวงระยะเวลาการพัฒนาในเบ้ืองตนทั้งหมดประมาณ 5 ป ดังน้ี 
 

• ระยะนำรองดำเนินการป 2565 – 2566 (สฟ.ตราด สฟ.กันทรลักษณ สฟ.แมเมาะ 2 และ สฟ.สตูล) 

• ระยะที่ 2 ดำเนินการป 2567 – 2569 (สถานีไฟฟาแหงใหม และสถานีไฟฟาที่เสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงาน) 

 

 

 
  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-63 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 

MEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ                
(Grid Modernization) ของการไฟฟานครหลวง 

 

หลักการและเหตุผล - จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูของสังคม และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำใหการเติบโตของความตองการใช
ไฟฟาเพิ ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื ่อง ประกอบกับความตองการคุณภาพ
พลังงานไฟฟาและการบริการที่ดีจากหนวยงานการไฟฟาของผูใชไฟฟา
ในปจจุบันซึ่งมีความละเอียดออนและซับซอนมากยิ่งขึ้น และรวมไปถงึ
แนวคิดการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาดานพลังงาน ทำให
อุตสาหกรรมดานพลังงานไฟฟาตองมีการพัฒนา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ทางดานพลังงานอยางยั ่งยืนของประเทศ การพัฒนาดานพลังงาน
จะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสังคม ซึ ่งมีแนวทางการดำเนินการไดหลายแนวทางดวยกัน 
อยางไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาใหเปนระบบ
โครงขายสมารทกริดเปนแนวทางที่สามารถชวยในการบริหารจัดการ
ดานพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางที่ประเทศตาง ๆ 
ทั ่วโลกตางใหความสำคัญในการพัฒนา ดังนั ้น การพัฒนาระบบ
โครงขายสมารทกริดของประเทศไทย จึงเปนเรื่องที่มีความจำเปนตอ
การพัฒนาดานพลังงานในระยะยาวของประเทศ 

- การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จึงมีความจำเปนตองพัฒนาโครงสราง
พื ้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization) 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา และสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สมารทกริดที่จะบูรณาการเชื่อมตอและบริหารจัดการรวมกับทรัพยากร
ในระบบจำหนายหรือแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ซึ่งจะเปน
การนำแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) มาใช
งานรวมกับระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด   

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตร ียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและ
เทคโนโลยี ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) 
เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  

 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-64 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

วัตถุประสงค - เพื ่อพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Grid 
Modernization) สำหรับระบบของ กฟน. ใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนผานดานพลังงานยุคใหมและสนับสนุนการดำเนินงานดาน
สมารทกริดของประเทศในระยะตอไป 

ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization)  
สำหรับระบบของ กฟน. อาทิ การปรับปรุงพัฒนา Substation & 
Distribution Technology, SCADA/EMS/DMS เปนตน   

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2570)  

กรอบงบประมาณ 2,430 ลานบาท  

การปรับปรุงพัฒนา Substation & Distribution Technology 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การพัฒนา Substation Automation 
สำหรับสถานีไฟฟาใหม  

   
 

      

การติดต้ัง LBS/FRTU           

 

การปรับปรุงพัฒนา SCADA/EMS/DMS 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 
การจัดหาและติดต้ังระบบ 
SCADA/EMS/DMS ทดแทนระบบ
เดิม ครอบคลุมพ้ืนที่บริการของ 
การไฟฟานครหลวงท้ัง 18 เขต 

 
         

 

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเปนอยูของสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ทำใหการเติบโตของความตองการใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับความตองการคุณภาพพลังงาน
ไฟฟาและการบริการที่ดีจากหนวยงานการไฟฟาของผูใชไฟฟาในปจจุบันซึ่งมีความละเอียดออนและซับซอน
มากยิ่งขึ้น และรวมไปถึงแนวคิดการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาดานพลังงาน ทำใหอุตสาหกรรม
ดานพลังงานไฟฟาตองมีการพัฒนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานพลังงานอยางยั่งยืนของประเทศ การพัฒนา
ดานพลังงานจะตองรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งมีแนวทาง 
การดำเนินการไดหลายแนวทางดวยกัน อยางไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาใหเปนระบบ
โครงขายสมารทกริดเปนแนวทางที่สามารถชวยในการบริหารจัดการดานพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

1,380 

 

500 

550 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-65 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

เปนแนวทางที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางใหความสำคัญในการพัฒนา ดังนั ้น การพัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริดของประเทศไทย จึงเปนเรื่องที่มีความจำเปนตอการพัฒนาดานพลังงานในระยะยาวของประเทศ 

 

โดยการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทยนั้น จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันแปรในระบบไฟฟา ทั้งทางดาน
การพยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยงและบริหาร
จัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources) ทั้งการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response: DR) การผสานยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV Integration) การใชงานระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน 
เพื่อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม อาทิ การสื่อสาร 5G,  
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

ดังนั้น การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จึงมีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายระบบ
ไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization) เพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา และสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสมารทกริด ที่จะบูรณาการเชื่อมตอและบริหารจัดการรวมกับทรัพยากรในระบบจำหนาย หรือแหลง
พลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะ
เปนการนำแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุ น (Flexibility Resource) มาใชงานรวมกับระบบไฟฟาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟน. จะแบงการดำเนินการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Grid 

Modernization) ออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย 
 

1) การปรับปรุงพฒันา Substation & Distribution Technology 
 

- การพัฒนาสถานีไฟฟาแหงใหมจำนวน 25 สถานี  
กฟน. ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบจำหนายพลังไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

และทันตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งนี้ดวยการมุงเนนพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการ
นำเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ มาเพื่อพัฒนาทั้งทางดานวิศวกรรมระบบจำหนายพลังไฟฟา  
ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงการนำขอมูลตาง ๆ มาใชประโยชนทางดาน
บริหารและจัดการ โดยใชเทคโนโลยี Substation Automation ที่ทันตอวิวัฒนาการของอุปกรณในระบบตาง ๆ 
ในสถานีไฟฟา เชน ระบบ Control และ Protection, ระบบ SCADA โดยจะทำหนาที่ใหบริการในการเขาถึง
ขอมูลทางระบบไฟฟาทั ้งระยะไกลและใกล (Remote/Local) เชน ตรวจสอบสถานะอุปกรณไฟฟาหรือ
สามารถทำการปรับแกไขคาของรีเลยระบบปองกัน (Relay Setting) ควบคุมการทำงานอุปกรณจายไฟฟา 
โดยบุคคลและโดยระบบอัตโนมัติ (Manual/Automatic Function) และเปนตัวกลางจัดการระบบขอมูลและ
ควบคุมระหวางอุปกรณจายไฟฟาและระบบ SCADA ทำใหไดขอมูลที่มีคุณภาพและเชื ่อถือไดมากที่สุด  
โดยขอมูลจากการวัด และสถานะตาง ๆ จะถูกสงไปยังระบบ SCADA เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการควบคุม
อุปกรณการจายไฟฟานั้น ๆ ผานระบบสื่อสารขอมูล ดวยโปรโตคอลที่ออกแบบมาสำหรับงานระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะ เชน มาตรฐานเปด IEC61850 เปนตน สงผลใหการบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของ 
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ระบบจำหนายพลังไฟฟา สามารถสงจายไฟไดอยางเพียงพอตอเนื่องตอความตองการของผูบริโภคดวยระบบ
จำหนายที่มั่นคงและเช่ือถือได 

 

เปาประสงค: 

• เพื่อใหระบบ SCADA (ศูนยสั่งการ) สามารถควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในสถานีไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

• เพื่อใชเปนเครื่องมือและฐานขอมลูที่จะใชในการวิเคราะห ตัดสินใจ เมื่ออุปกรณจายไฟ
ขัดของหรือเมื่อระบบการจายไฟมีปญหา 

• เพื่อเปนฐานขอมูลของระบบไฟฟาที่จะใชเปนขอมูลเบื้องตนในการนำไปประกอบการ
พิจารณาการขยายระบบจำหนายของ กฟน. สำหรับการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 

- การติดต้ัง LBS/FRTU 
การติดตั ้ง LBS/FRTU ซึ ่งเปนระบบ Distribution Automation: DA ทําหนาที ่เฝาระวัง

ความผิดปกติในสายปอนจำหนาย ซึ่งเปนระบบที่สามารถชวยเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบจำหนายไฟฟา 
เนื่องจากมีความสามารถในการรักษาตัวเอง (Self-Healing) ไดอยางอัตโนมัติโดยตัดสวนที่เกิดลัดวงจรออก
และจายไฟสวนที่ไมมีการลัดวงจรกลับ ทำใหผูใชไฟฟามีไฟกลับมาใชไดรวดเร็วขึ้นมาก โดยอาศัยระบบ
เซนเซอรและอุปกรณตัดตอวงจรที่ติดตั้งในระบบจำหนาย (Load Break Switch: LBS) พรอมระบบ Feeder 
Remote Terminal Unit: FRTU) นอกจากนี ้ สามารถทำงานรวมกับระบบสารสนเทศระบบไฟฟาทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Information System: GIS) ในระบบจำหนายได 

 

เปาประสงค: 

• ระบบจำหนายมีความสามารถในการรักษาตัวเอง (Self-Healing) ไดอยางอัตโนมัติ 
ชวยลดระยะเวลาการเกิดไฟฟาดับ 

• ควบคุมอุปกรณในระบบจำหนายไดแบบ Real-time 

• ทราบปริมาณการใชไฟฟา และถายโอนโหลดไดแบบ Real-time 

• แจงเตือนหากเกิดเหตุการณผิดปกติในระบบจำหนาย 

• ลดคาใชจาย และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เชน การแกไขเหตุการณไฟฟาขัดของ 
เปนตน 

 
2) การปรับปรุงพฒันา SCADA/EMS/DMS 

 

การจัดหาและติดตั้งระบบ SCADA/EMS/DMS ทดแทนระบบเดิม ครอบคลุมพื้นที่บริการของ 
กฟน. ทั้ง 18 เขต 

 

ระบบ SCADA/EMS ปจจุบัน ติดต้ังใชงานเพ่ือเปนเครื่องมือสำหรับควบคุมระบบไฟฟาของศูนย
ควบคุมระบบไฟฟา เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในงานควบคุมระบบ
ไฟฟา ดังนั ้นระบบ SCADA/EMS จึงเปนระบบที่ตองใชงานอยางตอเนื ่องตลอด 24 ชั ่วโมง และถือเปน
เครื่องมือหลักในการควบคุมสถานีไฟฟาโดยมีทั้งประเภทชางไฟฟาประจำ (Manned Substations) และไมมี
ชางไฟฟาประจำ (Unmanned Substations) 
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นอกจากนี้ กฟน. ไดมีการนําระบบควบคุมทางไกลอัตโนมัติและระบบจัดการพลังไฟฟาในระบบ
จำหนายในพื้นที่การใหบริการของ กฟน. ทั้ง 18 การไฟฟาเขต เพื่อเขามาชวยในการจัดการการจายพลังไฟฟา
ในระบบจำหนาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการและควบคุมการจายพลังไฟฟาของระบบจำหนายใหมีความ
ถูกตองและเชื่อถือไดมากขึ้น และชวยลดความสูญเสียในการจายพลังไฟฟาในระบบจำหนายเปนการลดตนทุน
ในการจายพลังไฟฟา 

 

กฟน. ไดจัดทำแผนดําเนินงานแผนทดแทนอุปกรณ SCADA/EMS ที่หมดอายุ และเสื่อมสภาพ 
รวมกับระบบ DMS เขาเปนระบบเดียวกัน คือ SCADA/EMS/DMS เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทำใหตองปรับปรุงอุปกรณเพ่ือใหรองรับสถานการณความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอศูนยควบคุมระบบไฟฟา 
และใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) ของระบบ SCADA/EMS/DMS ทั้งน้ี กฟน. ไดสนองนโยบายภาครัฐ นโยบายและแผน 
พัฒนาพลังงานของประเทศ โดยพัฒนาพลังงานแบบย่ังยืน ซึ่งใหความสำคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการพัฒนาพลังงานควบคูไปกับลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน 

 

เปาประสงค: 

• เพื ่อรองรับการควบคุมอุปกรณ ในสถานีไฟฟาที ่เปนทั ้งแบบมีชางไฟฟาประจำ 
(Manned Substations) และไมมีชางไฟฟาประจำ (Unmanned Substations) ซึ่ง
ระบบ SCADA/EMS/DMS เปนเครื่องมือหลักที่ใชในการควบคุมระบบไฟฟา 

• เพ่ือใหการควบคุมระบบไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ืองและเช่ือถือได 

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกไขเหตุการณไฟฟาขัดของ ลดระยะเวลาการ
เกิดไฟฟาดับ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอผูใชไฟฟา 

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการจายพลังไฟฟาในระบบจำหนาย ลดความสูญเสีย
ในระบบจำหนาย  
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แผนอำนวยการสนับสนนุ 
 

หนวยงาน : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

PEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ                

(Grid Modernization) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

หลักการและเหตุผล - จากแนวโนมทิศทางของโลก ที่ใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะมุงไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่จะชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก สงผลใหจำเปนตองมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดานการเพิ ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการใช
พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนประเภทที่
มีความผันผวน (พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม) ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอระบบไฟฟา ทำใหหนวยงานภาครัฐและ
ผู ดูแลระบบไฟฟาในอนาคต มีความจำเปนตองพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและปรับปรุงระบบบริหารจัดการระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุน
เพ่ิมมากขึ้น (More Flexible Power System) รวมถึงการจัดหาแหลง
พลังงานที ่มีความยืดหยุ น (Flexibility Resource) เพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงมีความจำเปนตองพัฒนาโครงสราง
พื ้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization) 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา และสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สมารทกริด ที่จะบูรณาการเช่ือมตอและบริหารจัดการรวมกับทรัพยากร
ในระบบจำหนายหรือแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ซึ่งจะเปน
การนำแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) มาใชงาน
รวมกับระบบไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด   

ความสอดคลองกับแผน 
กลยุทธ (Strategic Plan) 

ขอ 3 : ดานเทคนิค (Technical Requirement) 

(3.1)  การเตร ียมความพรอมและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและ

เทคโนโลยี ดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital) 

เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด  

วัตถุประสงค - เพื ่อพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Grid 
Modernization) สำหรับระบบของ กฟภ. ใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนผานดานพลังงานยุคใหมและสนับสนุนการดำเนินงานดาน
สมารทกริดของประเทศในระยะตอไป 
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ผลลัพธ/ผลประโยชนที่ไดรบั - มีโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization)  
สำหรับระบบของ กฟภ. อาทิ การปรับปรุงพัฒนา Substation & 
Distribution Technology, SCADA/EMS/DMS เปนตน   

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ - 

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ระหวางป พ.ศ. 2565 – 2567)  

กรอบงบประมาณ 82,524 ลานบาท  

การปรับปรุงพัฒนา Substation & Distribution Technology 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

การพัฒนาระบบไฟฟา ปรับปรุง
สถานีไฟฟาแหงเดิม และกอสราง
สถานีไฟฟาแหงใหม พรอมติดต้ัง
หมอแปลงไฟฟากำลัง อุปกรณไฟฟา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟภ.  
ทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับ
สถานีไฟฟาอัตโนมัติ (Substation 
Automation System) 

          

 

การปรับปรุงพัฒนา SCADA/EMS/DMS 

กิจกรรมยอย  25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

 

25
73

  

SCADA ระยะที่ 3            

  

คำอธบิาย  

ความสำคัญ  
ปจจุบันทั่วโลกไดใหความสำคัญถึงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีความรวมมือ

กันในระดับนานาชาติ ภายใตความตกลงปารีส หรือ COP21 ซึ่งมีขอตกลงรวมกันที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี ่ยของโลกใหต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส และพยายามใหนอยลงไปอีกจนถึงต่ำกวา 1.5 องศา
เซลเซียสหากสามารถกระทำได ซึ่งประเทศไทยไดแสดงเจตจำนงในการมีสวนรวมดำเนินการตามความตกลง
ปารีสในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาว  

 

กระทรวงพลังงาน ไดใหความสำคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานพลังงานภายใตทิศทางของโลก  
ที่จะมุงไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบสุทธิเปนศูนย (Net Zero 
Emissions) ในระยะยาว สงผลใหจำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
การใชงานยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle) และการใชพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน

 

77,994 

4,530 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา 8-70 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ประเภทที่มีความผันผวนหรือ VRE (พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม) ในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสงผล
กระทบตอระบบไฟฟาเปนอยางมาก สงผลใหปญหาดังกลาวน้ันสรางความทาทายสำหรับภาครัฐและผูดูแล
ระบบไฟฟาในอนาคตเปนอยางมาก จึงมีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น (More Flexible Power System) รวมถึงการจัดหาแหลง
พลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานไปสูระบบโครงขายไฟฟาใน
อนาคต 

 

โดยการพัฒนาระบบสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทยนั้น จะมุงเนนไปที่การนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชรับมือกับความไมแนนอนและความผันแปรในระบบไฟฟา ทั้งทางดาน
การพยากรณปริมาณการผลิตไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) การเชื่อมโยงและบริหาร
จัดการแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (Distributed Energy Resources) ทั้งการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response: DR) การผสานยานยนตไฟฟาเขากับระบบไฟฟา (EV Integration) การใชงานระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS) รวมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟารวมกับ Microgrid หรือ Prosumer เปนตน 
เพื่อใหระบบไฟฟามีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีดานดิจิทัลยุคใหม อาทิ การสื่อสาร 5G  
การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data & AI) รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) เปนตน เขามาสนับสนุนการพัฒนาระบบสมารทกริดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

ดังนั้น การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงมีความจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขาย
ระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Grid Modernization) เพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหกับระบบไฟฟา และสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสมารทกริด ที่จะบูรณาการเชื่อมตอและบริหารจัดการรวมกับทรัพยากรในระบบจำหนายหรือ
แหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนผานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต  
ซึ่งจะเปนการนำแหลงพลังงานที่มีความยืดหยุน (Flexibility Resource) มาใชงานรวมกับระบบไฟฟาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด    

 
รายละเอียดโครงการ  
กฟภ. จะแบงการดำเนินการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Grid 

Modernization) ออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย 
 

1) การปรับปรุงพัฒนา Substation & Distribution Technology: การพัฒนาระบบไฟฟา 
ปรับปรุงสถานีไฟฟาแหงเดิม และกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม พรอมติดต้ังหมอแปลงไฟฟากำลัง 
อุปกรณไฟฟาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ ้น ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ  
เพ่ือเตรียมการรองรับสถานีไฟฟาอัตโนมัติ (Substation Automation System) 

 

2) การปรับปรุงพฒันา SCADA/EMS/DMS: การพัฒนา SCADA ระยะที่ 3  

 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก.  
สรุปกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ 

แยกตามหนวยงาน 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก ก-I 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ภาคผนวก ก. 
 

สรุปกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ แยกตามหนวยงาน 
 

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณสำหรับดำเนินงานภายใตแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานดานสมารทกริด ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 โดยแบงออกเปน 5 เสาหลัก และแผน
อำนวยการสนับสนุน สามารถสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 71 กิจกรรม/โครงการ และมีกรอบ
งบประมาณรวม 415,610 ลานบาท ดังแสดงในตารางที่ ก-1 ถึง ก-2 

 
ตารางที่ ก-1 สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

เสาหลัก EPPO ERC EGAT MEA PEA รวม 
เสาหลักท่ี 1: DR & EMS 3 2 5 4 3 17 
เสาหลักท่ี 2: RE Forecast 2 2 3 1 - 8 
เสาหลักท่ี 3: Microgrid & Prosumer 2 1 3 4 3 13 
เสาหลักท่ี 4: ESS 2 2 2 3 3 12 
เสาหลักท่ี 5: EV Integration 4 2 1 3 2 12 
แผนอำนวยการสนับสนุน 5 1 1 1 1 9 

รวมทั้งสิ้น 18 10 15 16 12 71 

 
ตารางที่ ก-2 สรุปกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

เสาหลัก EPPO ERC EGAT MEA PEA รวม 
เสาหลักท่ี 1: DR & EMS 205 N/A 175 4,095 43,905 48,380 
เสาหลักท่ี 2: RE Forecast 40 N/A 110 10 - 160 
เสาหลักท่ี 3: Microgrid & Prosumer 60 N/A 59,370 140 20,686 80,256 
เสาหลักท่ี 4: ESS 70 N/A 93,350 100 103,460 196,980 
เสาหลักท่ี 5: EV Integration 130 N/A 0 854 2,816 3,800 
แผนอำนวยการสนับสนุน 920 N/A 160 2,430 82,524 86,034 

รวมทั้งสิ้น 1,425 N/A 153,165 7,629 253,391 415,610 

 
อยางไรก็ดี กรอบงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง น้ัน 

รวมทั้งสิ้น 415,610 ลานบาท สามารถแบงออกเปน 3 กลุมกิจกรรมหลัก ประกอบดวย (1) งบดำเนินงาน  
ซึ่งจะเปนสวนที่ใชในการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินดานของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ (2) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และ (3) โครงการลงทุน โดยทั้ง 2 สวนนี้จะเปนสวนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและ
โครงการตาง  ๆ  ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ดังแสดงในตารางที่ ก-3  
 

ตารางที่ ก-3 สรุปกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงตามกลุมกิจกรรมหลัก 
กลุมกิจกรรมหลัก EPPO ERC EGAT MEA PEA รวม 

(1) งบดำเนินงาน 1,425 - 805  129  - 2,359  
(2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน - - 330  7,500  139,150  146,980  
(3) โครงการลงทุน - - 152,030 - 114,241  266,271  

รวมทั้งสิ้น 1,425 - 153,165  7,629  253,391  415,610  



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก ก-II 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ทั้งนี้ ในมิติของกรอบชวงระยะเวลา สามารถสรุปกรอบงบประมาณภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง โดยแบงออกเปน 3 ชวง ประกอบดวย (1) ชวงระยะเวลาปที่ 1 – 5 (2) ชวงระยะเวลาปที่ 6 – 10 
และ (3) ชวงระยะเวลามากกวา 10 ป ซึ่งจากกรอบงบประมาณรวม 415,610 ลานบาท นั้น หากพิจารณา
ในชวงระยะเวลาของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 10 ป จะมีกรอบงบประมาณ 269,775 ลานบาท 
ดังแสดงในตารางที่ ก-4   
 

ตารางที่ ก-4 สรุปกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง แบงตามชวงระยะเวลา 
ชวงระยะเวลา EPPO ERC EGAT MEA PEA รวม 

ชวงระยะเวลาปท่ี 1 – 5 774  - 14,514  3,116  98,916  117,320  
ชวงระยะเวลาปท่ี 6 – 10 651  - 83,373   4,483  63,948  152,455  
ชวงระยะเวลามากกวา 10 ป - - 55,278  - 90,527  145,805  

รวมทั้งสิ้น 1,425  - 153,165  7,629  253,391  415,610  

 
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานภายใตแผนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานดานสมารทกริด ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2567 แยกตามหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย 5 หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ดังสรุปในตารางที่ ก-5 ถึง ก-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-III 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ ก-5 สรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-1-01  โครงการศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายและแผนการรับซื้อการตอบสนองดานโหลด 
(Demand Response) (ภายใตแผนการขับเคล่ือนฯ ระยะปานกลาง)  

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. กฟผ.  
กฟน. กฟภ. 

115 (1) 
          

EPPO-1-02  โครงการพัฒนาความรวมมือในการกำหนดฉลากอุปกรณไฟฟาเพ่ือรองรับ 
การส่ังการการตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. สมอ. สวทช. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

40 (1) 
          

EPPO-1-03  โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ของนโยบายสงเสริม 
การใชงานเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand 
Response) รวมถึงการใชงานรวมกับภาคสวนการใชพลังงานอ่ืน ๆ 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
พพ. สวทช. สนข.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

50 (1) 
          

EPPO-2-01  โครงการศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายสงเสริมการพยากรณจากแหลงผลิตไฟฟา 
ในระดับตาง ๆ และศึกษาผลกระทบของการพยากรณตอการวางแผน 
การเดินโรงไฟฟา 

สนพ. พพ. กฟผ.  
กฟน. กฟภ. 

20 (1) 
          

EPPO-2-02  โครงการศึกษารูปแบบและบทบาทหนาที่ของ TSO และ DSO  
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

20 (1) 
          

EPPO-3-01  การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer เพ่ือรองรับ 
การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนา
ระบบสงและจำหนายของประเทศ 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

15 (1) 
          

EPPO-3-02  การศึกษานโยบายสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as 
Usual เชิงพาณิชย 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

45 (1) 
          

EPPO-4-01  โครงการศึกษานโยบายการสงเสริมติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานในระดับ
โครงขายไฟฟา (Grid Scale) และผูใชงานหลังมิเตอร (BTM)  

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

30 (1) 
          

EPPO-4-02 โครงการขับเคล่ือนการสงเสริมระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการปรับเปล่ียน 
ตลาดไฟฟารองรับการเปล่ียนผานดานพลังงาน (Energy Transition) 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

40 (1) 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-IV 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-5-01 โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลยานยนตไฟฟา สนพ. กฟผ. กฟน. กฟภ.
สมอ. ขบ. OEM  

45 (1) 
          

EPPO-5-02 โครงการศึกษาความเปนไปไดและการสงเสริมธุรกิจผูรวบรวมโหลด  
ยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

30 (1) 
          

EPPO-5-03 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชอัตราคาไฟฟา 
แบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพ่ือการอัดประจุยานยนตไฟฟา 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

15 (1) 
          

EPPO-5-04 โครงการสงเสริมการบูรณาการยานยนตไฟฟา (EV Integration) สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ.  

40 (1) 
          

EPPO-6-01 การบริหารแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574  

สนพ. สำนักงาน กกพ. พพ. 
กฟผ.  

กฟภ. กฟน. 

115 (1) 
          

EPPO-6-02 การศึกษาเพ่ือกำหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) สำหรับกิจการ
ไฟฟา ทั้งในสวนของผูดูแลระบบไฟฟาและผูใชไฟฟา (Utility & End-user 
Domain) เพ่ือรองรับการเปล่ียนผานของภาคพลังงานในอนาคต จากการ
เติบโตของพลังงานหมุนเวียน (VRE) และแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย 
(DER) ประเภทตาง ๆ 

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ.  

กฟน. ดศ. หนวยงาน
โทรคมนาคม  

35 (1) 
          

EPPO-6-03 การพัฒนาความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและระบบส่ังการระหวาง
การไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมถึงแหลงพลังงานแบบกระจายศูนย (DER) ประเภท
ตาง ๆ รวมกับเทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) และเทคโนโลยี
แหงอนาคต  

สนพ. 
กฟผ. 
กฟภ. 
กฟน. 

สำนักงาน กกพ. 
ดศ. กสทช. 
หนวยงาน

โทรคมนาคม  
 
 
  

N/A  
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-V 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EPPO-6-04 การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือดานสมารทกริด รวมกับภาคสวนตาง ๆ 
ที่เก่ียวของการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือ รวมถึงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรในประเทศดานสมารทกริด 
รวมกับภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ   

สนพ. สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ. กฟน. 

ดศ. อว. สวทช. BOI,  
หนวยงาน

โทรคมนาคม 
สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม 

270 (1) 
          

EPPO-6-05 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมารทกริด รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบ
ไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & Digital Infrastructure) และเทคโนโลยี 
แหงอนาคต ที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสมารทกริดของประเทศไทย  
เพ่ือสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ และทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ 

สนพ./ 
ผูจัดสรร

งบประมาณ 

สำนักงาน กกพ. 
กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ดศ. อว. สวทช. 

หนวยงาน
โทรคมนาคม 

สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม 

500 (1) 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กรมการขนสงทางบก (ขบ.) 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
 
กลุมกิจกรรม: (1) งบดำเนินงาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) โครงการลงทุน 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-VI 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ ก-6 สรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลงังาน 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ERC-1-01 การศึกษาและจัดทำกรอบมาตรฐาน/ขอกำหนดที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ
การเชื่อมตอและการส่ือสารรองรับการตอบสนองดานโหลด  
(Demand Response) 

สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 
กสทช. สมอ. 
หนวยงาน

โทรคมนาคม  
ผูรวบรวมโหลด  

ผูใชไฟฟาที่เขารวม  

N/A 
          

ERC-1-02 การศึกษาและจัดทำกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีจำเปนและเหมาะสมเพ่ือรองรับ 
การตอบสนองดานโหลด (Demand Response) 

สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. กฟผ. กฟน. 
กฟภ. 

N/A 
          

ERC-2-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑ Grid Code และมาตรฐานโปรโตคอล
การส่ือสาร ท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับบังคับใชการสงขอมูลการพยากรณ/
สภาพอากาศ และขอมูลการผลิตไฟฟา 

สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          

ERC-2-02 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับมาตรฐาน
ดัชนีความแมนยำของการพยากรณทั้งรูปแบบของการพยากรณแบบ 
วันลวงหนาและชั่วโมงลวงหนา 

สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          

ERC-3-01 การศึกษาและจัดทำหลักเกณฑกฎระเบียบที่จำเปนและเหมาะสม             
เพ่ือสนับสนุนใหเกิด Microgrid/Prosumer เปน Business as Usual        
เชิงพาณิชย 

สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. 
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

ERC-4-01 การศึกษาและจัดทำกรอบกฎระเบียบท่ีจำเปนและเหมาะสม รองรับนโยบาย
และการดำเนินงานการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับ ESS 

สำนักงาน 
กกพ.  

สนพ.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

ERC-4-02 การศึกษาและเตรียมความพรอมดานระเบียบที่จำเปนสำหรับการรับซื้อ
บริการจาก ESS 

สำนักงาน 
กกพ.  

สนพ.  
กฟผ. กฟน. กฟภ. 

N/A 
          

ERC-5-01 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑที่จำเปนและเก่ียวของกับผูรวบรวมโหลด
ยานยนตไฟฟา (EV Load Aggregator) 

สำนักงาน 
กกพ. 

กฟผ. กฟน. กฟภ. N/A 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-VII 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

ERC-5-02 การศึกษาและจัดทำกรอบหลักเกณฑท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการบูรณาการ
ยานยนตไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ 

สำนักงาน 
กกพ. 

สนพ. กฟผ. กฟน. 
กฟภ. 

N/A 
          

ERC-6-01 การศึกษาและจัดทำกรอบ/หลักเกณฑ สำหรับกฎระเบียบ ขอกำหนด 
มาตรฐานการเชื่อมตอและการส่ือสาร ที่จำเปนและเหมาะสมตอการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดานระบบไฟฟาและดานดิจิทัล (Grid & 
Digital) เพ่ือรองรับการใชงานรวมกับระบบสมารทกริด 

สำนักงาน 
กกพ./สนพ. 

กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ดศ. กสทช. 
หนวยงาน

โทรคมนาคม 

N/A 
          

 

หมายเหตุ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  
 
กลุมกิจกรรม: (1) งบดำเนินงาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) โครงการลงทุน 

 
 
ตารางที่ ก-7 สรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

EGAT-1-01 โครงการศึกษาผลประโยชนท่ีไดรับจากการดำเนินงานของโครงการ 
นำรอง DR ในดานการควบคุมระบบไฟฟา 

กฟผ. สนพ. กฟน. กฟภ. 5 (1) 
          

EGAT-1-02 การเพ่ิมความสามารถของระบบ EGAT DRMS ใหสามารถรองรับการจัดการ
ปญหาขอจำกัดในระบบสงไฟฟา (Transmission Constraints) 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 50 (2) 
          

EGAT-1-03 การบูรณาการระหวาง DRCC-NCC เพ่ือรองรับการส่ังการจาก NCC  
ที่รวดเร็ว สำหรับ Fast DR Dispatch 

กฟผ. - 20 (2) 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-VIII 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
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25
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25
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25
70

 

25
71

 

25
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25
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25
74

 

EGAT-1-04 การเพ่ิมความสามารถของระบบ EGAT DRMS ใหสามารถรองรับโปรแกรม 
DR ที่ใหบริการผลิตภัณฑในระบบไฟฟาที่หลากหลาย รวมถึงใหครอบคลุม 
การเขารวมของผูเลนรายใหม (New Players) ในอนาคต  

กฟผ. สนพ.  
สำนักงาน กกพ. 

กฟน. กฟภ. 
ผูรวบรวมโหลด  

50 (2) 
          

EGAT-1-05 การพัฒนา Platform สำหรับรองรับการซื้อ-ขายบริการ DR โดยตรงจาก
ผูเขารวมโครงการ (Direct Participation of DR Resources) 

กฟผ. สนพ.  
สำนักงาน กกพ. 

กฟน. กฟภ. 

50 (2) 
          

EGAT-2-01 โครงการนำรองการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของ
โรงไฟฟา VSPP 

กฟผ. สำนักงาน กกพ.  
กฟน. กฟภ. 

60 (1) 
          

EGAT-2-02 โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Ensemble 
ของโรงไฟฟา SPP 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 10 (1) 
          

EGAT-2-03 โครงการการพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Ensemble 
ของโรงไฟฟา VSPP 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 40 (1) 
          

EGAT-3-01 โครงการพัฒนาโครงการนำรองการพัฒนาสมารทกริดท่ีจังหวัดแมฮองสอน กฟผ. - 690 (1) 
          

EGAT-3-02 โครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญพลังงาน กฟผ.  
(EGAT – Energy Excellence Center: EGAT – EEC) 

กฟผ. - N/A 
          

EGAT-3-03 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำรวมกับโรงไฟฟาพลังน้ำและระบบ
กักเก็บพลังงานแบบแบตเตอร่ี 

กฟผ. สำนักงาน กกพ. จท. 
กปม. อส. กรอ. 

58,680 (3) 
          

EGAT-4-01 โครงการศึกษาแนวทางการติดต้ัง BESS ท่ี สฟ. สตูล และ สฟ.ชุมแพ  กฟผ. - N/A 
          

EGAT-4-02 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ  กฟผ. พน. สนพ.  
สำนักงาน กกพ. สศช. 
กค. สคร. ปม. อส. 

93,350 (3) 
          

EGAT-5-01 การถายโอนพลังงานระหวางยานยนตไฟฟากับระบบไฟฟา  
(V2H และ V2G ) จากศูนยควบคุมจำลอง 

กฟผ. - - 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-IX 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
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25
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25
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25
70

 

25
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25
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25
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25
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EGAT-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  

(Grid Modernization) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กฟผ. - 160 (2)           

 

หมายเหตุ: กระทรวงพลังงาน (พน.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)   
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมเจาทา (จท.) กรมประมง (กปม.)  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมปาไม (ปม.)  
 
กลุมกิจกรรม: (1) งบดำเนินงาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) โครงการลงทุน 

 
 
ตารางที่ ก-8 สรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ของการไฟฟานครหลวง 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟานครหลวง 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

25
71

 

25
72

 

25
73

 

25
74

 

MEA-1-01 โครงการนำรองระบบบริหารจัดการพลังงานแบบผสมผสานในอาคาร 

เพ่ือเชื่อมตอระบบการตอบสนองดานโหลด เฟส 2 

กฟน. สวทช. 5 (1) 
          

MEA-1-02 โครงการเตรียมความพรอม กฟน. เปน Load Aggregator และเพ่ือรองรับ

กิจกรรมตามแผน Smart Gird ระยะกลาง 

กฟน. - 10 (2) 
          

MEA-1-03 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาที่ติดต้ังแผงผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย 

กฟน. - 80 (2) 
          

MEA-1-04 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย  กฟน. - 4,000 (2) 
          

MEA-2-01 โครงการตนแบบระบบพยากรณการผลิตไฟฟาจาก RE กฟน.  - 10 (1) 
          



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-X 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟานครหลวง 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 

25
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25
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25
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25
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25
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25
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MEA-3-01 โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจ Microgrid/Prosumer สำหรับ กฟน. กฟน. - 10 (1) 
          

MEA-3-02 โครงการ Smart Community กฟน. - 100 (2) 
          

MEA-3-03 โครงการ Virtual Utility กฟน. - 30 (2) 
          

MEA-3-04 การขยายผลโครงการ Virtual Utility กฟน. - N/A 
          

MEA-4-01 โครงการระบบ Energy Storage System Pilot Project สำหรับสถานียอย

ปทุมวัน 

กฟน. - 80 (1) 
          

MEA-4-02 โครงการนำรองระบบบริหารควบคุมพลังงานจาก Distributed Energy 

Resources (DER) ในระบบจำหนายแรงต่ำ 

กฟน. - 20 (1) 
          

MEA-4-03 โครงการติดต้ัง ESS เพ่ือกักเก็บพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมตอระบบจำหนาย กฟน. - N/A 
          

MEA-5-01 โครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System (Smart Charge) กฟน. - 4.1 (1) 
          

MEA-5-02 โครงการวิเคราะหขอมูลการใชงานยานยนตไฟฟาเพ่ือหาความตองการระบบ

ไฟฟาที่เหมาะสม 

กฟน. - - 
          

MEA-5-03 โครงการติดต้ังมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สำหรับหมอแปลงจำหนายในพ้ืนที่ กฟน. กฟน. - 850 (2) 
          

MEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  
(Grid Modernization) ของการไฟฟานครหลวง 

กฟน. - 2,430 (2) 
          

 

หมายเหตุ: การไฟฟานครหลวง (กฟน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
 
กลุมกิจกรรม: (1) งบดำเนินงาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) โครงการลงทุน 
 
 
 
 



   

 
 
 

 
 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หนา ภาคผนวก-XI 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสมารทกริดของประเทศไทย 

ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

ตารางที่ ก-9 สรุปรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และกรอบงบประมาณ ภายใตแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – การไฟฟาสวนภูมิภาค 

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ 

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

กรอบ

งบประมาณ

โครงการ 

(ลานบาท) 

กรอบระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2565 – 2574) 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 6-10 ป 
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PEA-1-01 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  กฟภ. - 7,355 (2) 
          

PEA-1-02 โครงการพัฒนาโครงขายเพ่ือรองรับผูใชไฟฟา ระยะท่ี 1 กฟภ. - 18,550 (2) 
          

PEA-1-03 โครงการพัฒนาโครงขายเพ่ือรองรับผูใชไฟฟา ระยะท่ี 2 กฟภ. - 18,000 (2) 
          

PEA-3-01 แผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid) และการบริหารจัดการดานพลังงาน กฟภ. - 1,336 (2)(3) 
          

PEA-3-02 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา 
ในอนาคต ระยะที่ 1 

กฟภ. - 3,800 (2)(3) 
          

PEA-3-03 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา 
ในอนาคต ระยะที่ 2  

กฟภ. - 15,520 (2)(3) 
          

PEA-4-01 แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอร่ี 

(BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

กฟภ. - 2,280 (3) 
          

PEA-4-02 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือรองรับการบริหารความตองการไฟฟา 

และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 1  

กฟภ. - 19,945 (3) 
          

PEA-4-03 โครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือรองรับการบริหารความตองการไฟฟา 
และพลังงานหมุนเวียน ระยะที่ 2  

กฟภ. - 81,235 (3) 
          

PEA-5-01 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา 

ในอนาคต ระยะที่ 1 

กฟภ. - 516 (2) 
          

PEA-5-02 โครงการพัฒนาโครงขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา 

ในอนาคต ระยะที่ 2 

กฟภ. - 2,300 (2) 
          

PEA-6-01 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ  
(Grid Modernization) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กฟภ. - 82,524 (2) 
          

 

หมายเหตุ: การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)   กลุมกิจกรรม: (1) งบดำเนินงาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) โครงการลงทุน 
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