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บทคัดยอ 
 
       ในชวงทศวรรษหนาหนวยงานสาธารณูปโภคในตลาดแขงขันเสรี เชน หนวยงานการไฟฟา จะ
เผชิญกับหลายวิกฤตการณ ประการแรก คือ นโยบายท่ีลดตนทุนคาใชจาย โดยยังคงใหระบบไฟฟา
มีคุณภาพเทาเดิมท้ังท่ีรายรับไมแนนอน ประการท่ีสอง คือ อุปกรณหลักในระบบจําหนายมีอายุใช
งานมานานและตองการการบํารุงรักษาเพือ่ยืดอายกุารใชงาน   ประการสุดทาย คือ ความตองการ
กําลังไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึนทําใหมีผูผลิตรายยอยกระจายอยูในระบบเปนจํานวนมาก ระบบจัดการดานการ
จําหนายไฟฟา หรือ DMS ท่ีมีความสามารถหลาย ๆ ดาน  จะถูกนํามาใชเพื่อชวยใหผูส่ังการระบบ
สามารถตัดสินใจไดทันเวลา   โดยระบบนี้จะตองสามารถใชงานรวมกับระบบอ่ืน ๆ   เชน ระบบ
จัดการการใชงานอุปกรณ ระบบวางแผนการใชทรัพยากรขององคกร เปนตน ท้ังนี้เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของจะตองรูวิธีการตรวจสอบ ใชงานและบํารุงรักษาระบบ DMS ใหมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
รวมท้ังเรียนรูวิธีการจัดการกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในองคกรหรือรวมกับผูผลิต   เพื่อใหการ
จําหนายไฟฟามีคุณภาพเปนท่ีพอใจของลูกคา   ฟงกชันการทํางานหลาย ๆ อยางในระบบ DMS จะ
ข้ึนอยูกับความตองการของหนวยงานเปนหลักซ่ึงจะทําใหยากตอการออกแบบ การวจิัยนีจ้ะ
นําเสนอทางเลือกเพื่อแกปญหาในการออกแบบ โดยนาํทฤษฎีการจัดการความรูและกระบวนการ
ดานวิศวกรรมความรูมาจัดเกบ็ประสบการณของผูเช่ียวชาญในการกําหนดความตองการของระบบ 
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DMS (การกําหนดรูปแบบและฟงกชัน การประยุกตใชงาน เปนตน) ใหเปนระบบ   ผลของการวิจัย
แสดงใหเห็นวาเทคนิคของวิศวกรรมความรู เชน CommonKADS สามารถชวยหนวยงานในการ
จัดเก็บ  ใชประโยชน  และเพิ่มเติมองคความรูในการออกแบบระบบ DMS ของตัวเองได  โดยระยะ
ส้ันการสรางแบบจําลองความรูจากความตองการพื้นฐานดานการใชงานระบบและความรูของ
หนวยงานที่ปรึกษาภายนอกท่ีเกี่ยวของ  จะมีประโยชนตอองคกรทําใหองคกรสามารถควบคุมงาน
จางออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากรูวาในแตละข้ันตอนจําเปนตองพูดคุย 
แลกเปล่ียน และ/หรือ ส่ือสารขอมูลสารสนเทศความรูอะไรบางกับหนวยงานท่ีปรึกษา    และใน
ระยะยาวแบบจําลองความรูควบคูกับแบบจําลองการส่ือสารหรือชองทางในการเก็บความรูจากท่ี
ปรึกษา  จะทําใหหนวยงานเสริมสรางศักยภาพในการออกแบบระบบภายในองคกรเองได 
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ABSTRACT 

 
       Utilities in Liberalization Market will be confronted many critical issues within 

the next decade. Firstly, utility must have their cost reduction strategies with the same 

Quality of Supply (QoS) but uncertain earnings. Secondly, some mature primary 

equipments require some forms of life extension. Finally, the need of increasing 

capacity will bring many Distribution Generators (DG) into the power system. An 

intelligent Distribution Management System (DMS) with many functional tools will 

help system operators to make their decision via real time software. The DMS system 

can integrate to Asset Management (AM) and Enterprise Resource Planning (ERP) 

software. However, utility officers have to learn how to approve, test, commit, operate 

and maintain the qualification of the DMS system and then capture and manage their 

distribution system knowledge with their manufacturer and within their organization 

in order to maintain their quality of supply (QoS) and customer satisfaction. Typically, 

many functions can be included in DMS depending on utility’s requirements resulting 

in lots of difficulties placed on DMS design engineers. This research presents an 

alternative approach to overcome these design problems. This approach utilizes expert  
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knowledge relating to DMS requirement such as functionality, architecture, and 

customization. By using a knowledge engineering technique along with knowledge 

management theory this expert knowledge can be captured systemically. Its 

framework has an advantage of using as an alternative approach in designing MEA 

DMS especially collaborate project management. The results from the study will 

show that knowledge engineering technique such as CommonKADS framework can 

help utility capture, utilize and update their existing knowledge in designing their own 

system.  


