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บทน ำ 
 

กำรปฎิบัติหน้ำท่ีเวรตรวจโครงกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
 

 ประเทศไทยต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลในปี 2554 พบว่า
กว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการน าเข้า โดยมีสัดส่วนการน าเข้า
น้ า มันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ า มันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก
เพราะไม่สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทันกับความต้องการใช้งาน การพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพ่ึงพาและการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอ่ืน 
และยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยพลังงาน
ทดแทนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซ
ธรรมชาติได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมแบบทุ่งกังหันลม พลังน้ าขนาด
เล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ และหากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็อาจสามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทยได้ในอนาคตกระทรวงพลังงานจึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายใน 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564) จะมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 25% 

โครงการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับใช้งานในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข และบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานของหน่วย จาก
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ผ่านมาตามบิลค่าไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฯ จะมีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 3.7 MW (อ้างอิงจากข้อมูลบิลไฟฟ้าย้อนหลัง 
12 เดือน) และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,050,000 kWh/เดือน หรือคิดเป็น 4,200,000 บาท/
เดือน พร้อมกับค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ท่ัวประเทศ พบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2 
MJ/m2-day (อ้างอิงจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2542)  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังผลิตติดต้ัง 
1,500 กิโลวัตต์ จากกระทรวงพลังงาน เพ่ือด าเนินการแก้ไขบรรเทาปัญหาการใช้พลังงานของหน่วย  

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ยังไม่มีบุคคลากรประจ าโครงการ ทางสกศ. รร.จปร. ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบ จึงต้องด าเนินการฝึกบุคคลากรทีสนธิมาจากหลายหน่วย อาทิเช่น กรมนนร.รอ. 
สวท. ซ่ึงยังไม่มีความรู้ความช านาญในการดูแล ตรวจ และบ ารุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ KM จะช่วยเป็นแนวทางในการขยายผลการฝึกก าลังพลเพ่ือปฎิบัติงานต่อไป 



บทสรุปการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
ชื่อผลงาน   การปฎิบัติหน้าที่เวรตรวจโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
เจ้าของผลงาน/สังกัด  กองเตรียมการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประเภทของผลงาน     ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 

 เป็นแนวทางในการปฎิบติหน้าที่เวรตรวจประจ าวัน โซลาฟาร์มรร.จปร.มีการปฎิบัติและ
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. เม่ือถึงประตูทางเข้าโซล่าฟาร์ม  
1.1 ตรวจสอบกุญแจ ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้า 
เรียบร้อย  หากไม่เรียบร้อย   รายงาน  
1.2 เดินตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์  
เรียบร้อย  หากไม่เรียบร้อย   รายงาน 

2. การปฎิบัติเม่ือถึงอาคารควบคุม 
2.1 ตรวจสอบระบบกลิ้งวงจรปิด 
เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย  รายงาน 
2.2 ตรวจสอบระบบระบายความร้อน 
เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย   รายงาน  
2.3 เดินตรวจสอบระบบแปลงไฟฟ้า (Inverter) 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย   รายงาน 

3. การปฎิบัติของการจดการผลิตไฟฟ้า 
3.1 จดไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวท่ีหนึ่ง (500 KV) 
3.2 จดไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวท่ีสอง(1000 KV) 

 
ลักษณะของผลงาน 
 เป็นคู่มือการปฎิบัติหน้าที่เวรตรวจโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. แผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2554-2568 ก าหนด

เป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ ร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  
๒. เวรตรวจสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

 
ความสัมฤทธ์ิ 
 ๑. ท าให้เวรตรวจทราบขั้นตอนในการปฎิบัติหนี่ 

๒. สร้างความยั่งยืนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
        พ.ต. 
       (เสกสรรค์ หมอยาดี) 



สารบัญ 
                             หน้า 
 
บทน ำ             ๑ 
สำรบัญ             ๒ 

กำรปฎิบัติหน้ำที่เวรตรวจโครงกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
กำรท ำงำนของระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน (Solar Farm)   ๓   
แผนกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์      ๔ 

  กำรปฎิบัติหน้ำที่เวรตรวจโครงกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์     ๖ 
 
 



๓ 
 

การปฎิบัติหน้าท่ีเวรตรวจโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 กองทัพบก ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในหน่วยงานด้านความ

ม่ันคง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี โดย

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ให้ กับหน่วยทหาร เพ่ือน าไปใช้ในภา รกิจของหน่วย งา นโดยคัด เลือก โร งเรียนนายร้ อยพระ

จุลจอมเกล้าให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานต้นแบบของการด าเนินโครงการ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ส าหรับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 

1) การท างานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน (Solar 

Farm) 

 

(1) แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Module) จะท าหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) เข้ากล่อง String Combiner เพ่ือเชื่อมต่อไปยัง Inverter 

(2) Inverter ท าหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ส่งไปยังหมอ
แปลงไฟฟ้า 

(3) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จะท าหน้าที่ปรับเฟสและแรงดัน พร้อม Synchronize 
ก่อนเข้าสู้ระบบไฟฟ้าหลักเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 

ภาพแสดงภาพถ่ายมุมสูงพ้ืนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่น ามาแสดงเพ่ือใช้อ้างอิงลักษณะ
การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ 



๔ 
 

 

 

 
  ภาพถ่ายมุมสูงแสดงบริเวณก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

2) แผนการดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

การบ ารุงรักษาประจ าวัน: แต่งต้ังเจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 1) ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การแตกร้าวของกระจกหน้าแผง การ
ยึดแผงกับโครงสร้าง ซีลกันน้ าเข้าแผงการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าและการท างานของอุปกรณ์อ่ืนใน
ระบบผลิตไฟฟ้า          
 2) ท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์      
 3) ดูแลก าจัดวัชพืชและสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณ    

 4) จัดท าบันทึกการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษาประจ าเดือน : ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกรโครงการ 



๕ 
 

 1) ตรวจสอบสภาพการติดต้ังอุปกรณ์ของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์, โครงสร้างรับแผง, ชุด String 
Monitoring Box, อินเวอร์เตอร์, ระบบแสดงผลข้อมูล (Monitoring System), หม้อแปลงไฟฟ้า, 

ระบบสายไฟฟ้า และระบบอ่ืนที่ติดต้ังภายในโครงการ 

2) ทดสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าและระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังจุดใช้งาน 

3) จัดท าบันทึกและรายงานผลการท างานของระบบ 

การบ ารุงรักษาตามวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน: ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิศวกร

โครงการ 

1) ทดสอบระบบการท างานโดยรวม 

2) เปลี่ยนอุปกรณ์/ชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือตามสภาพ

ความสมบูรณ์ 

3) จัดท าบันทึกและรายงานผลการท างานของระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

3) การปฎิบัติหน้าท่ีเวรตรวจโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

เป็นแนวทางในการปฎิบติหน้าที่เวรตรวจประจ าวัน โซลาฟาร์มรร.จปร.มีการปฎิบัติและขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบกุญแจ ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้า 

เรียบร้อย  หากไม่เรียบร้อย   รายงาน  

 

 

1.2 เดินตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์  

เรียบร้อย  หากไม่เรียบร้อย   รายงาน 



๗ 
 

 

 

1. การปฎิบัติเมื่อถึงอาคารควบคุม 

2.1 ตรวจสอบระบบกล้ิงวงจรปิด 

เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย  รายงาน 

 

 

 

 



๘ 
 

2.2 ตรวจสอบระบบวงจรภายใน 

เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย   รายงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

3.1 จดไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวท่ีหนึ่ง (500 KV) 
3.2 จดไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตัวท่ีสอง(1000 KV) 

 

 
 

เม่ือด าเนินการเสร็จแล้วให้ลงบันทึกในสมุดเวรตรวจ ที่ บก.สกศ.รร.จปร. 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์พลังงาน
ทดแทนของ
กระทรวงกลาโหม 

   - ขั้นตอนในการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ (ตามแนวทาง กพร.) 
ของ รร.จปร. 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
 

แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : กองทัพบก จึงได้จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของ

กระทรวงกลาโหม และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ 

แผนที่ ๓ องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ๑. การปฏิบัติน้าที่เวรตรวจโซล่าฟาร์ม รร. จปร. 
                          ๒. การปรณิบัติบ ารุง เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการพลังงานทดแทนที่ได้รับ 

 เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้  

 รร.จปร.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโซลารฟาร์ม ขนาด 1.5 MW ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดใน ทบ. 

 โซลารฟาร์มมีความส าคัญในการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 500,000 บาท/เดือน 

 เวรตรวจเป็นก าลังที่สนธิมาจาก กรมนนร.รอ. สวท. สบร. และสกศ. ซ่ึงยังไม่มีความช านาญในการดูแลโซลาร์ฟาร์ม 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กตก.สกศ.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : แผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2554-2568 ก าหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ ร้อยละ 15 ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : ๑. การปฏิบัติน้าที่เวรตรวจโซล่าฟาร์ม รร. จปร. 
                          ๒. การปรณิบัติบ ารุง เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่โครงการพลังงานทดแทนที่ได้รับ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
-ผู้ปฎิบัติเข้าใจหลักการท างานข้ันต้นของโซลาร์
ฟาร์มและการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
-ผู้ปฎิบัติเข้าใจถึงข้ันตอนในการปฎิบัติหน้าท่ี
เวรตรวจ  

พ.ค. – ส.ค. จ านวนเวรตรวจ 
 

๘ นาย เวรตรวจฯ สนธิมา
จากหลายหน่วยใน 

รร. จปร. 

สมุดเวรตรวจ
โซลาฟาร์ม 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓ 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
-จัดการอบรมโดยผู้รับเหมาเพ่ือให้ความรู้
พ้ืนฐานกับก าลังพลท่ีปฎิบัติหน้าท่ีเวรตรวจ 
-หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ 

พ.ค. – ส.ค. แหล่งข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๓ 
แหล่ง 

-บริษัทผู้ระบจ้าง
งานติดต้ัง 
-อินเตอร์เนต 
 

-ฐานความรู้ 
-วิทยากร 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
-ความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานของ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
เก่ียวกับการจัดท าค าขอโครงการ 
-ความรู้ในด้ารการปรณนิบัติบ ารุง 
 

ก.ค. 
 

ความรู้ ความ
เข้าใจใน
หลักการท างาน
ของระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ เวรตรวจฯ สนธิมา
จากหลายหน่วยใน 
รร. จปร. 

-ฐานความรู้ 
-วิทยากร 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔ 

  



๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
-น าร่างคู่มือการท าหน้าท่ีเวรตรวจขอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  

ส.ค. จ านวน
ผู้เช่ียวชาญท่ี
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
นาย 

วิศวกรโครงการ 
ผู้เช่ียวชาญด้าน
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ฐานความรู้ - กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
-น าร่างคู่มือการท าหน้าท่ีเวรตรวจขอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ให้เวรตรวจ ทดลอง
ศึกษาและปฎิบัติหน้าท่ี 
 

ส.ค. จ านวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทานง 

เวรตรวจ -อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-เชิญผู้ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมสัมมนาแสดงความ
คิดเห็น  
-น าข้อมูลท่ีได้จัดท าเป็นคู่มือ 

ก.ย. จ านวนคร้ังการ
จัดประชุม 

๑ คร้ัง -ก าลังพลสกศ.ฯ 
-ผู้ท่ีสนใจ 

-เวทีการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ กำรเรียนรู้ 
-จัดอบรม 
- เผยแพร่ในส่ือต่างๆ 
-เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
-จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 

ก.ย. 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

๑๕ -ก าลังพลสกศ.ฯ 
-ผู้ท่ีสนใจ 

-เทคนิคการ
เผยแพร่ 
-ระบบพ่ีเล้ียง 

- กตก.สกศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ กำรยกย่องชมเชย - - - - - - - - 

 


