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Smart Grid อาจไมใช
เ ทค โน โลยี เ สี ยที เ ดี ย ว
แตเปนการบริหารจัดการ
ใชไฟฟาดวยเทคโนโลยี
ดานการสื่อสาร (IT) ผนวก
กับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อาทิ 
พลงังานทดแทน (Renewable
Energy) และการใชพลงังาน
อยางมปีระสิทธภิาพ (Energy
Efficiency) เพือ่ใหเกดิความ
ประหยัดไดประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากไฟฟาผลิต
แลวตองใชทันที คาจัดเก็บ

มีตนทุนสูง ไมเหมือนอาหารแชแข็งหรือสินคาคงคลังอื่น ๆ

ทําไมตองมี  Smart Grid ?
คงไมใชเพื่อความทันสมัยและแสดงถึงความเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตกลับตรงกันขาม ประเทศ
ที่พัฒนาแลวนั่นแหละคือ เปาหมายที่ตองลงทุนในโครงการแสนแพง  Smart Grid กอนประเทศ
กําลังพัฒนาดวยเหตุผลที่ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ 
1. ความแตกตางของการใชไฟฟาชวงเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศอุตสาหกรรมหรือกําลัง
พัฒนาดานอุตสาหกรรม อาจแตกตางกันถึง ±10% 
2. ความแตกตางดานฤดกูาลของประเทศเมอืงหนาว ทําใหชวงอากาศหนาวตองใชเครือ่งทาํความรอน
ตลอดทั้งวันทั้งคืนอยางตอเนื่องตลอดฤดูกาล รวมทั้งการใชไฟฟาแตกตางกันในชวงวันทํางานและ
ชวงวันหยุด เชน เสาร อาทิตย
3. แหลงเชื้อเพลิงอยูหางไกลจากโรงไฟฟา ซึ่งนับวันจะไกลมากขึ้นเรื่อย ๆ  นอกจากนี้เชื้อเพลิงยัง
เริ่มเหลือนอย หายาก และราคาแพงขึ้น ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดใชมาตรการ
คดิคาไฟฟาในชวงคนตองการใชมากใหสูงกวาชวงทีม่คีวามตองการใชนอย แตก็ไดผลเพียงระดบัหนึง่
ซึ่งหมายถึงยังไมไดดั่งใจ จึงทําให Smart Grid  อาจเปนคําตอบสุดทายก็ได

รูปแบบหรือแผนระดับประเทศของ  Smart Grid ควรจะเปนอยางไร ?
คนไทยคุนชินกับคําวา  Road Map  หรือแผนที่นําทางที่มีเข็มทิศชี้นํา นอกจากนี้ยังควรนําการ
พัฒนาแบบ  Green Growth  และ  Creative Economy  ควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ดังรูปแบบของชาวกิมจิ ประกอบดวย 5 Smart คือ 1) Smart Power Grid 2) Smart Place
3) Smart Transportation 4) Smart Renewable Energy และ 5) Smart Electricity Service
โปรดดูภาพประกอบเพื่อความเขาใจงายขึ้น สวนแนวคิดดาน Smart Grid ของชาวเกาหลีใต
มีหลายรูปแบบ จะขอยกตัวอยางรูปแบบหนึ่งที่นาจะเหมาะสมกับเมืองไทยใหดูเปนแนวทาง ดังนี้
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เมื่อมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี ก็ต้องมีโครงการน�าร่องให้คนมองเห็นเป็นรูปธรรม (Test – Bed) 
นั่นก็คือ เกาะเชจู ซึ่งเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว สถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ มีสนามบินระดับอินเตอร์
เหมือนภูเก็ตที่มีความปลอดภัยสูง  เกาะเชจู (Jeju Island) มีพื้นที่ 1,846 ตารางกิโลเมตร 
มีขนาดใหญ่กว่าเกาะสมุย ซึ่งมีพื้นที่ 228  ตารางกิโลเมตร และเกาะภูเก็ต  867 ตารางกิโลเมตร   
ส่วนชายหาดเต็มไปด้วยหินลาวาสีด�าแบบมีรูพรุนจะสวยงามดั่งมุกอันดามัน  หรือเกาะแสนสวย 
อย่างสมุยคงไม่ได้ แต่เชจูก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้านสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่

Jeju Smart Grid Test – Bed
โครงการน�าร่อง Smart Grid ได้ใช้เกาะเชจู  เมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของชาวเกาหลีใต้และ 
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ  เป็นโครงการทดลองและสาธิต รวมทัง้เป็นแม่เหล็กในการดึงดดูนกัท่องเท่ียว 
การเริ่มต้น Smart Grid ที่ยั่งยืนคงไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยการสั่งซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเหมือน
ที่ทางประเทศไทยพยายามด�าเนินการอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน  แต่โครงการ Jeju Smart Grid 
เริ่มต้นด้วย เทคโนโลยีที่คุ ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และการวางแผนธุรกิจใหม่ควบคู่กันไป น่ันก็
หมายความว่า จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการคืนทุนที่ลงไปในที่สุด โครงการสมาร์ทกริด 
เชจู อาจเป็นโครงการทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลกท่ีเป็นรปูธรรมในขณะนี ้ด้วยการลงทนุแบบรฐัร่วมเอกชนกว่า 
249.5  ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยในระยะที่ 1  เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552  ถึง  พฤษภาคม 2554 
เป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่ว ๆ ไป และในเดือนพฤษภาคม 2556 จะสามารถเชื่อมโยง 
ระยะและเริ่มท�างานได้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เร่ิมเดินระบบอย่างเป็นรูปธรรม อวดโฉม 
นักวิชาการและนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

การเชื่อมโยงต่อไฟฟ้าไปยังเกาะเชจู DC Transmission Lines
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบกับวิถีชีวิตเดิมของชุมชน  นอกจากการยอมรับของชุมชนนั้น ๆ 
แล้ว  ยังต้องปรับหรือเพิ่มกฎหมายรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  ด้วย  และการด�าเนินการก็ต้อง
มีขั้นมีตอน ก�าหนดเป็นแผนการชัดเจน ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ดูแลกฎระเบียบ ซึ่ง Jeju Smart Grid 
ได้ก�าหนดไว้ในแผน 5 ปี     

ท่านทราบหรือไม่ว่าเกาะเชจูใช้ไฟจากแหล่งใดบ้าง
ความต้องการใช้ขณะนี้ประมาณ  850 MW  หรือมากกว่าจังหวัดใหญ่ ๆ  ของไทยเราหนึ่งจังหวัด
เลยทีเดียว 80-90% ของกระแสไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าในเกาะเชจู และอีก 3-5 % มาจากพลังงาน

แสงอาทติย์และพลงังานลมจากเกาะ 
ใกล้เคียง ส่วนที่เหลือได้ใช้วิธีผ่าน 
สายส่ง DC (แบบไฟแบตเตอรี่) 
ใต้น�้าแล้วมาแปลงเป็นไฟฟ้า AC 
(แบบไฟบ้าน)  บนเกาะเชจูขณะนี้ 
สายส่งได้ติดต้ังส�าเร็จและใช้งาน
ได้ผลเป็นอย่างดแีล้ว ซึง่ทางผูส้ร้าง
ให้เหตผุลทางวศิวกรรมการส่งไฟฟ้า 
ด้วย DC ว่าจะมปีระสทิธภิาพสงูกว่า 
แบบ AC  สองเท่า แต่ราคาสูงกว่า
หลายเท่าตัวทีเดียว หากระยะทาง 
ห่างเกินกว่า 60 กิโลเมตร ก็ควร 
ใช ้ระบบ DC เช ่น เกาะเชจู 
ซึ่ งมีระยะห่างจากชายฝ ั ่งกว ่า 
100  กิโลเมตร

รถเก๋งพลงังานไฟแบตเตอรี ่Electronic 
Vehicle : EV
 ต้นแบบเมืองอัจฉริยะอย่างเชจูคงจะ
ขาดรถเก๋งไฟฟ้าไปไม่ได้   ตามแผนงานวางไว้ว่า 
จะต้องมีทั้งหมด 3,500  คัน  ปัจจุบันมีแล้วกว่า  
500  คัน  รวมทั้งรถที่ ให ้พวกเราไปดูงาน
ทดลองขับด้วย อีก  4 – 5   คัน โดยมีการต้ัง
สถานีชาร์จไฟเติมพลังงานให้แบตเตอรี่กว่า  
2,000  แห่งทัว่เกาะเชจ ู จะเห็นได้ว่าสายส่งไฟฟ้า 
อัจฉริยะชุมชน หรือ  Smart Grid Community  
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นแผนงาน
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานก่อน  และตามมาด้วย
การติดตั้ ง อุปกรณ ์และการทดสอบระบบ 
และต้องมคีวามเป็นไปได้ในเชงิพาณชิย์  คงไม่มี 
ประเทศไหนที่ภาครัฐมีความสามารถลงทุน 
โดยไม่มกีารคนืทนุ ส�าหรบัประเทศไทยกเ็ช่นกัน 
หากจะเริ่ม  Smart Grid  ก็ควรมีขั้นมีตอนและ
ร่วมลงทุนกับเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
มิฉะนั้นแล้วภาระทั้งหลายจะไปอยู่ที่ลูกหลาน  

ดูตัวอย่างรูปแบบของเมืองอัจฉริยะเชจูเป็น
ตวัอย่างกไ็ด้ โดยรฐับาลเกาหลใีต้ลงทนุ 30.7 % 
และภาคเอกชนลงทุน 69.3% เป็นแบบ  PPP  
(Public Private Partnership) และก�าลงัไปได้สวย 
ในที่สุดประเทศเกาหลีใต้ก็จะมีแต่ได้กับได้ 
ในโลกของ IT Smart Grid โลกของ Digital 
และโลกของผูน้�าด้าน Information Technologies 
อย่างเกาหลีใต้
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ถ้าจะมีใครสักคนบอกว่า
ต่อไปประเทศไทยในแต่ละจังหวัด 

จะบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเอง โดยบริษัท
เอกชน ไม่ต้องพึ่งพาการไฟฟ้าทั้งสาม คงไม่มี

ใครฟังหรือไม่ก็หัวเราะเยาะ แต่เรื่องน่าหัวเราะนี้เอง
อาจจะก�าลังกลายเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้ 

เมื่อพลังงานมีน้อยลง หายากและราคาแพงอย่างต่อ
เนื่อง ระบบการส่งกระแสไฟฟ้าแบบใช้ครึ่งทิ้งครึ่ง
เหมือนปัจจุบัน อาจตอบโจทย์ความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานในอนาคตไม่ได้ ท่านที่เริ่มเป็น

ผู้สูงอายุหากหมั่นหายใจยาวๆ 
คงจะได้เห็นแน่นอน

พลังงานเป็นยิ่งกว่าปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลัง 
งานไฟฟ้าที่เราจะช่วยกันสร้างสมมุติฐาน (scenario) ว่าในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร ไฟฟ้าพลงังานลกึลบัทีเ่ราไม่เคยเหน็ตวัตน แต่มหีลากหลาย
มิติ เป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางด้านพลังงาน มีความเกี่ยวพันกับปาก
ท้องของประชาชนโดยตรง เป็นธรุกจิ เป็นสาธารณปูโภค เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานและเป็นสิ่งที่เรากับท่านขาดมันไม่ได้

Smart Grid คืออะไร
Smart Grid (สมาร์ทกริด) คือ ระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสทิธภิาพด้วยเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร (Information Technology) 
ความอัจฉริยะของสมาร์ทกริดจะช่วยค�านวณก�าลังการผลิตไฟฟ้า จาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนให้เหมือนโรงไฟฟ้าโรงเดียวกัน
และสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริง เนื่องจากไฟฟ้าผลิตแล้วต้อง
ใช้ทันที หากจัดเก็บจะมีต้นทุนสูง สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ลดความ
สูญเปล่าของการส�ารองการผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีการน�ามาใช้ 

ตัวอย่างเช่น ประเทศอุตสาหกรรมกลางวันจะใช้ไฟฟ้ามาก กลาง
คนืใช้ไฟฟ้าน้อย เมอืงท่องเทีย่วจะใช้ไฟกลางวนัน้อยกว่ากลางคนื เมอืง
หนาวใช้ไฟมากในช่วงฤดูหนาว หรือแม้แต่เสาร์ อาทิตย์และวันท�างาน
ก็ยังใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องใช้ Smart Grid ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ เป็นเครื่องมือส�าคัญ ระบบการบริหารจัดการทั้งระบบของ
สายส่งจะเป็น DIGITAL ลดความสูญเปล่าและไม่ต้องมีคนมาจดหรือ
ตรวจมิเตอร์ โดยมีการประเมินผลที่แม่นย�า รวดเร็วไม่ต่างกับสมาร์ท
โฟน ระบบไอทีจะอ่านค่าและประเมินโดยอาศัยข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่
ต้องกลัวว่าใครจะโกงค่าไฟต่อไปอีก

Smart MicroGrid คืออะไร
คอืสถานไีฟฟ้าย่อยในแต่ละพืน้ที ่เช่น ในจังหวดั หรือ บนเกาะต่างๆ 

จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยอิสระ ในบริเวณน้ันหรือเช่ือมโยงกับสถานีใหญ่
ก็สุดแล้วแต่ความสะดวก โดยมีเป้าหมายให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ให้เสมือน
หนึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียว ดูแลและรับผิดชอบกันเองในบริเวณนั้น ๆ 
เมื่อ MicroGrid มาผสมผสานกับ Smart Grid ก็จะกลายเป็นสถานี
ไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น กลางวันใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนกลางคืนก็อาจต้องมีไฟจากแหล่งอื่นๆ ร่วมด้วย 
โดยอาจมไีฟฟ้ากระแสหลกัจากส่วนกลางคอย BACK UP ตามปริมาณ
ที่เพียงพอไม่ต้องส�ารองมากเกินไปและนี่คือระบบไฟฟ้าชุมชนแบบ
อัจฉริยะ Smart MicroGrid 

Smart MicroGrid มีประโยชน์อย่างไร
ถ้าจะถามหาเหตผุลว่า Why Smart MicroGrid? คงตอบกนัหลาย

หน้ากระดาษ ประเด็นหลักๆ ก็คือ ลดความสูญเปล่าของกระแสไฟฟ้า
ที่ต้องส�ารองและส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
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อย่างเป็นรปูธรรมโดยชุมชนหรือคนในจังหวัดนัน้ ๆ  ต้องร่วม
มือกันรับทั้งผิดและชอบ  สายส่งต้องไปถึงทุกหมู่บ้าน ไม่ใช่
รอสายส่งตามแผนงานของการไฟฟ้าส่วนกลางอย่างปัจจบุนั 
ก็คงคล้ายกับการแยกจังหวัดให้มีการปกครองดูแลง่ายขึ้น
และทั่วถึง ดังนั้นผู้น�าด้านไอทีอย่างเกาหลีจึงเร่งทดสอบ
โครงการ Smart MicroGrid หากส�าเร็จเมื่อไหร่คงได้ขาย
อปุกรณ์แบบเทน�า้เทท่าทเีดยีว นกัซือ้เทคโนโลยแีบบไทยคง
ต้องอดใจรอและเตรียมตัวเตรียมใจสูโ่ลกดิจิตอลทีม่นษุย์จะ
ถูกควบคุมด้วยไอที

ด้าน Smart MicroGrid ถึงแม้จะช่วยลดคาร์บอนได 
ออกไซด์ลง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างพลังงานทดแทนให้
เข้มแขง็ แต่ในทางปฏบิตักิย็งัอาจมปัีญหาอกีมากมายในการ
เชื่อมโยงไฟฟ้าจากหลายๆ แหล่งผลิตที่มีพื้นฐานเทคโนโลยี
แตกต่างกันมาเป็นเสมือนโรงไฟฟ้าเดียวกัน เป็นการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งาน DG (Distributed    
Generation) โดย Smart MicroGrid มุง่เน้นการใช้พลงังาน
ทดแทนและการใช้โครงข่ายอัจฉรยิะ ลดปัญหาไฟฟ้าตก-ดบั 
หรือไฟดับทั่วทั้งภาค  นอกจากนี้ยามฉุกเฉินในเขตทหารจะ
มีไฟฟ้าใช้งาน เป็นต้น

ท�าไมทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนา Smart MicroGrid
ประเทศทีพ่ฒันาแล้วหลายๆ ประเทศต่างมุง่วจิยัพฒันา

และสร้างโครงการน�าร่อง (Smart MicroGrid Test-bed) 
ในส่วนของยโุรปม ี7 โครงการน�าร่องเป็นอย่างน้อย ประเทศ
ญี่ปุ่นมีโครงการสาธิต 5 โครงการ ประเทศแคนาดามี
โครงการสาธิต 3 โครงการ ประเทศออสเตรเลียมีโครงการ
สาธิต 1 โครงการ และประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงการ
สาธิต 5 โครงการ ซึ่งต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
หากจะถามว่าแล้วเดิมพันส�าหรับการทุ ่มเทนั้นคืออะไร     

การแย่งชิงกันเป็นผู้น�า Smart MicroGrid เพื่อชื่อเสียง
หรอื? อาจถกูไม่หมด เดมิพันรอบน้ีสูงกว่าทีค่ดิไว้มาก Smart 
MicroGrid คืออีกธุรกิจหนึ่งของโลกที่ขายเทคโนโลยีโดยมี
ไอทีเป็นตัวรองรับ ไม่ได้ขายสินค้า แต่ขาย Solution ขาย
บรกิารทีร่าคาผกูอยูกั่บความพึงพอใจ ความเชือ่ใจ ง่ายกว่า
การขายข้าวเป็นไหนๆ ไม่ต้อง ประกันราคาหรือจ�าน�าแต่
ประการใด

ต้องขอบคุณ KEPCO และโครงการ Smart Energy 
Networking ประเทศเกาหลีใต้ ที่จัดสัมมนาโครงการนี้ให้
กับนานาชาติปีละ 3 ครั้ง ส�าหรับประเทศไทยกลุ่มอุตสาห 
กรรมพลังงานทดแทนจะประสานงานเชิญชวนผู้เหมาะสม
เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไทยเราให้ความส�าคัญด้าน
พลังงานทดแทนและระบบผลิตไฟฟ้าซึ่งยังขาดความมั่นคง 
SmartGrid อาจเป็นค�าตอบสุดท้ายของไทยในการเพ่ิมความ
มั่นคงด้านพลังงาน แต่ต้องเป็น Smart Grid พันธุ์แท้ ไม่ใช่
แค่ซือ้อปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้าแจก ส�าหรบัท่านผูเ้กีย่วข้องกบั
ไฟฟ้าของประเทศหากท่านสละเวลาไปเยี่ยมเกาะเชจู 
ประเทศเกาหลีใต้ดูสักครั้ง เมื่อกลับมาเมืองไทยหัวใจมีแต่ 
SmartGrid SmartGrid และสมาร์ทกริด

โครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดใหญ่

Smart 
MicroGrid

คณุลกัษณะ

เป็นโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลขนาดใหญ่ 
เช่น ถ่านหิน ก๊าซ 
โดยส่งผ่านสายส่ง
จากระยะทางไกล ๆ 
จึงเกิดการสูญเปล่า
ระหว่างทาง

เป็นการผลิตไฟฟ้า
ใช้ในพื้นที่ใกล้
แหล่งใช้งาน และ
เน้นพลังงาน
ทดแทน โดยอาจมี
ไฟจากส่วนกลาง
มาส�ารองหรือไม่
แล้วแต่กรณี

I need to 
consume 

electricity
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Energy is more than the 5th requisite of human, 
especially electric power that we will come up with 
a scenario together how it will look like in the future. 
Electricity is the invisible power that we never see 
it but several dimensions are the indicator of           
energy which is directly related to our life. This is 
infrastructure and public utility that we cannot live 
without.

What is Smart Grid?
Smart Grid is an efficient management system 

for electricity consumption with information techno-
logy. The genius of Smart Grid is to manage elec-
tricity demand and supply to meet the actual con-
sumption and reduce the electricity lost. For 
example, industrial countries consume much elec-
tricity in daytime and consume little at nighttime, 
while electricity consumption of natural tourist 
destination places in daytime is less than the night-
time. The Cold weather countries consume much 
electricity in winter.  Even weekend and week day, 
the volumes of electricity consumption are also 
different. Smart Grid is then a significant tool that 
the whole management system will be digitalized. 
Thus, it can lessen the lost and does not need a 
meter recorder with quick and precise evaluation 
similar to smart phone. IT system will evaluate and 
assess by virtue of backward data, thus, we do not 
have to worry about the electricity bill fraud.

What is Smart MicroGrid?
Smart MicroGrid is an electricity substation in 

each area, for example, a province or an island can 
dependently generate electricity by itself or connect 
with a power station depending on its convenience.  
The purpose is to have a combination between 

electricity generated from fossil fuel and from renew-
able energy as if it comes from the same power 
plant. When MicroGrid is mixed with Smart Grid, 
it will become a smart power substation such as 
consuming electricity generated by solar cell and 
biomass power plant in daytime and other sources 
in the nighttime.  There may be mainstream elec-
tricity from the central part for backup with a 
proper volume. 

How Smart MicroGrid is useful?
If there is a question that “Why Smart Micro-

Grid?” the answer may need several pages to an-
swer. The main points are to reduce the waste of 
electric current reserve and to encourage a concrete 
generating and consumption of renewable energy 
fuel by the local. The Electric transmission wire has 
to reach every village without awaiting the trans-
mission wire of the Electric Authority. This is alike 
the separation of a province in order that the local 
administration can be executed easier and tho-
roughly. Thus, IT leader like South Korea has           
accelerated to test-bed of Smart MicroGrid project. 
Once it is successful the device is assumed to be 
sold extremely well. Technology shoppers like Thais 
have to wait and prepare to entering to the digital 
world that human will be controlled by IT.

Although Smart MicroGrid can reduce carbon 

dioxide and conserve environment including 
strengthening renewable energy, it might have 
problems to connect electricity from various sources 
with different technologies. It is the development 
of electricity generating from DG (Distributed      
Generation) by Smart MicroGrid focusing on the 
balance of the user (demand & supply consumption) 

and the producers (fossil & renewable          
energy power plant) to lessen the     

problem of power outage and     
brownout or region blackout. 

Large Power 
System

Smart 
MicroGrid

Summary

Electricity from 
coal power 
plant is 
distributed 
through the grid.  
During the long 
distance to the 
users, the power 
loss is occurred.

It is generate 
and distribute 
the flow of 
electricity to 
consumers from 
local power 
plant. It 
integrates 
renewable 
energy on the 
community level.

Why everyone develops Smart MicroGrid?
Many developed countries have focused on 

research and development and build the pilot pro-
ject (Smart MicroGrid Test-bed). In Europe, there 
are at least 7 pilot projects while there are 5 dem-
onstration projects in Japan and USA, 3 demonstra-
tion projects in Canada and 1 demonstration project 
in Australia.  Those projects are subsidized by the 
government. If there is a question that “What is 
such a devotion for?” To be the leader of Smart 
MicroGrid for reputation? That might not be quite 
right. Smart MicroGrid is one of the world’s busi-
nesses that sell technology with IT as a responder. 
It does not sell goods but it sells solution. It sells 
a service of which the price is bound with satisfac-
tion and trust. It is much easier than selling rice 
without any mortgage or guarantee.

I would like to thanks KEPCO and Smart          
Energy Networking Project of South Korea in orga-
nizing this seminar thrice a year. For Thailand, 
Renewable Energy Industry Club will coordinate 
and invite suitable persons to join as Thailand gives 
precedence to renewable energy and electricity 
generating system that has not yet been stable. 
Smart Grid may be the final answer of Thailand.  It 
could add stability on our energy.  The sustainable 
Smart Grid should not just buy an electricity saving 
device for distribution. I highly recommend to   
visit this trip to Jeju Island, South Korea.  You would 
come back with   heart beating Smart Grid, Smart 
Grid and Smart Grid.
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If someone says that 
in the future power system in 

each province of Thailand will be 
independently managed by a private 

company, independently from those three 
electricity authorities, such person may be 
laughed at. Such the ridiculous story might 
come true in the near future when energy is 

continually less, scarce and expensive. 
Currently wasteful electricity transmission 
cannot respond to the energy security in 

the future. One who becomes an 
aged today will certainly see 

this happen.
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