
 

ช่ือโครงงาน : การพฒันาโปรแกรมบนัทึก  และ แสดงผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในเชียงใหม่เวลิดก์รีน

ซิต้ี (Program Development for Recording and Displaying Electricityin Chiang Mai World 
Green City) 
ต าแหน่งงาน  ผูช่้วยนกัวจิยั และ ผูช่้วยเหลืองานดา้น IT 
ช่ือสถานประกอบการ      สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย (adiCET)  
ผู้จัดท า    นายนรากรณ์  ส่งกิตติโรจน์  รหสัประจ าตวั 54046680135 
นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  
ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 18 สิงหาคม – 4 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 16 สปัดาห ์
ผู้นิเทศงาน  ดร. วรจิตต ์ เศรษฐพรรค ์ ต าแหน่ง รักษาการผูอ้  านวยการ  
อาจารย์นิเทศงาน  อาจารย์ สารัลย ์กระจง  และ อาจารยสุ์ภตัรา  ปินจนัทร์  อาจารยห์ลกัสูตรวศิวกรรม
คอมพวิเตอร์ 
สวัสดิการ : ที่พกั ค่าเดินทางในการเขา้ร่วมการอมรมและกิจกรรมต่างๆ 
 
บทคดัย่อ 

เน่ืองจากเชียงใหม่เวลิ ด์กรีนซิต้ี คือ ชุมชนตน้แบบเพือ่ความอยูร่อดในอนาคต ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ในการปรับเปล่ียนวถีิชีวติของคนไทยใหส้ามารถเผชิญไดก้บัทุกสภาวการณ์ ไม่วา่จะเป็นสถานการณ์ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ  และ ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั รวมทั้งวกิฤตการขาดแคลนพลงังานที่ก  าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เชียงใหม่เวลิดก์รีนซิต้ีสามารถผลิตไฟฟ้าใชง้านเองได ้จากหลายแหล่งพลงังานทดแทน และ  แหล่งพลงังาน
ไฟฟ้าหลกัจะถูกผลิตขึ้นจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีระบบจดัการไฟฟ้า เพือ่ใหส้ามารถผลิต  และ  จ่าย
ไฟฟ้าอยา่งทัว่ถึง และ ต่อเน่ืองใหก้บัชุมชนตน้แบบ 

ดงันั้น adiCET  มีความตอ้งการที่จะมีระบบบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ที่สามารถบนัทึกการผลิตไฟฟ้าดว้ย
ระบบการผลิตแบบ  Hybrid  ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบ พลงังานแสงอาทิตย์   และ เคร่ืองผลิตไฟฟ้าไบโอดี
เซลล ์ อีกทั้ง สถาบนัฯ ยงัตอ้งการระบบบนัทึกฐานขอ้มูลออนไลน์ เพือ่เก็บขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของอาคารแต่
ละหลงั เพือ่น ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบการใชไ้ฟฟ้าเม่ือ ด าเนินการใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ดงันั้น โครงการที่
สถาบนัฯ มอบหมายใหจึ้งมุ่งเนน้ในการสร้างระบบเก็บขอ้มูลอตัโนมติั และ ระบบแสดงผลออนไล น์ใน
หลากหลายรูปแบบ  ตามวตัถุประสงคข์องโครงการดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ศึกษาหลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของเชียงใหม่เวลิด์

กรีนซิต้ี 
2. เพือ่พฒันาโปรแกรมบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการใชแ้ละผลิตไฟฟ้า  
3. เพือ่พฒันาโปรแกรมแสดงผลขอ้มูลใหมี้ความสะดวก 



 

ขอบเขตของโครงงาน 
1 โปรแกรมบนัทึกผล 

1.1 สามารถบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการผลิตไฟฟ้า 
1.2 สามารถบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการส่งออกไฟฟ้า 
1.3 สามารถบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการกกัเก็บพลงังานไฟฟ้า 
1.4 สามารถบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละหลงั 

 
2 โปรแกรมแสดงผล 

2.1 สามารถแสดงผลขอ้มูล อตัราการผลิต การส่งออก การกกัเก็บฟ้า และ อตัราการใชไ้ฟฟ้าของ
บา้นแต่ละหลงั 

2.2 สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได ้
2.3 สามารถแสดงผลขอ้มูลผา่น Windows Program  
2.4 สามารถแสดงผลผา่นเวบ็ 
2.5  สามารถแสดงผลผา่น Android application  

 
วธีิด าเนินโครงงาน 
1 ศึกษาหลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของเชียงใหม่เวลิดก์รีนซิต้ี 

1.1 หลกัการผลิต การกกัเก็บ การจ่ายไฟฟ้าและระบบไฟส ารอง ภายในเชียงใหม่เวลิกรีนซิต้ี 
1.2 หลกัการท างานของไฟฟ้าส ารอง 
1.3 ศึกษาการส่งขอ้มูล Modbus TCP/IP ของ PLC  

 
2 พฒันาโปรแกรมบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการใชแ้ละผลิตไฟฟ้า  

2.1 ออกแบบฐานขอ้มูล 
2.2 ออกแบบและวางแผนการเขียนโปรแกรม 
2.3 ออกแบบหนา้ตาแสดงผลโปรแกรม 
2.4 พฒันาโปรแกรม 
2.5 พฒันาโปรแกรมของ Embedded, Computer, Mobile App 
2.6 ทดสอบโปรแกรม 
2.7 ทดสอบความผดิพลาดของโปรแกรม 
2.8 ทดสอบส่งและรับขอ้มูลและความบกพร่องในการแสดงผล 

 
 



 

ผลการด าเนินโครงงาน/การวิเคราะห์ผล 
1. จากการศึกษาหลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า ท าใหท้ราบถึงหลกัการ
ท างานของระบบดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า  
 

ดงัภาพที่ 1 หลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
1.1 ระบบผลิตไฟฟ้า  

โซล่าเซลลจ์ะผลิตกระ แสไฟฟ้าส่งใหย้งั Solar Converter เพือ่แปลงแรงดนัไฟฟ้าและส่ง
ต่อไปยงั Charger และ Charger จะเป็นตวัตดัสินใจในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากโซล่าเซลลผ์ลิต
ไฟฟ้าไม่เพยีงพอ Charger จะท าหนา้ที่ดึงพลงังานจากแหล่งพลงังานส ารอง คือ แบตเตอร์ร่ี  
ไฟฟ้าจาก กฟผ. และ เคร่ืองป่ันกระแสไฟฟ้า มาจ่ายใหก้บัชุมชนตามล าดบัความส าคญั 
1.2 ระบบบนัทึกผล 

ขอ้มูลของอตัราการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล ์ขอ้มูลอตัราการชาร์จแบตเตอร่ี ขอมูล
ไฟฟ้าที่ถูกบนัจุอยูใ่นแบตเตอร่ี และอตัราการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละหลงั  จะถูกส่งไปยงัระบบ
บนัทึกผล ระบบจะท าการประมวลผล และ บนัทึกขอ้มูลที่ไดล้งไปยงั SD Card และ แสดงผล
ผา่น Monitor Display  
1.3 ระบบการเลือกใชไ้ฟฟ้า 

บา้นภายในชุมชนฯจะถูกติดตั้งระบบ PLC เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกใชไ้ฟฟ้า กระแสสลบั 
(AC) หรือ กระแสตรง (DC) เพือ่ใหชุ้มชนสามารถประหยดัหลงังานและสะดวกต่อการใช้
ไฟฟ้า และระบบ PLC ยงัสามารถส่งขอ้มูลอตัราการใชไ้ฟฟ้ากลบัมายงัระบบบนัทึกผลไดอี้ก
ดว้ย 

 
 

1 2 3 



 

2. โปรแกรมบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการผลิต การส่งออก การกกัเก็บฟ้า และ อตัราการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละ
หลงั  

2.1 โปรแกรมบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการผลิต การส่งออก การกกัเก็บฟ้า และ อตัราการใชไ้ฟฟ้าของ
บา้นแต่ละหลงั 

 
ภาพที่ 2 หลกัการส่งขอ้มูลเพือ่บนัทึกผลไปยงั Database Online 

 
 ดงัภาพขอ้มูลทั้งหมดจะประมวลผลที่ Monitor Display และส่งขอ้มูลที่ประมวลผลไดแ้ลว้
มายงัระบบบนัทึกผลออนไลน์ระบบบนัทึกผลออนไลน์นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

 
 

3. โปรแกรมแสดงผลขอ้มูลอตัราการผลิต การส่งออก การกกัเก็บฟ้า และ อตัราการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละ
หลงัในรูปแบบ Web และ Application 
 
 
 

 
 
 
 
  

1 จะท าหนา้ ที่เป็นแหล่งเก็บขอ้มูลหรือฐานขอ้มูล  

2  นั้นจะท าหนา้ที่ดกัขอ้มูลที่ส่ือสารกนัอยูผ่า่น LAN และน าขอ้มูลที่ได้

นั้นมาประมวลผลและบนัทึกผลลงฐานขอ้มูลออนไลน์  

3 ท าหนา้ที่แสดงผล ผา่นอุปกรณ์ 3 ชนิด คือ คอมพวิเตอร์  

โทรศพัทมื์อถือ และ เวบ็  

 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็หลกั                                     ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งอตัราการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละ
หลงัแบบ Real Time 



 

  
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งเวบ็แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
ของบา้นท่ีผูใ้ชต้อ้งการเขา้ชม 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งเวบ็แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
ของระบบผลิตไฟฟ้า 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งเวบ็การเปิดปิดเคร่ืองป่ันไฟฟ้า และ 

ระบบชาร์จแบตเตอร่ี 
ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งแอนดรอยดแ์อปพลิเคชัน่ 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งแอปพลิเคชัน่ Smart Home ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งแอปพลิเคชัน่ Smart City 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งเวบ็ส่งขอ้มลูถึงผูดู้แลระบบ ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งโปรแกรมรับค่าและบนัทึกผล

ฐานขอ้มลู 



 

สรุปผลการศึกษา/ผลการปฏิบัติงาน 
1. จากการศึกษาหลกัการท างานของระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงท าใหไ้ดข้อ้มูล

ความรู้จากการศึกษาระบบอุปกรณ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของเชียงใหม่เวลิดก์รีนซิต้ี และยงั

ทราบถึงวธีิการผลิตและส่งไฟฟ้า AC และ DC 

2. ไดโ้ปรแกรมบนัทึกผลและแสดงผลขอ้มูลอตัราการผลิต การส่งออก การกกัเก็บฟ้า และ อตัราการ

ใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละหลงัในรูปแบบ Web และ Application 

3. ไดโ้ปรแกรมแสดงผลที่เขา้ถึงง่ายและใชง้านสะดวกผา่น เวบ็ และ แอนดรอยดแ์อพพลิเคชัน่ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการในอนาคต  
 ในส่วนของการบนัทึกผลนั้นตอ้งอาศยัโปรแกรมบนระบบ ปฏิบตัิการ Windows จึงตอ้งใช้
คอมพวิเตอร์ในการเปิดโปรแกรมบนัทึกผล การใชค้อมพวิเตอร์ในการเปิดโปรแกรม ๆ เดียวนั้นมีความ
ส้ินเปลืองสูง และ ใชค้วามสามารถของระบบคอมพวิเตอร์อยา่งไม่คุม้ค่า การพฒันาต่อยอดควรจะใชร้ะบบ
สมองกลฝังตวัเขา้มาพฒันาโปรแกรมบนัทึกผล เพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์  และ ประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 


