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บทนํา 

 
 ค่าไฟฟ้าเป็นประเด็นสําคัญทีก่ระทบต่อต้นทุนในการดําเนินกิจการทั้งของภาครัฐและเอกชน  การวัด
และวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดีนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่สามารถนําไปสู่การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อย่างยั่งยืนได้  ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการดําเนินกิจการจะเริ่มจากการตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้า
รายเดือน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้กําหนดให้ค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการขนาดใหญ่ ประ 
กอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1. ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า(Demand charge) หน่วย บาทต่อกิโลวัตต์ 2. 
ค่าพลังงานไฟฟ้า(Energy charge) หน่วย บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  3. ค่าองค์ประกอบกําลัง(Power factor 
surcharge) หน่วย บาทต่อกิโลวาร์ และ 4. ค่าบริการรายเดือน หน่วย บาทต่อกิโลวัตต์ โดยเรียกรวมกันว่าค่า
ไฟฟ้าพ้ืนฐาน  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เองได้ส่งผลให้มกีารแยกการคํานวณค่าไฟฟ้าในแต่ละส่วนทีแ่ตกต่างกัน
และบ่อยครั้งทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้  อย่างไรก็ตามการจัดการต่อค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
(Peak demand management) เป็นหนึ่งในอีกหลายทางเลือกซึ่งมีศักยภาพสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้เป็น
อย่างดี  โดยยังคงอนุญาตให้การดําเนินกิจการนั้นๆได้ใช้พลังงานไฟฟ้าปริมานเท่าเดิมเป็นปกติ 

เหตุผลที่กิจการขนาดใหญ่ต้องบริหารจัดการค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดเพื่อควบคุมไม่ให้ค่า
ความต้องการกําลังไฟฟ้าทั้งหมดเกิดขึ้นในเงื่อนไขช่วงเวลาที่อัตราค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าราคาแพง  การ
ลงมือจัดการค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินกิจการแล้ว  ยังช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า คือ ทุกๆ หนึ่งกิโลวัตต์-ช่ังโมงที่ลดได้ 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง หนึ่งกิโลกรัม และเป็นก้าวสําคัญที่สุดต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อไป 

การนําเสนอข้อมูลของเอกสารฉบับนี้จะเริ่มจาก 1. การอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดต้นทุนค่าดําเนินกิจการโดยใช้การจัดการค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด 
2. ขั้นตอนการออกแบบและการติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า  3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  
 
 

คณะผู้ดําเนินการ 
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ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน  
 เป็นแนวทางให้หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.และผู้ที่สนใจ สามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อ
การวางแผนลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินงาน ได้อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน  
 

ลักษณะของผลงาน เป็นคู่มือการติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. ทีมงานมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 
 

ความสัมฤทธิ์  

 หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.และผู้ที่สนใจ สามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการวางแผนลด
ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินงาน ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ไม่น้อย
กว่า ๕ หน่วยงาน ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ 
 

ความภาคภูมิใจ  
 ๑. หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.และผู้ที่สนใจสามารถสร้างและติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้าน
พลังงานไฟฟ้า เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนได้  เมื่อได้ผ่านการอบรบภาคปฏิบัติตามเนื้อหาใน
คู่มือนี้ จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ของ กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
 ๒. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าจากการดําเนินงานของ หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.  
และผู้ทีส่นใจได้ 
 ๓. สามารถประหยัดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากการดําเนินงานของ หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.  
และผู้ทีส่นใจได้ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน    
 

                                               ตรวจถูกต้อง 

        ร.อ.  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

                (  พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข  ) 
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บทที่ 1 
หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

 การติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันจะทํางานเป็นระบบเวลาจริง(Real time) โดย
สามารถบันทึกข้อมูลของตัวแปรด้านไฟฟ้าต่างๆ ในรูปชุดลําดับข้อมูลดิจิตอลเทียบกับเวลา ได้ครั้งละหลายชุด
ข้อมูลในเวลาเดียวกัน สู่หน่วยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจําภายนอกอื่นๆ เพื่อรอการ
นําไปประมวลผล/แสดงผล และนําผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 
 

 
รูปที่1. มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) แบบอนาล็อก ตัวเดิมของ กวฟ. สกศ.รร.จปร. 
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รูปที่2. มิเตอร์วัดข้อมูลด้านไฟฟ้าแบบดิจิตอล ตัวเดิมของ กวฟ. สกศ.รร.จปร. 
 แม้ว่าประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้านั้น  จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)แบบอนาล็อกก็ตาม(ประมาณ 2-3 เท่า)  แต่ข้อมูลที่ได้จากระบบ
เก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าดังรูปที่2 นี้ เมื่อนํามาวิเคราะห์ร่วมกับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารายเดือนที่เกี่ยวข้อง
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังรูปที่3. แล้ว  จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนด้านการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและการลดต้นทุนค่าดําเนินกิจการได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เมื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
หลักการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า   

 
รูปที่3. หลังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารายเดือนของ สกศ.รร.จปร. และ อาคาร 100 ปี รร.จปร. 
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 อัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เรียกเก็บจากผู้ใช้ปัจจุบัน(พ.ศ. 2555) ได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้า
ออกเป็น 8 ประเภท(เอกสารอ้างอิงที่1) สําหรับกรณี สกศ.รร.จปร. และอาคาร 100 ปี รร.จปร. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทที่ 4 คอื กิจการขนาดใหญ่ แบบอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้(TOU) เมื่อดูจากประเภทอัตรา
คือ 4224  ซึ่งค่าไฟฟ้ารายเดือนคํานวณได้ดังนี้  
 
        ค่าไฟฟา้รายเดือน = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft) + ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
โดย           

    ค่าไฟฟ้าฐาน = ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าบริการ 
           ภาษีมูลค่าเพิม่ = 1.07 x (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft) + ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์) 
 
หน่วยวัดของปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรูปที่4. 
 

     
รูปที่4. ส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าโดยสังเขป (Korat Group Engineering Co.,Ltd.) 

 
1.1 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากหลังสือแจ้งค่าไฟฟ้า รูปที่3.)  

ความถูกต้อง แม่นยํา ของต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะลดลงได้ ขึ้นอยู่กับ 1. จํานวนหนังสือแจ้งค่า
ไฟฟ้ารายเดือน อย่างน้อยควรจะใช้ข้อมูลตลอดทั้งปี(Annual Cost)  และ 2. ข้อมูลด้านไฟฟ้าต่างๆจากการวัด
โดยใช้มิเตอร์วัดข้อมูลด้านไฟฟ้าแบบดิจิตอล เพื่อวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปของกราฟ 
หรือLoad Profile  นอกจากนี้การได้มาซึ่งกราฟพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จะ
เป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญต่อความสําเร็จของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 
ในเบื้องต้น(ไม่แสดงการคํานวณ) แนวทางอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของ สกศ.รร.จปร. คือ 
• การปรับปรุงค่าตัวประกอบทางไฟฟ้า(Power Factor Correction) ให้อยู่ในช่วง (0.85 – 1.00) ทําให้ค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์ ลดลงสูงสุดตามทฤษฎี คือ 1738.17 บาท  

 
• การจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด(Peak Demand Management) ทําให้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดลง ลดลงสูงสุดตามทฤษฎี คือ 10653.23 บาท  
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• การเปลี่ยนไปใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า(Variable Speed Drive) สําหรับงานลักษณะ
การควบคุมการไหลของของเหลว และอากาศ และการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง(Using 
High Efficiency Apparatus) ทําให้ค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งช่วงPeak(P)และช่วง Off Peak(OP) ลดลงสูงสุด
ตามทฤษฎี คือ 30% ของ 176132.96 หรือประมาณ 52839.89 บาท 

 
• การเลือกอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเภทของกิจการและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า(Type of Rate 

Structure Used by Customers) เช่น อัตราค่าไฟฟ้าปกติ(Flat Rate)  อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน
(Time of Day Rate :TOD) และอัตราตามช่วงเวลาของการใช้(Time of Use Rate: TOU) เมื่อ สกศ.รร.
จปร ใช้ อัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้(Time of Use Rate: TOU)  การเลือกใช้อัตราค่า
ไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้(Time of Use Rate: TOU) สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ดีกว่าเพราะ
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยถูกกว่า โดยลดลงสูงสุดตามทฤษฎี คือ 8.2% ของ176132.96 หรือประมาณ 14442.92 
บาท (สามารถประยุกต์ใช้กับการกระจายภาระโหด Load Dispatching & Scheduling ) 

 

  ทั้งการจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดและการเลือกอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสม เป็น
วิธีที่นิยมเพราะใช้ต้นทุนตํ่าที่สุดแต่มีศักยภาพสูง แต่ความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบและติดต้ังระบบเก็บ
ข้อมูลและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในเวลาจริงที่ดีดัง ตารางสรุปแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ สกศ. 
รร.จปร. ในทางทฤษฎีโดยประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นในรูปที่3. 
 
ตารางที่1.สรุปแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ สกศ.รร.จปร. ในทางทฤษฎี 
แนวทางอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดได้สูงสุด 

[บาท] 
ข้อดี ข้อเสีย 

Power Factor Correction 1,738.17 
(0.65%) 

-  เพิ่มประสิทธิภาพระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 

- ลงทุนสูง คืนทุนช้า 

Peak Demand Management 10,653.23 
(4.0%) 

- ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว 
- ลดค่าไฟฟ้า โดยไม่กระทบการใช้

งานในชีวิตประจําวัน  
- ลดก๊าซCO2

- ไม่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
- ต้องมีระบบเก็บข้อมูลและ 
  จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีดี

Using Variable Speed Drive  
& High Efficiency Apparatus  

52,839.89 
(19.86%) 

- ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (เมื่อโหลดไฟฟ้าคือการขับเคลื่อน  
  ของไหล เช่น อากาศ  น้ํา ) 
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริง 
  (กินไฟน้อย ได้งานเท่าเดิม) 

- ลงทุนสูง การคืนทุนขึ้นอยู่กับ 
  ลักษณะของภาระโหลดไฟฟ้า 
  ส่วนใหญ่ 

Type of Rate Structure Used 14,442.92 
(5.43%) 

- ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว - ไม่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
- ต้องมีระบบเก็บข้อมูลและ 
  จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีดี
- การคืนทุนขึ้นอยู่กับพฤติกรรม 
  การใช้ไฟฟ้า และการวิเคราะห์  
  Load Profile graph 
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1.2 แนวทางการจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด(Peak Demand Management) 
 จากตารางที่1. การลดค่าไฟฟ้าโดยการการจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดเป็นวิธีที่
นิยมมากเพราะ ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ และ
ย่ังยืน โดยในทางปฏิบัติสามารถแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้  
 

ช่วงที่1. การวัดและเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า :  
  • ระบุพลังงานไฟฟ้าและค่าด้านไฟฟ้าต่างๆที่แต่ละอุปกรณ์ของระบบต้องการ 
 • ระบุช่วงเวลาการทํางานที่แต่ละอุปกรณ์ของระบบต้องการ 
 
ช่วงที่2. นําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม (ควรวิเคราะห์แบบรอบปี) : 
 • สร้างกราฟLoad Profile และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
 • วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ร่วมกับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารายเดือน  
 
ช่วงที่3. ทําการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน และ/หรือ ลดค่าไฟฟ้า 
 • หากอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบใดชํารุดต้องซ่อมบํารุง หรือเปลี่ยนใหม่ให้พร้อมใช้งาน 
 • ตรวจสอบฉนวนของระบบสายส่ง และการรั่วลงดินของกระแสไฟฟ้า 
 • ตรวจสอบสภาพการทํางานของหม้อแปลงกําลัง ให้อยู่ในช่วงการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 
ช่วงที่4. ทําการควบคุมความต้องการกําลังไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่กําหนด 

• เป้าหมายบางส่วนของการทําการจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด เช่น Peak 
Clipping, Valley Filling,  Load Shifting,  Strategic Conservation, Strategic Load Growth 
and Flexible Reliability (Shaving load by offering tariffs that are substantially more 
dynamic than classic tariffs) ดังแสดงในรูปที่5 (เอกสารอ้างอิงที่2) 
  

 
รูปที่5. เป้าหมายบางส่วนของการบริหารจัดการความต้องการกําลังไฟฟ้า(https://cp.tatapower.com) 

  

• การบรรลุเป้าหมายของการจัดและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1.ส่วนการวัดและเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า(ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์) 2. ส่วนวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล(เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสําเร็จรูป) และ 3. ส่วนควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในระบบ(Programmable Logic Control)  โดยอาศัยข้อมูลที่วัดได้ร่วมกับหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แทรกแซงได้หรือไม่ได้ดังแสดงในรูปที่6.  
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รูปที่6. การแบ่งกลุ่มประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการความต้องการกําลังไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่2 
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การออกแบบและการตดิตั้งระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า 
 ขอบเขตของเอกสารการติดต้ังระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อย่างยั่งยืนฉบับน้ี จํากัดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะช่วงที่1. คือ การวัดและเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า จากทั้งหมด 4 ช่วง
ตามแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยใช้การจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด  ระบบ
เก็บข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน แต่จะแสดงการออกแบบติดต้ังเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ 1.ส่วนการวัด
และเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า(ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์) 2. ส่วนวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล(เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรมสําเร็จรูป) ดังนี้ 
 
2.1 การวัดและเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า 
• จุดประสงค์ : 1.ติดต้ังดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ร่วมกับตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน(Main Distribution Board: MDB.) 
        2.ปรับค่าตัวแปรของดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง 
 
• อุปกรณ์พิเศษ :  1. ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น RP3440 with RS485 port  
                        จํานวน 1 ตัว/ตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน  ราคาประมาณ 8,500 บาท/ตัว 

                        
   รูปที่7. ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น RP3440   
 

2. หม้อแปลงกระแส(Current Transfomer : CT.) รุ่น 250A/5A  
   จํานวน 3 ตัว/ตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน  ราคาประมาณ 1,500 บาท/ตัว ของแท้จากเยอรมัน 
 

                              

รูปที่8. หม้อแปลงกระแส 250A/5A แบบทั่วไป ไม่แม่นยําและติดต้ังลําบาก      
 
• ขั้นตอนติดต้ัง:1. ประกอบดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น RP3440 ลงกล่องพลาสติกและต่อ

วงจรด้วยสายไฟฟ้าขนาดหน้าตัด 2.5 ตร.มม. ทนแรงดัน 700 โวลท์ ตามวงจรที่กําหนด
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จากผู้ผลิตให้เรียบร้อยดังรูปที่9 (ใช้ไฟเลี้ยงขนาด220 โวลท์ ป้อนเข้าขั้ว 12 และ 13 โดย
ต้องใส่ฟิวส์ป้องกันขนาด 1 แอมแปร์  นอกจากนี้ขั้ว 2,5,8 ควรใส่ฟิวส์ป้องกันขนาด 1 
แอมแปร์)  และเมื่อติดต้ังเสร็จแต่ยังไม่ต่อเข้ากับตู้จ่ายไฟฟ้าประธานดังรูปที่10. 

 

                        
 

                      รูปที่9. การต่อสายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ เข้ากับตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน 
 
 

              
  

                       รูปที่10. การต่อวงจรเชื่อมดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ก่อนต่อเข้ากับตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน 
  

2.  จ่ายไฟให้ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ และกําหนดค่าตัวแปรที่สําคัญให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้า
ของตู้จ่ายประธานโดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ผู้ผลิตกําหนด(เอกสารอ้างอิงที่ 3) สําหรับกรณี
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ใน สกศ.รร.จปร. ควรต้ังค่าที่สําคัญด้ังนี้ 

    - System parameters section ให้กําหนด  
      1. System type เป็น ระบบสามเฟส สี่สาย 
      2. Potential transformer primary value เป็น แรงดันระหว่างสาย 415 โวลท์ 
   3. Potential transformer secondary value เป็น แรงดันระหว่างสาย 415 โวลท์  
   4. Current transformer primary value เป็น กระแสขาเข้า 250 แอมแปร์ 
 5. Current transformer secondary value เป็น กระแสขาออก 5 แอมแปร์ 

- Communication parameters section สําหรับต่อ RS485 ให้กําหนด 
 1. Address setting เป็น 011 
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  2. RS 485 baud rate เป็น 9600 บิต/วินาที 
  3. RS 485 parity selection เป็น none parity with 1 stop bit 
 

3.  ติดต้ังอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS485 เป็น USB เข้ากับขา RS485 ด้านหลังดิจิตอลเพาเวอร์
มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น RP3440 โดยตําแหน่งขั้ว RX และ TX ของทั้งสองจะต้องถูก
เชื่อมเข้าหากันให้สอดคล้องกันทั้งสองอุปกรณ์ ด้วยสายสัญญาณแบบตีเกลียว 2 เส้น ยาว
ไม่เกิน 1.2 กิโลเมตร พ่วงแบบขนานได้ไม่เกิน 35 ตัว (Address) ดังรูปที่11. 

 

      
 

รูปที่11. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS485 เป็น USB เพื่อเชื่อมการสื่อสารระหว่างดิจิตอล 
          เพาเวอร์มิเตอร์ กับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

4.  ติดต้ังหม้อแปลงกระแสทั้งสามตัวกับตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน โดย 1. ต้องตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้
ประธานให้เรียบร้อย(ต้องมีคนเฝ้าตลอดเวลาจนกว่าจะติดต้ังเสร็จ) 2. ติดต้ังหม้อแปลง
กระแสโดยคล้องที่สายไฟเข้าเบรกเกอร์ประธานให้กระแสเข้าในทิศที่ถูกต้องและเหมือนกัน
ทั้งสามตัว ดังรูปที12.และ 3. สายไฟที่ออกจากออกจากหม้อแปลงกระแสแต่ละตัวจะมี
ขั้วบวกและลบที่แน่นอน ต้องต่อสายดังกล่าวรวม 6 เส้นเข้าสู่ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา 
Richtmass รุ่น RP3440 ให้ถูกต้องตามขั้วและตามเฟสไฟฟ้า ตามคู่มือที่โรงงานกําหนด 
(ห้ามเปิดวงจรขาออกของหม้อแปลงกระแส เมื่อระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า เพราะจะเกิดแรงดัน
สูงมากที่ขั้วของหม้อแปลงกระแส และร้อนจัด)  

 
5.  ติดต้ังสายไฟที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 เส้น เข้าที่หน้าเบรกเกอร์ประธาน และ ติดต้ังสาย

นิวทรัล(Neutral line) ของระบบไฟฟ้าเข้ากับมิเตอร์ ดังรูปที่12. 
 
6.  ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดต้ัง เมื่อมั่นใจแล้วจึงเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าตู้จ่ายไฟฟ้า

ประธาน (การติดต้ังขั้นตอน 4 และ 5 ควรดําเนินการโดยผู้ที่เช่ียวชาญเท่านั้น)
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                        (ก)                                            (ข) 

          รูปที่12. (ก) การคล้องหม้อแปลงกระแสทั้งสามตัวผ่านสายไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส และการต่อสายวัดแรงดัน 
      ที่หน้าเบรกเกอร์ประธาน   
  (ข) จุดเชื่อมสายไฟฟ้าทั้งหมดจากตู้จ่ายไฟฟ้าประธานสู่ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ 
 

2.2 ส่วนวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
• จุดประสงค์ : 1. ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดและเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า 
         2. เชื่อมต่อดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์กับเครื่อมคอมพิวเตอร์โดยใช้พอร์ท RS485 และUSB 
         3. กําหนดค่าที่จําเป็นเพื่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์กับเครื่อมคอมพิว- 
                     เตอร์ 
 
• อุปกรณ์พิเศษ :  1. RS485 to USB Converter พร้อม Driver Software 
                        จํานวน 1 ตัว ราคาประมาณ 800 บาท/ตัว ดังรูปที่11. 
   2. โปรแกรม Richtmass-Pro ลิขสิทธ์ิพร้อม Hardlock 
     จํานวน 1ชุด โดยราคาคิดตามตําแหน่งที่ติดต้ังดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ จุดละ 3,000 บาท 
     และ/หรือ ราคาคิดตามจํานวนพอร์ทที่ควบคุมการเปิด/ปิดภาระโหลดในระบบ พอร์ทละ 
     3,000 บาท 
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                     รูปที่11. โปรแกรม Ritchmass-Pro และ Hardlock เพื่อป้องกันการละเมิดลิขลิทธ์ิ 
 
• ขั้นตอนติดต้ัง:1. ลง Driver Software ของ RS485 to USB Converter บนปฏิบัติการWindows ให้

เรียบร้อย และตรวจสอบความถูกต้องของการติดต้ังที่ Control panel ->Devices 
manager  ดังแสดงในรูปที่12. เมื่อติดต้ังเสร็จจะปรากฎ USB Serial Port(COM12) 

 

            

                       รูปที่12. แสดงการติดต่อระหว่าง RS485 to USB Converter บนปฏิบัติการWindows 
  
 2.  กําหนดค่าการสือสารบน USB Serial Port(COM12) ให้สอดคล้องกับดิจิตอลเพาเวอร์ 

 มิเตอร์ คือ baud rate  9600 บิต/วินาที, none parity with 1 stop bit ดังรูปที่13. 
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                  รูปที่13. แสดงการกําหนดค่าการสื่อสารให้ RS485 to USB Converter โดยต้องสอดคล้องกับ 
 
  

      ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ 

 3. ติดต้ังโปรแกรม Ritchmass-Pro และ Hardlock บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อติดต้ังเสร็จให้ 
  เข้าไปที่ Demand Monitoring -> Configuration ->Port Config -> Config Port1 ดัง 
  รูปที่14. และกําหนดค่าต่างๆของPort1 ให้ตรงกับ RS485 to USB Converter ดังรูปที่15. 
 

          

 
           รูปที่14. การเข้าสู่หน้าจอ Demand Monitoring -> Configuration ->Port Config ->  
               Config Port1 
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 รูปที่15. แสดงการกําหนดค่าการสื่อสารให้โปรแกรม Richtmass-Pro โดยต้องสอดคล้องกับ 
       RS485 to USB Converter 
 

 4. กําหนดให้โปรแกรม Richtmass-Pro รู้จักดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น  
   RP3440 โดยเข้าไปที่ Demand Monitoring -> Configuration -> Meter Config  
  และกําหนดค่าต่างๆของดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ คือ 
  1. ต้องเพิ่มดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ Richtmass ที่ Select Meter  
  2. ใช้ Protocal แบบ Multi Protocal(+Modbus +Mbus +Ansi) 
  3. ใช้ Port 1 (ให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่3) 
  4. ใช้ Address เป็น 111 
  5. ใช้ Meter Type เป็น Richtmass รุ่น RP3440 
  6. ทําเครื่องหมายถูกที่กล่อง Enable 
  7. บันทึกค่าที่กําหนดโดยกดปุ่ม Apply  ดังรูปที่16. 
 
   หลังจากนี้ ให้เลือกหน้าจอ Record and Demand Setpoint เพื่อกําหนดค่าต่างๆ 
  ด้านไฟฟ้าที่ต้องการบันทึกเป็นข้อมูลแบบในเวลาจริงในรูปของไฟล์ Microsoft Excel  
  นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดค่าขอบเขตของข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนและนําไปวิเคราะห์ต่อได้ 
  ดังรูปที่17. 
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  รูปที่16.  แสดงการกําหนดค่าการสื่อสารให้โปรแกรม Richtmass-Pro โดยต้องสอดคล้อง 
                      กับดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา Richtmass รุ่น RP3440 
 

                
        รูปที่17. แสดงการกําหนดค่าต่างๆด้านไฟฟ้าที่ต้องการบันทึกเป็นไฟล์เพื่อนําไปวิเคราะห์ 



17 
 
 5.  การตรวจสอบการเชื่อมต่อ หลังจากการกําหนดค่าการสื่อสารของโปรแกรม Richtmass- 
  Pro โดยต้องสอดคล้องกับ RS485 to USB Converter และ ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตรา  
  Richtmass รุ่น RP3440 ในขั้นตอน3 และ4 เรียบร้อยแล้ว จะสังเกตุเห็นหลอดแอลอีดี ที่ 
  ตําแหน่ง RX ,  TX ของ RS485 to USB Converter กระพริบสลับกัน นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ 

  หน้าจอ Demand Monitoring -> Communication Status -> Port1 Communica- 
  tion จะเกิดการอ่านค่าข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ไฟ RX TX และ Online จะกระพริบตลอด- 
  เวลา ดังรูปที่18. 
 

         

   รูปที่18.  ไฟกระพริบที่ตําแหน่ง TX, RX, และOnline เมื่อการเชื่อมต่อระหว่างดิจิตอล 
 
  

                      เพาเวอร์มิเตอร์กับโปรแกรมRichtmass-Pro สําเร็จ 

 6.  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆด้านไฟฟ้า สามารถเข้าไปวัดเทียบได้ที่หน้าจอ  
  Demand Monitoring -> View -> Meter Value -> Richtmass โดยสามารถแสดง 
  ผลได้ทั้งรูปแบบตัวเลขและกราฟฟิก ดังรูปที่19. และต้องมันใจว่าการติดต้ังหม้อแปลง 
  กระแสทั้งและสายวัดแรงดันไฟฟ้าทั้งสามเฟสต้องสอดคล้องกับลําดับเฟส (Phase  
  sequence) ของระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าจอของ 
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  ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ดังรูปที่20. (ถ้าหน้าจอมิเตอร์ดังกล่าวแสดงคําว่า “Phase Err” ให้ 
ทําการสลับเฟสของหม้อแปลงกระแสทั้งและสายวัดแรงดันไฟฟ้าเฟสคู่ใดคู่หนึ่ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญ) 

   

      

    รูปที่19. หน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆด้านไฟฟ้าในเวลาจริง และสามารถบันทึกเป็นไฟล์Ms Excel ได้ 
   

        
 
  รูปที่20. แสดงการตรวจสอบลําดับเฟสที่ถูกต้อง เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่วัดได้ 
 
 
 

บทที่3 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อสร้างระบบบรหิารจัดการคา่ความต้องการกําลังไฟฟา้
สูงสุดและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 
 ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro สามารถนํามาประยุกย์ใช้งานด้านการอนุรักษ์พลังไฟฟ้าได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะแนวทางการจัดการและบริหารความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand Manage- 
ment) เพราะ 
 

• สามารถตรวจวัดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเวลาใดๆ ได้ทุกย่านของช่วงเวลา 
• สามารถทําการคาดการณ์หรือพยากรณ์ล่วงหน้าของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าได้ตามคาบเวลา 
15 นาท ีหากพบว่าแนวโน้มของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าค่าที่กําหนดไว้ ระบบต้อง
สามารถส่งสญัญาณออกไปเพื่อทําการควบคุมโหลดได้ก่อนครบเวลา 15 นาที 

• สามารถส่งสญัญาณออกไปเพื่อทําการควบคุมโหลดได้ เช่น ปลดโหลดออกจากระบบไฟฟ้า หรือลด
โหลดของเครื่องจักรเป็นต้น 

• สามารถคํานวณ Billing ได้ทั้งแบบ Normal(Flat rate) TOD และ TOU 
• สามารถดูข้อมูลต่างผ่าน Website ได้  โดยทํารายงานการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบ กราฟ และ Excel 
• สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอ่ืนๆได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ํามัน ก๊าซ ลม 
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แบบฟอร์มที ่๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นตอ่การผลักดันตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของกองทัพบก 

ชื่อส่วนราชการ : รร.จปร. หน้าที่ : ๑ /๑ 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารบัรอง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จาํเปน็ต่อการปฏิบัติ

ราชการตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางเพื่อการ
วางแผนลดต้นทุนค่าพลังงาน
ไฟฟ้า และลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดําเนินงาน ได้อย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 

ร้อยละความสาํเร็จของการพัฒนา
ประเทศและชว่ยเหลือประชาชน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ร้อยละ ๙๐ การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ 
ตราRichtmass รุ่น RP3440 
เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บ
ข้อมูลและบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า Richtmass-Pro 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและ 
                          บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้:  ๑. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าจากการดําเนินงานของ หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.  และผู้ทีส่นใจได ้
 ๒. สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดําเนินงานของ หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.  และผู้ทีส่นใจได้ อย่าง 
                                     เป็นระบบและยั่งยืน  

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที ่๑ 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ผู้ทบทวน : 

.        พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ : 

.         พล.ท.                                                                             ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 

(ศุภชัย  ศรีหอม ) 

( พอพล  มณีรนิทร์ ) 

 



แบบฟอร์มที ่๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ (K)  :  การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค์ เกี่ยวกับการติดตั้งดิจิตอล
เพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 และ
โปรแกรม Richtmass-Pro 
๑.๑ งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒ หลักการทํางานของดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ 
ตราRichtmass รุ่น RP3440-รูปแบบ/
ส่วนประกอบ/คุณสมบัติและวิธีการทํางาน 
๑.๓ การออกแบบและการติดตั้งระบบเก็บข้อมูล
ด้านพลังงานไฟฟ้า 
๑.๔ เปรียบเทยีบข้อมูลที่วัดได้ดิจิตอลเพาเวอร์ 
มิเตอร์เทียบกับวิธีการวัดแบบอื่น 
 

 
ต.ค. ๕๖ 

 

 
จํานวน KM 

TEAM 

 
๔ คน 

 
KM team ๕ คน 

 
COP 

 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๒.๑ รวบรวมข้อมูลเอกสารตําราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
๒.๒ บทความ 

 
ต.ค.–ธ.ค.๕๖ 

 

จํานวน
แหล่งข้อมูล 

๔ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง 
๑. ห้องสมุด กวฟ.ฯ 
    ส่วนการศึกษา รร.จปร. 

๑ 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศในรูปของ
เอกสาร 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๒. หอสมุด รร.จปร. 



ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ ๒ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ (K)  :  การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP  

- อัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)   
  (พ.ศ. 2555) 
- แนวทางอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
- การจัดการและบริหารความต้องการกําลัง 
  ไฟฟ้าสูงสุด 
- ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ Richtmass รุ่น RP3440 
- โปรแกรม Richtmass-Pro 

๓. หอสมุดกลาง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

๓ การจัดความรู้ให้ระบบ 
๓.๑ สรุปแนวทางอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
๓.๒ การออกแบบและการติดตั้งระบบเก็บข้อมูล
ด้านพลังงานไฟฟ้า 
๓.๓ การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ 
เทียบกับวิธีวัดอื่น 

๑-๑๕ ม.ค.
๕๗ 

จํานวนข้อมูลที่
สังเคราะห์ 

๓ กลุ่มข้อมูล ๑.หลักการทํางานของ
ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ 
ตราRichtmass รุ่น 
RP3440 
๒.วิธีการติดตั้งระบบเก็บ
ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า 
๓.การตรวจสอบความ
ถูกต้องของระบบวัดและ
เก็บข้อมูล  

 รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- กลุ่มตรวจสอบความถูกต้องในข้อ ๓.๑ – ๓.๓ 
- นําข้อมูลไปขอรับคําปรึกษากับ ผู้เชียวชาญ 
(กวฟ. สกศ.รร.จปร., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

ก.พ.๕๗ จํานวนผู้เชียว
ชาญของหน่วยที่
ให้คําปรึกษา 

๒ คน ผู้เชียวชาญ 
๑. จาก กวฟ. สกศ.รร.จปร. 

ระบบพี่เลี้ยง  
Mentoring 
System 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 



ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ ๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ (K)  :  การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
- จัดรูปแบบเอกสารในเป็นมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน 

๓. มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 
 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
๕.๑ นําข้อมูลมาจัดรูปแบบเพื่อทําการเผยแพร่ 
- ในส่วนภายในกองทัพบก/ผู้ที่สนใจ 
 

มี.ค.๕๗ ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ช่องทาง 
๑. Intranet 
๒. หนังสือเวียน 

- สมุดหน้าเหลอืง 
(Yellow Pages) 
- ฐานความรู้ 
(Knowledge 
Pages) 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
๖.๑ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ
การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า  
 เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
ทั้งในกองทัพบก และนอกกองทัพบก เช่น ทอ., 
ทร., บก.ทท., ภาคเอกชน, และบุคคลทั่วไป เพื่อ
ประชาพิจารณ์ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
๖.๒ ปรับปรุงร่างข้อมูล เพื่อเผยแพร่โดยผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 

๑-๑๕ เม.ย.
๕๗ 

จํานวนผู้แทน
หน่วยที่เข้าร่วม
การสัมมนา 

จํ านวน  ๕๐ 
คน 

ผู้แทนหน่วย นขต. รร.จปร. 
หรือ ผู้ที่สนใจ  
 

 รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 



ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ ๔ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ (K)  :  การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP  

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
-จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM (ที่จะเป็นวิทยากรให้คําแนะนําต่อไป) 
-เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ, 
วารสารเสนาศึกษา ฯ 
-เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
-จัดทําเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 

พ.ค.๕๗  
จํ า น ว น ผู้ แ ท น
นขต .รร .จปร .ที่
เข้ารับการอบรม 
จํานวนช่องทาง 
การเผยแพร่ 

 
๑๐ คน 

 
 
๔ ช่องทาง 

 
๑๐ คน 

 
 
ช่องทางการเผยแพร่ 
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓. เอกสารคู่มือการติดตั้ง
ร ะ บ บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
พลั ง งานไฟฟ้ า  เพื่ อการ
ประหยัดพลั ง งานไฟฟ้ า
อย่างยั่งยืน 
๔.แผ่นพับการติดตั้งระบบ
เก็ บข้ อมู ล ด้ านพลั ง ง าน
ไฟฟ้า  เพื่ อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
 

 
ระบบพี่เลี้ยง  
(Mentoring 
System),เทคนิค
การเล่าเรื่อง(Story 
Telling), การ
จัดเก็บความรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในรูปของเอกสาร 

 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกย่อยชมเชย  ธ.ค. ๕๗ จํานวนรางวัล ๒ รางวัล ผู้แทน นขต.รร.จปร.ที่เข้า
รับการอบรม ใน ๗.๑ 

การประเมิน รร.จปร. ๖ 



 

๕ ชื่อส่วนราชการ     กวฟ.สกศ.รร.จปร. หน้าที่    /๕ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

องค์ความรู้ที่จาํเปน็ (K)  :  การติดตั้งดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ ตราRichtmass รุ่น RP3440 เมื่อทํางานร่วมกับโปรแกรมเก็บข้อมูลและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า Richtmass-Pro 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP  

ผู้ทบทวน : ....พ.อ............................................................................................................................. ผู้อนุมัติ  : พล.ท..................................................................................................... 
  

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 
( พอพล  มณีรนิทร์ ) (ศุภชัย  ศรีหอม ) 
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