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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร โดยประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร dsPIC30F3013 มาใชวัดคาความเขมรังสีดวงอาทิตยและความเร็วลม เพื่อใช
เปนขอมูลอางอิงในการผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและบริเวณใกลเคียงที่ตองการนําขอมูลไปใชงาน ซึ่งระบบการ
วัดคาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมจะมีรูปแบบที่ถูกติดตั้งเปนสถานีการตรวจวัด โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เซ็นเซอรและ
ระบบเก็บขอมูล ซึ่งระบบเก็บขอมูลจะบันทึกคาลงบนฐานขอมูลและแสดงผลแบบเวลาปจจุบัน โดยขอมูลจากการตรวจวัดสามารถใช
วิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพพลังงานและใชสําหรับวางแผนการนําศักยภาพพลังงานมาใชในอนาคตได จากผลการทดสอบแสดงให
เห็นวาระบบวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่สรางขึ้นมีความถูกตองอยูในเกณฑที่ยอมรับได มีประสิทธิภาพที่สูง และสามารถ
นําไปใชงานไดจริง ซึ่งสามารถยืนยันไดจากผลการทดสอบคาความเที่ยงตรงของระบบการวัดพลังงานเทียบกับซอฟทแวรและเครื่องมือ
มาตรฐาน
คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย, ระบบบันทึกและแสดงผล, พลังงานลม

Abstract
This paper presents the development of a monitoring system for solar energy and wind energy to
generate electricity at Sakon Nakhon Rajabhat University by applying dsPIC30F3013 microcontroller for measuring
solar radiation and wind speed. This information will be used as reference information for producing electricity in
Sakon Nakhon Rajabhat University and nearby areas. The developed system was installed as a measuring station.
The major components of this system are sensors and a data acquisition system. The data will be collected and
recorded into a database and then displayed in real time format. The recorded data can be used for assessing
the potential of energy and planning for the use of potential energy in the future. The results showed that the
developed system was accurate within the accepted level, high efficiency, and could be practical. The accuracy
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of the developed system could be confirmed by comparing the measurement results with standard software and
equipment.
Keywords: Solar Energy, Monitoring System, Wind Energy

1. บทนํา
ปจจุบันพลังงานจากแสงอาทิตยและพลังงานลมถือเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญ และเปนแหลงพลังงานทดแทนที่ไมมีวัน
หมดสิ้น การนําพลังงานเหลานี้มาใชถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดในอนาคต การนําพลังงานดังกลาวมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดนั้นสิ่งที่สําคัญ เปนอันดับตน ๆ คือ ขอมูลจากแสงอาทิตยและความเร็วลม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวัดพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อเก็บเปนขอมูล และเพื่อแสดงใหเห็นวาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมในแตละวันเปนอยางไร [1]
นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหหาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาใหมีความเหมาะสม
ไดตอไป
จากปญหาเหลานี้ทางผูทําวิจัยจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใช
ผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน แตการจัดเก็บและการแสดงผลขอมูลยังยากตอการเขาถึงและนําขอมูลไปใชประโยชน ดังนั้นจึงจําเปนตองวิจัยและพัฒนาสราง
ระบบที่เขาถึงขอมูลไดงาย เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม และเพื่อแสดงใหเห็นวา
พลังงานของแสงอาทิตยและพลังงานลมแตละวันเปนอยางไร ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ การวัดพลังงานจากแสงอาทิ ตยและ
พลังงานลม ระบบการวัดจะมีรูปแบบที่ถูกติดตั้งเปนสถานีการตรวจวัด ระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ประกอบดวย
เซ็ นเซอร (Sensor) จะเปนสวนที่วัด แสงแดด กระแสลม และฐานข อมูล (Database) จะเป นชุ ดที่ อานค าจากเซ็นเซอรแ ละนํ าคามา
ประมวลผลเพื่ อจัด เก็ บข อมูล และสงตอไปที่ ชุดแสดงผล ชุด แสดงผลนี้จะเปนชุดแสดงผลที่ มีค วามสามารถพิเศษที ่ จะแสดงผลโดย
โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงเปนแบบเวลาปจจุบันบนเว็บเซิรฟเวอร [2] และนอกจากนี้ระบบประมวลผลจะสามารถตอเขากับ
คอมพิวเตอรเพื่อที่จะสามารถนําคาพลังงานมาใชไดอยางงาย ๆ ซึ่งระบบวัดและแสดงผลพลังงานจากแสงอาทิตยและพลังงานจากลมนี้
มีความสํ าคัญ มากในการนํ าพลังงานไฟฟาจากเซลลแ สงอาทิต ยแ ละกั งหั นลมมาใช งาน และการสรางระบบวัด ผลและจัดเก็ บข อมู ล
รวมทั้งระบบแสดงผลผานเครือขายอินทราเน็ต [3] ยั งเปนสิ่งที่ยุงยากและซับซอน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอย างยิ่งที่ จะตองวิจัยและ
พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อสรางเทคโนโลยีใหมรวมทั้งสงเสริมการนําพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยและพลังงานจากลมมาใชงานอยาง
สูงสุด โครงสรางของระบบการวัดและแสดงผลพลังงานจากแสงอาทิตยและพลังงานจากลมประกอบดวยสวนที่สําคัญดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสรางระบบวัดและแสดงผลพลังงานจากแสงอาทิตยและพลังงานจากลม
จากที่ไดกลาวมาขางต น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนครเปนหนวยงานราชการที่มีข นาดใหญ และมี การใชพ ลังงานไฟฟ าใน
อัตราที่สูงขึ้นทุกป แมวามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะมีนโยบายและโครงการรณรงคในการประหยัดพลังงานก็ตาม จากแนวความคิด
ของโครงการวิจัยจึงเปนตัวชวยวิเคราะหหาศักยภาพของพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยและพลังงานจากลม เพื่อนําพลังงานเหลานี้มา
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และชุมชนใกลเคียงสามารถนําผลที่ได
ไปใชงานดานพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
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2. วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สกลนคร เพื่ อทดสอบประสิท ธิภ าพการใชงานของระบบการวัด พลั งงานแสงอาทิ ตย และพลั งงานลม และเพื่ อเปรีย บเที ย บ
ประสิทธิภาพการใชงานกับเครื่องมือมาตรฐาน

3. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
ไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F3013
ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F3013 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ประยุกตใชสําหรับงานวิจัย
โดยงานวิ จัยนี้ จะเลื อกใช ไ มโครคอนโทรลเลอร รุน 28 พิ น เบอร dsPIC30F3013 ของ Microchips เป น MCU ประจํ าบอร ด โดย
dsPIC30F3013 เปน MCU ซึ่งใชการประมวลผลขอมูลแบบ 16 บิต เชนเดียวกับบอรด ET-BASE dsPIC30F2010/4011 แบบเดิม [4]
นอกจากนี้ ไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F3013 ยังมี จุด เดนในด านของความสามารถในการแปลงขอมู ลขนาด A To D 12 บิ ต ที่
เหมาะสมสําหรับงานวิจัยได ซึ่งสามารถแปลงขอมูลไดมากกวากวาไมโครคอนโทรลเลอรรุน dsPIC30F2010/4011
วงจรควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
จากวงจรควบคุมการทํางานของระบบไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรรุน 28 พิน เบอร dsPIC30F3013 แสดงดังภาพที่ 2
โดยในการควบคุมนั้นจะประกอบดวยสวนที่สําคัญ คือ 1) การสงสัญญาณไฟฟาไปควบคุมอิเล็กทรอนิกสโหลด 2) การรับสงสัญญาณ
จากภายนอก 3) การสงสัญญาณขอมูลเพื่อบันทึ กค าลงในคอมพิวเตอร โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะทํ าการสงผานขอมูลโดยใชโมดู ล
UART เพื่อติดตอกับคอมพิวเตอรผานพอรตอนุกรม จากนั้นทําการคัดลอกขอมูลที่บันทึกคาไดลงบนคอมพิวเตอรแลวนําไปพล็อตกราฟ
ดวยโปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมพล็อตกราฟอื่น ๆ

ภาพที่ 2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรรุน 28 พิน เบอร dsPIC30F3013
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
ในสวนนี้ จะกลาวถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เริ่มตนที่การตั้งคาพารามิเตอรทั้งหมดในระบบควบคุมของเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องวัดพลังงานลม
ขั้นตอนที่ 2 ระบบควบคุมจะทําการตรวจสอบคารังสีแสงอาทิตยและตรวจสอบคาความเร็วลมที่วัดได เพื่อแปลงเปนสัญญาณ
แบบอนาล็อก
ขั้ นตอนที่ 3 ทํ าการแปลงสั ญ ญาณแบบอนาล็ อ กเป นสั ญ ญาณแบบดิ จิต อล โดยใช อุ ป กรณ แ ปลงสั ญ ญาณที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยเฉพาะ
ขั้ น ตอนที่ 4 เขี ย นโปรแกรมเชื่ อ มต อ กั บ ฐานข อ มู ล MySQL โดยใช โ ปรแกรม Microsoft Visual Studio ที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 5 สรางฐานขอมูล MySQL Database เพื่อจัดเก็บขอมูลลงบนฐานขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 สรางหนาเว็บเพ็จเพื่อแสดงขอมูลในฐานขอมูล MySQL
ขั้นตอนที่ 7 แสดงขอมูลแบบเวลาปจจุบันบนเว็บไซต

ภาพที่ 3 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
จากภาพที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับคอมพิวเตอรผานทางพอรตอนุกรม จะเขียนคําสั่งเพื่อรับ
คาจากไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio และเขีย นคํ าสั่งเพื่อเชื่อมต อกับ ฐานข อมูล MySQL เพื่อให
สามารถบันทึกคาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่ไดลงบนฐานขอมูล MySQL โดยใชภาษา VB.net จากนั้นจึงสรางหนาเว็บเพ็จ
เพื่อแสดงคาในฐานขอมูล MySQL [2]
การออกแบบระบบควบคุมการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
การออกแบบระบบควบคุ มการวัด พลั งงานแสงอาทิ ตย และพลั งงานลมประกอบไปด วย เครื่ องมื อวัด ความเร็วลม (Wind
Transmitter) [5] เครื่ องมื อวั ด ความเข ม แสงอาทิ ต ย (Smart Pyranometers) มี ค า Sensitivity 16.27 µV/Watt-m2 [6] อุ ป กรณ
แปลงสั ญ ญาณอนาล็อกเป นค าดิ จิต อล (Analog to Digital) ระบบบั นทึ กและแสดงผล (Monitoring System) และวงจรโครงขาย
อินทราเน็ต (Intranet) ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 โครงสรางของระบบควบคุมการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
ซึ่งจะเห็นไดวาจากภาพที่ 4 ไมสามารถทําใหคอมพิวเตอรติดตอรับคาจาก Smart Pyranometers และ Wind Transmitter
โดยตรงได เนื่ องจากอุป กรณ ส งค าเป น อนาล็ อก ขนาด 4-20 มิ ล ลิ แอมป ซึ่ งผู วิจัย ได เลื อกใช เครื่ องมื อวั ด ที่ ส งค าเป นกระแสไฟฟ า
เนื่องจากสามารถสงคาไปไดไกลและมีคาความคลาดเคลื่อนนอยกวาการสงคาเปนแรงดัน จากนั้นจึงหาทางติดต อดวยการทําให คาที่
รับมานั้นเปลี่ ยนเป นบิ ต ดิจิต อลกอน เนื่ องจากสั ญ ญาณดิจิต อลนี้เป นสัญ ญาณที่ คอมพิ วเตอรใชในการทํ างาน และติด ตอสื่อสารกั น
จากนั้นบิตที่สงมาตองเปลี่ยนคาใหเปนแรงดันไมเกิน 5 โวลต จึงไดมีการนําวงจรแปลงอนาล็อกเปนคาดิจิตอล หรือที่เรียกวา A to D
(Analog to Digital circuit) มาทําการแปลงคากอนโดยทํ าการตอกระแสไฟฟ าที่ ไดจาก หั ววัด Smart Pyranometers และ Wind
Transmitter ที่ มี ค า กระแสไฟฟ าสู ง สุ ด คื อ 20 มิ ล ลิ แ อมป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ค า แรงดั น ไฟฟ าที่ ส ง เข า พอร ต รั บ ค าของวงจรควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอรจึงตองทําการตอคาความตานทานขนาด 250 โอหม ขนานกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรของทั้งสองหัววัด เพื่อให
ไดคาเปนแรงดันเต็มพิกัดที่ 5 โวลต จากนั้นโปรแกรมจะไปรับคามาประมวลผลเพื่อแสดงผล และเก็บตอไปดวยระบบคอมพิวเตอร
โปรแกรม Visual Basic
โปรแกรม Visual Basic ทําหนาที่ควบคุมการบันทึกคาจากบอรด A to D ไปยังฐานขอมูล MySQL Database โดยการสราง
Window Form เพื่ อ ใช สํ าหรั บ ติ ด ต อ ฐานข อ มู ล MySQL Database ซึ่ ง จะใช ภ าษา VB.net ในการเขี ย นโปรแกรมคํ าสั่ ง ติ ด ต อ
ฐานขอมูล MySQL Database ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Visual Studio จะมีเครื่องมือในการสราง Window Form ที่ชวยใหผูใชงาน
สราง Window Form ที่งายและรวดเร็วขึ้น แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 Windows Form ติดตอฐานขอมูล MySQL Database
การบันทึกคาลงฐานขอมูล MySQL Database
งานวิจัยนี้ใชโปรแกรม Appserv ซึ่งเปนโปรแกรมที่รวม Open Source Software หลายอยางที่จําเปนตอการเขียนเว็บไซต
มารวมกัน ประกอบไปดวย PHP Apache MySQL Database และ phpMyAdmin ทําใหการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมงายขึ้ น
การสร า งฐานข อ มู ล และตารางฐานข อ มู ล MySQL Database บนโปรแกรม Appserv เพื่ อ บั น ทึ ก ค า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย
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และพลังงานลมลงบนฐานขอมูล MySQL Database โดยการสรางฐานขอมูลดวย PHP-MyAdmin ใน AppServ การติดตั้งซอฟทแวรที่
จะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีการทํางานเหมือนกับ hosting เมื่อติดตั้งเสร็จก็พรอมใชงานไดทันที ดังแสดงในภาพที่ 6
1200
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ภาพที่ 7 พลังงานแสงอาทิตยจากฐานขอมูล MySQL
เปรียบเทียบกับโปรแกรม Smart Sensor และองคการ NASA

ภาพที่ 6 ตารางฐานขอมูล MySQL Database

ผลการวิเคราะหขอมูลพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
งานวิจัยนี้ไดทําการเก็บ ขอมูลพลังงานแสงอาทิต ยและพลั งงานลมในพื้นที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร โดยการวิ เคราะห
ขอมูลจะใชขอมูลที่ บันทึกผลไดโดยตรงจากโปรแกรมบันทึกคาลงฐานขอมูล MySQL ที่สรางขึ้นมา ซึ่งจะสามารถ download ขอมูล
ผานเครือข ายอินทราเน็ ตในรูป แบบของ Excel File สําหรับการนํ าไปใชในการวิเคราะหขอมู ลเพื่อเปรีย บเทียบกับเครื่องมื อวัดตาม
มาตรฐานและซอฟตแวรเชิงพาณิชย จากภาพที่ 7 เปนการนําขอมูลพลังงานแสงอาทิตยที่บั นทึกผลไดโดยตรงจากโปรแกรม Smart
Sensor Demo Version 1.0 และองคการ NASA มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับโปรแกรมบันทึกคาลงฐานขอมูล MySQL ที่สรางขึ้น
(ขอมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557) โดยเสนสีน้ําเงินจะแสดงคาที่ไดจากโปรแกรม Smart Sensor Demo Version 1.0 เสนสีเขียวจะ
แสดงคาที่ไดจากองคการ NASA และเสนสีแดงจะแสดงคาที่ไดจากฐานขอมูล MySQL และจากภาพที่ 8 เปนผลการวัดความเร็วลมจาก
ฐานขอมูล MySQL แบบเต็มวัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) โดยเสนสีน้ําเงินจะแสดงคาที่ไดจากเครื่องมือทดสอบความเร็วลม
VICTOR 816 Digital Anemometer และเสนสีเขียวจะแสดงคาที่ไดจากฐานขอมูล MySQL
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ภาพที่ 8 ความเร็วลมจากฐานขอมูล MySQL เปรียบเที่ยบกับ VICTOR 816 Digital Anemometer
จากวิธีดํ าเนินการวิจัยและการทดสอบวิ เคราะห ผลการวัดพลังงานแสงอาทิ ตยแ ละพลังงานลมเพื่ อใชผลิ ตกระแสไฟฟ าใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนการทดสอบวัดบันทึกผลระบบวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมแบบเต็มวัน แสดงใหเห็นวา
ระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่สรางขึ้นสามารถตรวจวัดและบันทึกผลไดจริง อีกทั้งระบบวัดพลังงานแสงอาทิตยและ
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พลังงานลมสามารถแสดงผลพลังงานไดอยางครอบคลุมในทุกสวนของระบบ อยูในรูปกราฟกหรืออาจจะแสดงในรูปของ Excel File ก็
ได ผานเครือขายอินทราเน็ต และเมื่อนําขอมูลพลังงานแสงอาทิตยที่ไดจากฐานขอมูล MySQL ที่สรางขึ้นมาเปรียบเทียบกับโปรแกรม
SmartSensor ซึ่งเปนผลิต ภัณฑ ของ Kipp & Zonen พบวา มี คาความผิดพลาดเฉลี่ยอยู ในช วงที่ มีแสงแดดเทากับ 3.11 เปอรเซ็นต
และเปรียบเทียบกับองคการ NASA จากโปรแกรม HOMER [7] พบวา มีคาความผิดพลาดเฉลี่ยเท ากับ 4.52 เปอรเซ็นต และเมื่อนํ า
ขอมูลพลังงานลมจากฐานขอมูล MySQL มาเปรียบเทียบกับเครื่องมือทดสอบความเร็วลม VICTOR 816 Digital Anemometer พบวา
มีคาความผิดพลาดเฉลี่ยเทากับ 1.48 เปอรเซ็นต ซึ่งผลที่ไดจากการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมมีคาความผิดพลาดที่ยอมรับ
ได

4. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
มีการแสดงผลบนเครือขายอินทราเน็ต
1) การแสดงผลการตรวจสอบจะแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารไดทั้งแบบไรสายที่ตออยูกับระบบเครือขาย
อินทราเน็ตแบบ Wireless หรือ เครือขาย LAN โดยผานโปรแกรมบราวเซอร
2) การตรวจสอบดวยระบบตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม บนเครือขายอินทราเน็ตจะทําการตรวจสอบพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลมที่มีความละเอียดทุก ๆ 10 วินาที และเก็บบันทึกลงฐานขอมูล MySQL Database
3) จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม โดยทดสอบจากความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือวัดที่สรางขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดตามมาตรฐานและซอฟทแวรเชิงพาณิชย พบวาคาที่วัดไดมีคาความผิดพลาดเฉลี่ย
นอยและมีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งสามารถยืนยันคุณภาพของเครื่องมือวัดที่สรางขึ้นไดวามีประสิทธิภาพสูง
4) จากการพั ฒ นาระบบการวั ดพลั งงานแสงอาทิ ตย แ ละพลัง งานลม พบวา พลั งงานแสงอาทิ ต ยจากการตรวจวัด ต อวั น ได
คาประมาณ 5.80 KW/m2/d ซึ่งเหมาะสําหรับการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยไปใชเปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ า
และความเร็วลมเฉลี่ยจากการตรวจวัด ไดคาประมาณ 0.89 m/s ซึ่งพบวายังมีความไมเหมาะสมสําหรับการนําพลังงานลมไปใชผลิต
กระแสไฟฟา เนื่องจากมีคาความเร็วลมอยูในเกณฑที่ต่ํากวาจุดทํางานของกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟา

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการออกแบบและสรางระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครบนเครือขายอินทราเน็ต ระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่ สรางขึ้นสามารถวัดพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลมได โดยคาจากการวัดพลังงานแสงอาทิตยเปรียบเทียบกับโปรแกรม Smart Sensor ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ Kipp & Zonen
และเปรียบเทียบกับองคการ NASA จากโปรแกรม HOMER ผลการวิจัยที่ไดแสดงใหเห็นวามีคาความผิดพลาดของพลังงานแสงอาทิตย
ที่ยอมรับได และความเร็วลมเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดความเร็วลม VICTOR 816 Digital Anemometer แบบพกพา ผลการวิจัยที่
ได แสดงให เห็ นวามี คาความผิดพลาดของความเร็วลมที่ ยอมรับไดเชนเดี ยวกัน จากการใช งานระบบการวัดพลั งงานแสงอาทิต ยและ
พลังงานลมบนเครือข ายอินทราเน็ ตสามารถตอเขากับระบบเครือข าย Wireless หรือ เครือขาย LAN และเครือขายอิ นทราเน็ตโดย
ระบบวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมนี้ จะมีหมายเลข IP Address เหมือนกับคอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขายอื่น ๆ โดยใน
การเขาถึงขอมูลของระบบวัดพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมของผูใชจะอางอิงหมายเลข IP Address โดยใชโปรแกรมบราวเซอร
และสามารถเรียกดูขอมูลบนฐานขอมูลไดจาก Web Server ซึ่งผูเขาถึงขอมูลจําเปนตองมี User name และ Password เพื่อการเขาถึง
Database Server โดยขอมูลที่ไดจะถูกเก็บบันทึกคาลงฐานขอมูล MySQL แตละครั้งถูกตั้งคาไวหางกันทุก ๆ 10 วินาที เพื่อใหขอมูลที่
นํามาแสดงเปนกราฟโดยโปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถแสดงผลเปนกราฟใหมีความละเอียดมากขึ้น
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6. ขอเสนอแนะ
1) ควรนําขอมูลแบบรายปมาวิเคราะหเพื่อใหไดคาที่ถูกตองแมนยํามากขึ้น
2) ควรพัฒนาระบบเพื่อใหสามารถแสดงผลขอมูลเปนกราฟบนเว็บไซต
3) หากนําไปใชจริงควรมีระบบสงสัญญาณเมื่อความเร็วลมเกินขีดจํากัดที่กําหนด และสงสัญญาณปอนกลับ เพื่อไปหยุดการ
ทํางานของใบพัดกังหันลมเพื่อบองกันความเสียหาย ในกรณีลมแรงเกินขีดกําหนด
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