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การพัฒนาระบบสั่ งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริยะภายในองค์ การ :
กรณีศึกษาบริษทั แพคกอน จากัด
เพ็ญวิสาข์ วงศ์อนันต์นนท์

บทคัดย่ อ
ในการดาเนิ นธุ รกิจปั จจุบนั ค่าพลังงานไฟฟ้ าภายในสานักงาน เป็ นต้นทุนอันดับแรกที่ทุกบริ ษทั ให้
ความสาคัญ และพยายามที่จะจดรายจ่ายในส่ วนนี้ ให้มากที่สุด การสามารถบริ หารจัดการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เพื่อการควบคุ มค่าใช้จ่ายจึงเป็ นวิธีหนึ่ งในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกาไร
ให้แก่องค์กร
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเกี่ ยวกับมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ ( Smart Meter) ของบริ ษทั แพค
กอน จากัด เพื่อพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะภายในองค์การโดยใช้อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพ
สิ่ ง (Internet of Things) และการเข้าใช้บริ การการประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครื อข่าย หรื อ การ
ค านวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing ) ให้ส ามารถแสดงผลผ่า นระบบโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เพื่ อ ควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนขององค์การ
ซึ่ งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จากผูบ้ ริ หาร,ผูพ้ ฒั นาระบบรวมไปถึงพนักงาน
ของบริ ษทั แพคกอน จากัด จานวน 7 คน พบว่าในงานวิจยั ครั้งนี้ สามารถพัฒนาระบบซึ่งสามารถตรวจสอบ
การใช้ไฟฟ้าและควบคุมจากส่ วนกลาง มีรายงานการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน สามารถดูขอ้ มูลอัตราการใช้ไฟฟ้ า
แล้วนามาคานวณหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าได้ใกล้เคียงกับการเรี ยกเก็บเงินจริ งจากการไฟฟ้ า และยังสามารถวัดการ
ปรับการใช้งานของพลังงานได้อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าที่สุด

คาสาคัญ: การพัฒนาระบบ, มาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ, การคานวณแบบคลาวด์, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพ
สิ่ ง

2

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการดาเนิ นธุ รกิจปั จจุบนั ค่าพลังงานไฟฟ้ าภายในสานักงาน เป็ นต้นทุนอันดับแรกที่ทุกบริ ษทั ให้
ความสาคัญ และพยายามที่จะจดรายจ่ายในส่ วนนี้ ให้มากที่สุด การสามารถบริ หารจัดการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เพื่อการควบคุ มค่าใช้จ่ายจึงเป็ นวิธีหนึ่ งในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกาไร
ให้แก่องค์กร
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปั จจุบนั ไทยได้มีการนาร่ องระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้ในภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ เพื่อบริ หารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เพื่อ
ความคุมค่าใช้จ่าย
ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของระบบมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะภายในองค์การที่ใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล ไร้ ส ายและเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง ( Internet of Things : IoT )
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2559) ไม่วา่ จะเป็ นเซนเซอร์ ตรวจวัดต่าง ๆ ทั้งสามารถตรวจวัดได้ท้ งั สภาพแวดล้อม ทั้ง
การจราจร แม้กระทัง่ การใช้พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละพื้นที่ อันมีแนวโน้มได้รับความนิ ยมในอนาคตโดย
นามาพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ การเพิ่มขึ้นของ IoT มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งการใช้
ชี วิ ต ประจ าวัน ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และช่ อ งทางการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ IoT ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง ยัง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้กบั งานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีการเชื่ อมโยงข้อมูลแบบไร้ขอ้ จากัดผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ออกแบบและสร้างเครื่ องวัดและส่ งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในองค์การผ่านการเข้าใช้บริ การการ
ประมวลผลแบบแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรผ่า นเครื อ ข่ า ย หรื อ การค านวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing )
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555 )ให้สามารถคานวณการใช้ไฟฟ้ าต่อหน่ วย ควบคุ มการเปิ ด – ปิ ดไฟฟ้ า และส่ ง
ข้อมูลไปยังระบบโทรศัพท์มือถือ ( Smart phone )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ ( Smart Meter) ของบริ ษทั แพคกอน จากัด
2. เพือ่ พัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะภายในองค์การโดยใช้อินเทอร์ เน็ตประสาน
สรรพสิ่ ง (Internet of Things) และการเข้าใช้บริ การการประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่าน
เครื อข่าย หรื อ การคานวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing ) ให้สามารถแสดงผลผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนขององค์การ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ได้ทราบข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาระบบมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ ( Smart Meter ) ของบริ ษทั
แพคกอน จากัด
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2. ทาให้หน่วยงานสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มผลกาไรให้แก่องค์การ
ที่นามาใช้
3. สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ในเรื่ องของเทคโนโลยี IoT

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. มาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ ( Smart Meter ) หมายถึง มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ได้ถูก
พัฒนามาเพื่อใช้แทนที่มาตรพลังงานแบบเดิมที่มีอยู่ (แบบจานหมุน) โดยที่การอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้
ไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่ งข้อมูลในรู ปแบบดิจิทลั ไปที่ระบบควบคุม ( Control System ) มาตร
อัจฉริ ยะสามารถติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับระบบควบคุมได้บ่อยมากเท่าที่ตอ้ งการ โดยที่ไม่จาเป็ นจะต้องส่ ง
พนักงานมาเพื่ออ่านค่าหน่วยไฟฟ้าเดือนละครั้งแบบในปั จจุบนั
2. การให้บริ การประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครื อข่าย หรื อ การคานวณแบบคลาวด์ (
Cloud Service ) หมายถึง บริ การที่ครอบคลุมถึงการประมวลผลหน่วยจัดเก็บของข้อมูล และระบบออนไลน์
ต่าง ๆ จากผูใ้ ห้บริ การ เพื่อลดความยุง่ ยากในการติดตั้ง ,ดูแลระบบ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยลด
ต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเอง ซึ่ งจะมีบริ การทั้งแบบบริ การฟรี และแบบเรี ยกเก็บ
เงิน
3. อินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง ( Internet of Things ) หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยง
ทุกสิ่ งทุกอย่างเข้าสู่ โลกของอินเทอร์ เน็ตทาให้มนุ ษย์สามารถติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งทาธุ รกิจ ,
เข้าถึงข้อมูล ,สั่งการ ,ควบคุ มการใช้งานอุปกรณ์ ต่าง ๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทั้งในชี วิตประจาวัน
และในการทางาน

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริยะ
ผศ.ดร.วันเฉลิม โปรา (2559) อธิ บายมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Meter) คือ มาตรวัดพลังงาน
ไฟฟ้ าชนิ ดใหม่ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนที่มาตรพลังงานแบบเดิมที่มีอยู่ (แบบจานหมุน) โดยการ
อ่านค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ถูกใช้ไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ และส่ งข้อมูลในรู ปแบบดิ จิทลั ไปที่ระบบควบคุ ม
(Control System) มาตรอัจฉริ ยะสามารถติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับระบบควบคุมได้บ่อยเท่าที่ตอ้ งการ โดยที่
ไม่จาเป็ นจะต้องส่ งพนักงานมาอ่านค่าหน่วยไฟฟ้ าเดือนละครั้งแบบในปั จจุบนั ดังนั้นผูข้ ายไฟฟ้าและผูท้ ี่ใช้
ไฟฟ้ าจะสามารถอ่านหรื อคานวณค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานได้เสมอ โดยช่องทางการสื่ อสารอาจจะเลือก
ได้จากหลากหลายรู ปแบบ เช่ น รู ปแบบการสื่ อสารผ่านทางเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรื อรู ปแบบการ
สื่ อสารผ่านคลื่น RF เป็ นต้น นอกจากนี้การบารุ งรักษาซ่ อมแซมมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะสามารถทาได้ง่ายขึ้น
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เนื่ องจากความซับซ้อนทางด้านชิ้ นส่ วนกลไกมีนอ้ ยลงกว่าแบบเดิม หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบมาตรวัด
ไฟฟ้ าอัจฉริ ยะจะสามารถแจ้ง เหตุ ความผิดปกติ ท างไฟฟ้ า ตัวอย่างเช่ น ไฟตก ไฟดับ ดังนั้นจึ งสามารถ
ตรวจสอบหาจุดที่เป็ นต้นเหตุที่ทาให้ระบบทางานผิดพลาดได้ไวกว่าเดิม นอกจากนั้นมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ
ยังสามารถคานวณค่าไฟฟ้าที่มีวธิ ี การคิดที่ซบั ซ้อนได้
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ บริการแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการประมวลผลแบบแบ่ งปันทรัพยากรผ่าน
เครื อข่ าย หรื อ การคานวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing )
Gartner Inc. (2015) ได้นิยามความหมายว่า Cloud service is a style of computing where massively
scalable IT-related capabilities are provided ‘as a service’ across the Internet to multiple external customers
หรื อระบบการบริ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ แนวทางการประมวลผลที่ใช้พลังของโครงสร้างทางไอ
ทีขนาดใหญ่ที่ขยายตัวได้ ซึ่ งได้นาเสนอยังลูกค้าภายนอกจานวนมหาศาลในรู ปแบบของการให้บริ การ
Forrester group (2010) ได้นิยามไว้วา่ Cloud Service: A pool of abstracted, highly scalable, manage
infrastructure capable of hosting end-customer applications and billed by consumption หรื อ กลุ่ ม ของ
โครงสร้ า งพื้ นฐานที่ มี ก ารบริ หารจัดการและขยายตัวได้อย่า งมาก จึ ง มี ขี ดความสามารถในการรองรั บ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ โดยเก็บค่าบริ การตามการใช้งาน
บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ (2552) ได้ให้ความหมายของ Cloud Computing หรื อ Cloud Service ไว้คือ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการประมวลผลอยูใ่ นระบบอินเทอร์ เน็ต บนรู ปแบบของโครงสร้างการประมวลผล
ขนาดใหญ่ที่ทางานร่ วมกัน มีการแบ่งปั นทรัพยากรในการประมวลผลร่ วมกันบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ราว
กับ ว่า เป็ นหน่ ว ยประมวลผลเดี ย วกัน จึ ง ได้ก ล่ า วได้ว่า การบริ ก ารประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ นั้น เป็ น
เทคโนโลยีที่ได้พฒั นาขึ้ นมาเพื่อให้ตอบสนองรู ปแบบการทางานและการใช้งานระบบสารสนเทศผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพราะฉะนั้นแนวคิดการบริ การประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครื อข่าย หรื อ
การคานวณแบบคลาวด์เปรี ยบกับการบริ กการไฟฟ้ า คื อการบริ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จะเป็ น
เหมือนกับโครงสร้างสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่องค์การหรื อหน่วยงานสามารถจะใช้งานได้โดยที่ไม่มีของเขต
ชัยยุทธ สันทนานุการ (2555) กล่าวไว้วา่ การบริ การประมวลผลแบบแบ่งปั นทรัพยากรผ่านเครื อข่าย
หรื อ การคานวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing / Cloud Service) เป็ นการให้บริ การการประมวลผลที่อิง
กับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยที่ผูใ้ ช้งานสามารถระบุ ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ ของระบบการ
บริ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จากนั้นซอฟต์แวร์ จะร้องของให้ระบบทาการจัดสรรทรัพยากรและบริ การ
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยที่ระบบนั้นสามารถเพิ่มและลดจานวนของทรั พยากร รวมถึ งเสนอ
บริ การให้พอเหมาะกับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ตลอดเวลา
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตประสานสรรพสิ่ ง ( Internet of Things )
สมนึ ก จิระศิริโสภณ (2559, หน้า 11) ได้อธิ บายแนวคิด Internet of Things ไว้ว่าได้ถูกคิดขึ้นโดย
Kevin Ashton ในปี 1999 เขาเริ่ ม ต้น โครงการ Auto-ID Center ที่ ม หาวิท ยาลัย Massachusetts Institute of
Technology หรื อ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทาให้เป็ นมาตรฐานระดับโลกสาหรับ RFID Sensors ต่าง
ๆ ที่จะเชื่ อมต่อกันได้ ต่อมาในยุค 2000 โลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็ นจานวนมากและมีการใช้คา
ว่ า Smart ที่ น้ ี คื อ smart device, smart home , smart meter, smart network, smart intelligent transportation
ต่าง ๆ ล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์ เน็ตได้

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปรี ชา รักษาพล (บทคัดย่อ, 2558) ศึกษาเรื่ อง ระบบตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้า ผ่านระบบเครื อข่าย
พบว่าผูศ้ ึกษาได้พฒั นาระบบการตรวจวัดการใช้งานกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบเครื อข่าย เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้กระแสไฟฟ้าในปริ มาณที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็ นการตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อนาข้อมูลการ
ใช้กระแสไฟฟ้ามาจัดทาแผนนโยบายพลังงานด้านการใช้กระแสไฟฟ้า
ระบบที่ พฒั นาขึ้ น จัดทาขึ้ นพร้ อมกับโมเดลเพื่ อสาธิ ตการทางานของระบบเพื่อให้เห็ นภาพการ
ทางานของเซ็ นเซอร์ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ ากับคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในการบันทึ กข้อมู ล ซึ่ งสามารถนาไป
พัฒนาเป็ นระบบตรวจวัดอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย

รู ปแบบการวิจัย
ในการดาเนิ นการศึ ก ษาเรื่ อง การพัฒนาระบบสั่ ง การมาตรวัดไฟฟ้ า อัจฉริ ย ะภายในองค์ก าร :
กรณี ศึ ก ษาบริ ษ ัท แพคกอน จ ากัด ภาพรวมของการก าหนดระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย หรื อ กระบวนวิ ธี ก ารวิ จ ัย
(methodology) ที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้กาหนดระเบียบวิธีวิจยั หรื อกระบวนการวิธีวิจยั เชิง
คุ ณภาพ ( qualitative research ) ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการกาหนดกรอบและขอบเขตของระเบี ยบวิธีวิจยั หรื อ
กระบวนการวิจยั ดังกล่าวมาใช้ในการดาเนินการศึกษา โดยได้สรุ ปดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary research )
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพด้วยวิธีการ
วิจยั เชิงเอกสาร ซึ่ งเบื้องต้นทางผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยั หรื อกระบวนวิธีการวิจยั
ด้วยวิธีการการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรื องานวิจยั เชิ งเอกสาร ด้วยวิธีการของการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

6

การสั มภาษณ์ ( In-depth interview )
การก าหนดระเบี ย บวิธี ก ารวิจยั หรื อกระบวนวิธี ก ารวิจยั โดยวิธี ก ารใช้ก ระบวนวิธี การวิจยั เชิ ง
คุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การกาหนดกระบวนวิธีการวิจยั ได้กาหนดให้มีกระบวนการวิธีการวิจยั ด้วย
การใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างลักษณ์ ที่เป็ นการสัมภาษณ์ ดว้ ยคาถามที่คล้ายกัน เป็ นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิ ด เป็ นกระบวนการวิธีการวิจยั ที่มีความยืดหยุ่น ได้ทราบความคิดเห็ นและเปิ ดกว้างประชากร
กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มเป้ าหมายที่จะสัมภาษณ์จานวนทั้งหมด 7 คน

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคก่ อนการดาเนินการพัฒนาระบบสั่ งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะภายใน
องค์ การ : กรณีศึกษาบริษัท แพคกอน จากัด
ความหมายของระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ า อัจฉริ ยะ (Smart Meter) และมี ระบบสั่งการ
อย่างไร คาตอบเกี่ ยวกับ ความหมายของระบบสั่ งการมาตรวัดไฟฟ้ า อัจฉริ ยะ (Smart Meter) คือระบบที่
สามารถรับส่ งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเข้าสู่ ส่วนกลางและสามารถสั่งการปิ ดเปิ ด Meter ได้จากส่ วนกลาง ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้ นมาเพื่อแทนที่ มาตรวัดพลังงานไฟฟฟ้ าในแบบเดิ มที่ มี อยู่ สามารถควบคุ มการสั่งจ่ายไฟฟ้ า ให้
เป็ นไปตาม Logic ที่ ต้ งั ค่าไว้โดยอัตโนมัติ โดยสั่งงานผ่าน Application ต่าง ๆ รวมถึ งการดู ขอ้ มู ลการใช้
ไฟฟ้ า ทั้งนี้ มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะยังสามารถติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับระบบควบคุ มได้บ่อยเท่าที่ตอ้ งการ
โดยที่ไม่จาเป็ นต้องส่ งพนักงานมาเพื่ออ่านค่าไฟฟ้ าในแต่ละเดือนแบบในปั จจุบนั นอกจากนั้นมาตรวัดการ
ใช้ไฟฟ้ าด้วยการเพิ่มความสามารถด้วยเทคโนโลยี IoT ทาให้สามารถตรวจสอบค่าไฟ การใช้ไฟฟ้ าตามจุด
ต่างๆ ที่ได้ติดตั้งได้ตลอดเวลาด้วย Smart Phone เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ โดยวิธีการอ่านค่า
ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่ งข้อมูลไปในรู ปแบบของดิจิทลั ไปที่ระบบควบคุม
สภาพปั ญหาก่อนนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Meter) มาใช้ในบริ ษทั แพคกอน
จากัด คือไม่สามารถตรวจสอบการใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ ารวมทั้งการใช้ไฟฟ้ าของแต่ละส่ วนย่อยภายใน
บริ ษทั ในแต่ละเดื อนได้รวมทั้งไม่ทราบต้นทุนค่าไฟฟ้ าของบริ ษทั เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารบริ ษทั
หมดไปกับ ค่ า ไฟฟ้ า จ านวนมหาศาลท าให้ บ ริ ษ ัท ต้อ งควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นนี้ จึ ง ต้อ งหาอุ ป กรณ์ มา
ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ไฟฟ้ า อีกทั้งยังไม่สามารถที่
จะตรวจสอบและรั บรู ้ ถึงปริ มาณของการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ องค์การใช้พลังงานไฟฟ้ าไปในแต่ละเดื อน
รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าในจุดย่อยๆได้อย่างที่ควรจะเป็ นทั้งยังไม่สามารถคานวณค่าไฟฟ้ าที่มีวิธีการคานวณการ
คิดที่ซบั ซ้อนได้ เช่น ตามช่วงเวลา หรื อตามความต้องการการใช้ไฟฟ้ าและยังไม่สนับสนุ นการคิดค่าไฟฟ้ า
แบบจ่ายล่วงหน้าด้วยนอกจากนั้นยังไม่สามารถรู ้ลกั ษณะของการไฟฟ้ าของผูท้ ี่ใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ดี จึงยัง
ไม่สามารถบริ หารจัดการกับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานในองค์การและคุม้ ค่า
กับความต้องการใช้งานจริ งขององค์การ
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เหตุ ผ ลที่ บ ริ ษ ทั แพคกอน จากัด ใช้ม าตรวัดไฟฟ้ า อัจฉริ ย ะ (Smart Meter) ค าตอบที่ ไ ด้คื อ เพื่ อ
ตรวจสอบปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าในส่ วนย่อยและนาเสนอ solution ให้ลูกค้า, ต้องการวางแผนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าขององค์การในอนาคตได้ , เพื่อหาอัตราการใช้ไฟฟ้ าที่ ผิดปกติ ในแต่ละอุ ปกรณ์ และต้องการทราบ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าล่วงหน้านอกจากนั้นแล้วอีกเหตุผลที่ทาให้บริ ษทั แพค
กอน จากัดใช้มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะนี้ คือ เนื่ องจากมันเทคโนโลยีที่กาลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงเป็ น
เหตุผลให้ทางอีกทั้งยังสามารถเป็ นผูน้ าในการใช้งานของมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะด้วยเทคโนโลยี IoT ที่กาลัง
เป็ นเทรนด์อยูใ่ นปั จจุบนั กับโครงข่าย LoRa ยังช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถให้การตรวจสอบค่าไฟฟ้ าและ
ยังสามารถก้าวไปสู่ การนาไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วย
การพบสภาพปั ญหาขณะที่ใช้และหลังจากนาระบบสัง่ การมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart
Meter) มาใช้ในบริ ษทั แพคกอน จากัด รวมทั้งอุ ปสรรคที่ พบขณะทาการพัฒนา คื อโครงข่ายที่ นามาใช้
พัฒนากับอุปกรณ์มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะคือ LoRa ซึ่ งยังไม่ค่อยเสถียร มีจานวนของผูท้ ี่นามาพัฒนาจานวน
น้อยรวมทั้ง มี วิธี ก ารของการนามาพัฒนาค่ อ นข้า งยากนอกจากนั้นยัง พบว่า ระบบยัง ไม่ Real time และ
คานวณค่าไฟฟ้าเป็ นรายชัว่ โมงยังไม่สามารถทาได้รวมทั้งระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะยังสามารถดึง
ข้อมู ล มาแสดงผลได้ช้า โดยคาดว่า เกิ ด จากปั ญ หา Network ของตัวอุ ป กรณ์ ส่ ง -รั บข้อมู ล ในเรื่ องของ
อุปสรรคที่พบขณะทาการพัฒนาคือ การติดตั้ง (Set up) โครงข่ายในการรับส่ งข้อมูลใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน
เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการพัฒนาควบคู่กบั มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะเป็ นเทคโนโลยีที่ค่อนข้าง
ใหม่ , เรื่ องของ Network ที่ยงั ไม่ค่อยมีความเสถี ยร, ปั ญหาของการ Config อุปกรณ์ Smart Meter ยังไม่มี
Interface ในการ Config , เรื่ องของ Know How ความรู ้ ในเรื่ องของการพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ า
อัจฉริ ยะรวมไปถึงเรื่ องของการคัดเลื อกอุปกรณ์ ที่นามาใช้และเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีความใหม่และเป็ น
ระบบที่ยงั ไม่มีการนามาใช้ในประเทศไทยทาให้ยากต่อการศึกษาค้นคว้าจนทาให้เป็ นอุปสรรคที่ค่อนข้าง
หลักสาคัญในการพัฒนาระบบสัง่ การมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะนี้
การวิเคราะห์ เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบสั่ งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะภานในองค์ การ :
กรณีศึกษาบริษัท แพคกอน จากัด
คือ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทาง Online ไม่จาเป็ นต้องไปดูค่าที่หน้า Meter และเพื่อใช้ใน
บริ ษทั รวมทั้งเสนอ solution ขายลูกค้า , เพื่อตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้ าของอุปกรณ์และนาข้อมูลดังกล่าว
มาวางแผนการใช้ไฟฟ้ าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้ าของบริ ษทั และทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าแบบ Real timeผ่าน
Application ของอุปกรณ์ Smart Phone อีกทั้งยังสามารถเริ่ มได้ง่ายและนาไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ ได้
ทั้งยังเป็ นการริ เริ่ มที่ดีในการพัฒนาเรื่ องของ IoT อีกด้วย รวมถึงเพื่อเป็ นต้นแบบสาหรับทามาตรวัดไฟฟ้า
อัจฉริ ยะในครัวเรื อนในอนาคต (เหตุผลทางธุ รกิจ) นอกจากนั้นคือ เทคโนโลยีกา้ วหน้าขึ้นทุกวัน เราจึงต้อง
นาเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อความรู ้ ความสามารถและพัฒนาประเทศชาติให้ทนั และทัดเทียมกับชาวโลก
และนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสามารถสู งสุ ด
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ถ้าต้องการทาการพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Meter) จะมีปัญหา คือ “ การ
ติดตั้ง (Set up) โครงข่ายในการรับส่ งข้อมูลใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการ
พัฒนาควบคู่กบั มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะเป็ นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่” “เรื่ องของ Network ที่ยงั ไม่ค่อยมี
ความเสถียร” “ปั ญหาของการ Config อุปกรณ์ Smart Meter ยังไม่มี Interface ในการ Config” “คือในเรื่ อง
ของการคัดเลือกอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาและเรื่ องของเทคโนโลยีที่จะใช้ เนื่ องจากท่านที่หกได้
อธิ บายว่าทั้งเรื่ องของอุ ปกรณ์ และเทคโนโลยีค่ อนข้างมี ความใหม่จึง ทาให้เป็ นอุ ปสรรคต่ อการพัฒ นา”
นอกจากเรื่ องของส่ ว นของ ตัวอุ ป กรณ์ , การติ ดตั้ง , ด้า นเครื อข่ า ยที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาแล้ว ทางกลุ่ ม ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ได้อธิ บายนอกเหนื อจากนั้นคือ “เรื่ องของ Know How ความรู ้ในเรื่ องของการพัฒนาระบบสั่งการ
มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ เนื่ องจากเป็ นระบบที่ยงั ไม่มีการนามาใช้ในประเทศไทยทาให้ยากต่อการศึ ก ษา
ค้นคว้าและทาให้เป็ นอุปสรรคที่ค่อนข้างหลักสาคัญในการพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะนี้”
การทางานของระบบการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Meter) และข้อดี กว่าระบบมิเตอร์ ไฟฟ้ า
แบบทัว่ ไป คือรับข้อมูลจาก Meter แบบ online และสั่งการปิ ด เปิ ด Meter ได้จากส่ วนกลาง ,มี Report การ
ใช้งานไฟรายวัน , ตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้ าของอุปกรณ์ เป็ น วัน สัปดาห์และเดื อนได้ , สามารถวัด
พลังงานได้แม่นยาและส่ งข้อมูลขึ้ น Internet ได้ นอกจากจะสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้ าและการใช้ไฟได้
ทันทีผา่ น Application ของ Smart Phone แล้วนั้นการทางานโดยการส่ งข้อมูลผ่านระบบโครข่าย LoRa ไปยัง
ส่ วนกลางและส่ งข้อมูลต่อไปในรู ปแบบต่างๆ
ความต้องการเพิ่ ม เติ ม ในการพัฒนาระบบมาตรวัดไฟฟ้ า อัจฉริ ย ะ (Smart Meter) ให้ดียิ่ง ขึ้ นคื อ
ต้องการให้สามารถรับส่ ง Profile การทางานของ Meter ผ่าน Online เช่น กาหนดเวลาเปิ ด ปิ ด Meter รวมถึง
มีการเก็บรวบรวมพร้ อมบันทึกและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุ มส่ วนกลางเมื่อมีเหตุการ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ทันทีและอัตโนมัติ, ทาเป็ น Package สาหรับออกขายได้, สามารถคานวณค่าไฟฟ้ าคิดเป็ นชัว่ โมง/นาทีได้ ,
สามารถตั้งค่าให้เปิ ดปิ ดการจ่ายไฟอัตโนมัติหากไม่ชาระค่าไฟฟ้าได้ และ ออกบิลสรุ ปยอดรายเดือนได้วา่ ใช้
ปริ มาณไฟฟ้ าเท่าไหร่ คิดเป็ นเงิ นเท่าไหร่ Performance for Radio Frequency คือ ระยะการรับส่ งข้อมู ล ได้
ไกลขึ้นและเปิ ดปิ ด อ่านค่าไฟผ่าน Smart Phone อีกทั้งยังต้องการให้สามารถคานวณค่า FT ได้และมีการ
รองรั บ มาตรฐานทั้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง สามารถตรวจจับ การโกงค่ า ไฟฟ้ า หรื อ
ตรวจจับและแจ้งเตือนการใช้ปริ มาณของไฟฟ้ าที่เกิ นที่กาหนดเพื่อให้ลดปริ มาณของการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในองค์การเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์การลงได้
ผลลัพธ์ ที่น่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการระบบสั่ งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะภายในองค์ การ :
กรณีศึกษาบริษัท แพคกอน จากัดและข้ อเสนอแนะจากผู้ให้ ข้อมูล
มี ระบบตรวจสอบการใช้ไ ฟฟ้ า และควบคุ ม จากส่ วนกลาง มี Report การใช้ไ ฟฟ้ า ในแต่ ล ะวัน ,
สามารถดู ขอ้ มูลอัตราการใช้ไฟฟ้ าแล้วนามาคานวณหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าได้ใกล้เคียงกับการเรี ยกเก็บเงิ นจริ ง
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จากการไฟฟ้ า, การแสดงผลควรจะต้องสามารถแสดงผลได้แบบ Real time (ซึ่ งในปั จจุบนั สามารถแสดง
ผลได้เต็มที่ในรายชัว่ โมง)ได้เสมอ , เพิ่มระบบตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Smart Meter ผ่าน Application , You
can adjust and use energy to reliable ซึ่ งหมายถึ ง สามารถวัด การปรั บ การใช้ง านของพลัง งานได้อ ย่า ง
เหมาะสมและคุ ม้ ค่าที่สุด , สามารถตรวจสอบหากมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเกิ นที่กาหนดทั้งยังสามารถแจ้ง
เตือนเมื่อเกิ ดเหตุความผิดปกติทางไฟฟ้ า เช่ นไฟตก หรื อไฟดับ หากมีการใช้ไฟฟ้ าเกิ นที่กาหนดทางผูใ้ ช้
พลังงานในส่ วนย่อยนั้นๆ จะต้องหาวิธีการที่ทาให้การใช้ไฟฟ้ ากลับไปสู่ สภาวะปกติ ดังนั้นจึงสามารถทา
การตรวจสอบหาจุดที่เป็ นต้นเหตุที่ทาให้ระบบทางานเกิดความผิดพลาดหรื อจุดที่ใช้ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า
เกิ นก าหนดของแต่ ล ะส่ วนย่อยในองค์ก ารได้ไ วกว่า เดิ ม เพื่ อช่ วยกันลดค่ า ใช้จ่า ยและเป็ นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายภายในองค์การอีกด้วย

10

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ทาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรวัดอัจฉริ ยะ ( Smart Meter) ของ
บริ ษทั แพคกอน จากัดและเพื่อพัฒนาระบบสัง่ การมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะภายในองค์การโดยใช้อินเทอร์ เน็ต
ประสานสรรพสิ่ ง (Internet of Things) และการเข้าใช้บริ การการประมวลผลแบบแบ่งปั นทรั พยากรผ่าน
เครื อข่าย หรื อ การคานวณแบบคลาวด์ ( Cloud Computing ) ให้สามารถแสดงผลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนขององค์การ ผูว้ จิ ยั จึงได้อภิปรายผลการศึกษาดังนี้
การศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรวัดอัจฉริ ยะ ( Smart Meter) ของบริ ษทั แพคกอน จากัด พบว่า มาตรวัด
อัจฉริ ยะ ( Smart Meter) ของบริ ษทั แพคกอน จากัด สามารถควบคุ มการเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าจากส่ วนกลางผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ริยา คู ณเลสา และภูวนัย ไชยสิ งห์ (บทคัดย่อ, 2555) ที่
ศึกษาเรื่ อง ระบบควบคุมแสงสว่างผ่านอินเตอร์ เน็ต ที่ผศู ้ ึกษาได้พฒั นาการบริ หารจัดการเกี่ยวกับเรื่ องแสง
สว่างภายในอาคาร โดยใช้เครื่ องแม่ข่าย (Server) มาใช้บริ หารจัดการควบคุ มการเปิ ด/ปิ ดหลอดไฟผ่า น
อินเตอร์ เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี รชัย หลาเนี ยม (บทคัดย่อ, 2559) ศึกษาเรื่ อง การออกแบบและ
ประยุกต์สวนอัจฉริ ยะบนระบบไอโอที พบว่า วิทยานิ พนธ์น้ ี ได้ศึกษาและออกแบบการนาเทคโนโลยี IoT
หรื อ Internet of Thing เข้า มาใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีท างการเกษตร โดยการนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ และ
ทรานสดิวเซอร์ ไปเก็บพารามิเตอร์ ต่าง ๆในการควบคุมดู แลสวนผลไม้จากหลายๆสวนให้สามารถเฝ้ ามอง
และควบคุมระบบได้อย่างอัตโนมัติพร้ อมกันและแสดงผลด้วยอุปกรณ์สมาร์ ทโฟน ในส่ วนของการนาเอา
เทคโนโลยี IoT เข้ามาร่ วมใช้กบั อุปกรณ์ มาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะในการควบคุมระบบได้อย่างอัตโนมัติและ
แสดงผลผ่านอุปกรณ์ Smart Phone

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในด้านการทางานของระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะ
ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและการวิจยั ในอนาคต มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ควรมีการคานวณค่าไฟฟ้ารวมถึงสามารถคานวณค่า FT ได้
2. ความปลอดภัยในขั้นตอนการรับส่ งข้อมูล
3. การแสดงผล คือควรจะสามารถแสดงผลได้แบบ Real Time เนื่องด้วยใน
ปั จจุบนั สามารถแสดงผลได้เต็มที่ได้เป็ นรายชัว่ โมง
4. ควรมีการแจ้งเตือน คือ ควรมีการแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรื อผูบ้ ริ หารหากมีการใช้ไฟฟ้า
เกินที่ได้กาหนดและสามารถบ่งบอกได้ถึงอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินจากที่ได้ต้ งั ค่าไว้
5. การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรอัจฉริ ยะเพื่อจะได้เข้าใจ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรอัจฉริ ยะ โดยจาเป็ นต้องศึกษามาตรฐานที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ
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หลังจากที่ได้ศึกษาวิจยั ที่จะพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะภายในองค์การ : กรณี ศึกษา
บริ ษทั แพคกอน จากัด จะพัฒนาระบบสั่งการมาตรวัดไฟฟ้ าอัจฉริ ยะให้เป็ นไปในรู ปแบบของระบบที่มี
ระบบการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ าและควบคุ มจากส่ วนกลาง มี การออกรายงานการใช้ไฟฟ้ าในแต่ละวัน
สามารถดู ขอ้ มูลอัตราการใช้ไฟฟ้ าแล้วนามาคานวณหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าได้ใกล้เคียงกับการเรี ยกเก็บเงิ นจริ ง
จากการไฟฟ้า และยังสามารถวัดการปรับการใช้งานของพลังงานได้อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่านอกจากนั้นผูท้ ี่
ใช้มาตรวัดไฟฟ้าอัจฉริ ยะจะสามารถอ่านหรื อคานวณค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานได้

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ประเด็นในการวิจยั ในการวิจยั ในอนาคตควรมุ่งเน้นในการพัฒนามาตรวัด
พลังงานในรู ปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น มาตรวัดน้ า เป็ นต้น
2. การวิจยั ในอนาคตควรศึกษาเทรนด์ของเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติม
3. การเลือกอัตราสาหรับคานวณค่าไฟฟ้า
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