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การพัฒนาระบบควบคุมการใช้ พลังงานไฟฟ้า
นายอนุพงศ์ พงษ์สุวรรณ
นายพิทกั ษ์ ศรี ประทุม
นายอัครวัฒน์ อภิโสภณภิรมย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบระบบจัดการและการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมประกอบ ด้วย
3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นควบคุ ม ชุ ด ตรวจววัด พลังงานไฟฟ้ า และส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นควบคุ ม ออก แบบโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA8 ในการรับค่าระดับพลังงานไฟฟ้ าจากชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าผ่านการ
สื่ อสารแบบอนุกรม RS485 เพื่อจัดเก็บและประมวลผลส่ วนคอมพิวเตอร์ จะสื่ อสารแบบอนุกรม RS232 เพื่อใช้
ในการควบคุมในการทดลองใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ นาไปต่อเป็ นโหลดแทนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นโหลดที่
ใช้พลังงานไฟฟ้ าคงที่ โดยทาการบันทึ กผลการทดลองทุก ๆ หนึ่ งชัว่ โมงใช้เวลาในการบันทึ กการทดลอง 20
ชัว่ โมง ซึ่งผลการทดลองคิดเป็ นเปอร์เซนต์ความถูกต้องเท่ากับ 99.5 เมื่อเทียบกับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ ามาตรฐาน
และคิดเป็ นเปอร์เซนต์ความผิดพลาดเท่ากับ 0.5
1.บทนา

*******ที่อยูอ่ าศัยหรื อบ้านนับได้วา่ มีสาคัญเป็ น

อ่านค่าด้วยสายตาเพื่อทาการจดบันทึ กค่านาไปทา

อย่ า งมาก จะเห็ น ได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ก ารพัฒ นา

การคิ ด เงิ น ค่ า ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าเมื่ อ เที ย บกั บ

เครื่ องใช้ไฟฟ้ าตลอดจนระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่
นามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น พัดลม

ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บัน วิธี ก าร
เช่นนี้ถือว่าไม่สะดวก และมีความผิดพลาดสูง

ตูเ้ ย็น ประตูเปิ ดปิ ดอัตโนมัติ ระบบแสงสว่าง แต่ไม่

*******โครงงานนี้ได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

ว่า จะเป็ นอุ ป กรณ์ ใ ดก็ ต ามล้ว นต้อ งใช้พ ลัง งาน

การใช้พลังงานไฟฟ้ าและคิ ด ค่า ใช้จ่ า ย โดยผูเ้ ก็ บ

ไฟฟ้ าทั้ง สิ้ น การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าในปั จ จุ บัน มี

ข้อมูลไม่ตอ้ งทาการอ่านค่าและจดบันทึกเพียงแต่มี

ปริ มาณการใช้ที่มากขึ้นทุกวันจึงมีความจาเป็ ที่ตอ้ ง

อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ

มีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ า ให้เป็ นไปอย่าง

เครื่ องวัด ปริ มาณการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าโดยให้

ประหยัดและมีประโยชน์สูงสุ ด ถ้าสามารถรู ้ได้ว่า

เครื่ องวัด พลัง งานไฟฟ้ าส่ งข้อ มู ลการใช้พ ลัง งาน

ปริ มาณไฟฟ้ าที่ใช้ภายในบ้านมีการใช้ไปเท่าใดแล้ว

ไฟฟ้ ามายัง อุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้อ มู ล และท าการบัน ทึ ก

จะทาให้มีการวางแผนในการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพื่อ

ข้อมูลที่ ได้รับมาลงในหน่ วยความจาของเครื่ องได้

ควบคุมการการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ การเก็บข้อมูล

ทัน ที ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ ม ความสะดวกในการจัด เก็ บ

การใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องวัดปริ มาณการใช้

ข้อ มู ล และการน าข้อ มู ล ไปใช้ ง าน โดยการใช้

พลังงานไฟฟ้ าที่เป็ นตัวเลขแต่ละตัวยังคงต้องใช้การ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ นการควบคุ มซึ่ ง ถื อได้ว่า
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เป็ นหัวใจสาคัญในงานทางด้านการควบคุมและติด

RS485

ต่อสื่ อสารรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆเป็ นจานวน
มาก จึ ง ท าให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ปั จ จุ บัน ถู ก
RS232

พัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้ นไปอย่างมาก ซึ่ งใน
โครงงานนี้จึงได้เลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ มาเป็ น
ตัวควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ
2.โครงสร้ างของระบบ
โครงสร้างโดยรวมของระบบ ประกอบด้วย 3 ส่ วน
คือชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า ชุ ดควบคุ มตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ในส่ วนแรก
ชุ ด ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ า มี ห น้า ที่ ว ดั ค่ า การใช้
พลังงานไฟฟ้ าและเก็บค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าไว้
จนกว่าจะมี การเรี ยกข้อมูลนี้ ไป จากนั้นเมื่ อมี การ
เรี ย กข้อ มู ล จากชุ ด ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ า จะส่ ง
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าผ่านระบบการสื่ อสาร
แบบอนุ กรม RS485 โดยจะเชื่ อมต่อกับระบบชุ ด
ควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าซึ่ งจะใช้การสื่ อสาร
แบบอนุกรม RS485 ระบบนี้จะสามารถส่งข้อมูลไป
ได้ในระยะไกล ได้เป็ นกิโลเมตร ในส่ วนที่สอง ชุด
ควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า เป็ นส่ วนที่ ทาการ
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ กับ ชุ ด
ควบคุ ม ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ าจะใช้ก ารสื่ อ สาร
แบบอนุ กรม RS232สาหรั บ การสื่ อ สาร RS232
สามารถต่อสาย สัญญาณได้ไม่ไกลเหมื อนกับการ
สื่ อสารแบบอนุกรม RS485 ซึ่ งชุดควบคุมตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้ ามี หน้าที่ เรี ยกข้อมูลจากชุดตรวจวัด
พลัง งานไฟฟ้ าทุ กตัว และเป็ นตัวควบคุ ม การการ
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ระหว่า งชุ ด ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ า
หลายๆ ตัว กับชุดควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า
ก่อนที่จะส่ งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ส่ วน
ที่สาม คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นส่ วนที่เก็บข้อมูล
หลัก ที่ ได้จากตัวชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าทุกตัว
และควบคุมการทางานของระบบ

RS485

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างระบบ

LCD

RS485

220 VAC In

RTC/Ram

CPU

A/D 12 bit

Driver/Relay

Coil

220 VAC Out

To Manetic

รู ปที่ 2.2 บล็อคไดอะแกรมชุดตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ า
ส่ วนแสดงผล LCD มีขนาด 16 ตัวอักษร
2 บรรทัดซึ่ งจะแสดงจานวนการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เป็ นหน่วยต่อชัว่ โมง (Kw/h) จานวน 8 หลัก มีจุด
ทศนิยม 3 ตาแหน่ง แสดงการใช้กระแสไฟฟ้ าในแต่
ละช่วงเวลาเป็ นจานวน 3 หลักมีหน่วยเป็ นแอมแปร์
ส่ ว นของไมโครคอนโทรลเลอร์ U1 ใช้ เ บอร์
ATMEGA8-16PC จะเป็ นตัวประมวลผลกลางที่รับ
สัญญาณดิจิตอล จากตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ น
ดิจิตอล มาเข้าสู ตรคานวณตามที่ โปรแกรมกาหนด
ไว้ และอ้างอิง

Battery
Back Up
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RS232

RS485
RS485
CPU
RS485
RS485

รู ปที่ 2.3 บล็อกไดอะแกรมชุดควบคุมตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้ า
เริ่ มจากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ร้องขอ
หรื อส่งคาสัง่ ว่าต้องการติดต่อกับ วงจรชุดตรวจวัด
พลัง งานไฟฟ้ าหรื อ ชุดควบคุมตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ าผ่านการสื่ อสารแบบอนุกรม RS232 โดยมี U1
เป็ นไอซีแปลงสัญญาณใช้เบอร์ MAX232 สัญญาณ
เข้าที่ขา 8 และออกที่ขา 9 จากนั้นสัญญาณจะส่งเข้า
ที่ขา 2 ของ U2 ซึ่งเป็ นขารับสัญญาณ (RXD) และ
ตัวชุดควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า จะถอดรหัส
คาสัง่ ว่าตรงกันหรื อไม่ถา้ ตรงกันก็จะทาคาสัง่ ถัดไป
ถ้าไม่ตรงกันก็จะตัดคาสัง่ นั้นทิ้งไปสัญญาณอีกส่วน
จะถูกส่งไปยังไอ ซีแปลงสัญญาณเป็ นแบบอนุกรม
RS485 ซึ่งมี U3, U4, U5, U6 ทาหน้าที่สญ
ั ญาณเข้า
ที่ขา 4 ของทุกตัวซึ่ง U3, U4, U5, U6 จะทาหน้าที่
ในการส่งข้อมูลหรื อคาสัง่ ต่างๆอยูต่ ลอดเวลา
จนกว่าสัญญาณที่ขาคอนโทรล (CONTROL) ขาที่
2, 3 ของ U3, U4, U5, U6 จะมีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันไป ถ้าขา 2, 3 มีสญ
ั ญาณเป็ นศูนย์ (Low
Signal) ซึ่งจะถูกควบคุมจากชุดควบคุมตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้ าอีกทีหหนึ่งดังนั้นสัญญาณข้อมูลที่ส่ง
ก็จะถูกส่งไปยังตัว ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า ทุก
ตัวเช่นกัน หลังจากนั้นตัวชุดตรวจจับพลัง งาน
ไฟฟ้ า จะทาการถอดรหัส คาสั่งว่าตรงกันหรื อไม่
ถ้าตรงกันก็จะทาคาสัง่ ถัดไป ถ้าไม่ตรงกันก็จะตัด
คาสัง่ นั้นทิ้งไป

2.4 โปรแกรมการทางานของชุดควบคุมตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้า
*******เริ่ มต้นการทางาน (Start) โปรแกรมจะรี
เซ็ทค่าต่างๆ (Initial port) จากนั้นจะถอดรหัส
ต าแหน่ ง จากฐานข้ อ มู ล แล้ ว ท าการทดสอบ
ช่องสัญญาณทีละช่อง เริ่ มจากช่องที่ 1 ก่อน ถ้าไม่
สามารถติ ด ต่อ สื่ อ สารได้ (NO) จะท าการแสดง
สถานะว่า ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Disconnect)
และบันทึ กสถานะไว้ (Store) และวนไป รี เซ็ ท
ระบบอี ก ครั้ งหนึ่ ง ถ้า ทดสอบผ่า น (Yes) จะไป
ทดสอบช่องสัญญาณที่ 2,3 และ 4 ถ้าผ่านทั้งหมดก็
จะส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ตัว ชุ ด ตรวจวัด พลัง งานไฟฟ้ า
(Slave meter) จากนั้น ระบบจะท าการเลื อ ก
ช่องสัญญาณ ว่าช่ องไหน ให้เป็ นตัวรั บ (Receive)
โดยจะสามารถเลือกได้ทีละช่องสัญญาณ จากช่องที่
1-4 (Port 1-4) และจะให้หลอดไฟแสดงการ
ติ ดต่อสื่ อสาร (Show LED = ON) ขณะมี การ
ติดต่อสื่ อสารและรอการตอบสนองอีก 10 มิลลิเซ็ก
( 10 mS ) และถ้าเลื อกช่ องสัญญาณน้อยกว่า 4
ช่องสัญญาณ ก็จะวนไปเลือก ช่องสัญญาณให้เป็ น
ตัวรับ (Receive) จนครบ 4 ช่องสัญญาณ จากนั้นจะ
ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ (Send data to PC) แล้ว
เคลียร์ บฟั เฟอร์ (Clear Buffer_Rx)
พร้อมกับ
กาหนดค่าสัญญาณให้เป็ นโหมดส่งสัญญาณ
( Set Mode=Tx) แล้วให้หลอดไฟดับเพื่อแสดงการ
ติดต่อสื่ อสารสิ้นสุดและจบโปรแกรมการทางาน
In 220VAC
N
L
RS232
RS485
Control

N

L

N

L

Out 220VAC

รู ปที่ 2.5 วงจรการต่อใช้งาน
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2.9 การออกแบบฐานข้ อมูลไมโครซอฟต์แอคเซส
ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลของผูเ้ ช่าหรื อ
ลูกค้าโดยใช้โปรแกรมแอคเซสในการบันทึกข้อมูล
เมื่อคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เรี ยกข้อมูลจากชุด
ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าก็จะถูกบันทึกลงในตาราง
ฐานข้อมูลเช่นกันและถ้ามีการแก้ไขรายละเอียดลผู ้
เช่าหรื อลูกค้าจะถูกบันทึกลงในตารางฐานข้อมูล
รู ปที่ 2.6 แสดงการต่อใช้งาน
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1

2

รู ปที่ 2.7 ใช้สายสัญญาณที่เชื่ อมต่อชุดควบคุม

และชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า เท่ากับ 1 เมตร
เชื่อม ต่อ RS485 ที่พอร์ท 2
หมายเลข 1 แบตเตอรี่ ขนาด 3 โวลต์
หมายเลข 2 พอร์ทเชื่อมต่อสัญญาณของชุดควบคุม
ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า
หมายเลข 3 คอนเนคเตอร์ สาหรับเชื่อมต่อสัญญาณ
RS485 ระหว่างชุดควบคุมกับชุดตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.8 แอลซีดี แสดงผลของชุดตรวจวัดพลังงาน
ไฟฟ้ า

3. ผลการทดลอง
การทดลองเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้ าใช้ไป และค่าความผิดพลาด โดยผู ้
เก็บข้อมูลไม่ตอ้ งทาการอ่านค่าและจดบันทึก
เพียงแต่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สามารถติดต่อสื่ อสาร
กับเครื่ องวัดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยให้
เครื่ องวัดพลังงานไฟฟ้ าส่งข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ ามายังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและทาการบันทึก
ข้อมูลที่ได้รับมาลงในหน่วยความจาของเครื่ องได้
ทันที ซึ่งเป็ นการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้งาน
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล ออกแบบระบบ
วางแผน สามารถจัดการและเก็บข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องแม่นยา ลดภาระการ
จดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ า
สามารถเข้าใจการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
กับไมโครคอนโทรลเลอร์
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3.1 ผลการทดลองจากบันทึกผลในการทดลอง

ชัว่ โมง แอมป์ มิเตอร์ ชุด
มาตรฐาน
ตรวจวัด
(Kw/h)
พลังงาน
ไฟฟ้ า
(Kw/h)
1
0.10
0.10
2
0.20
0.20
3
0.30
0.30
4
0.40
0.40
5
0.50
0.50
6
0.60
0.60
7
0.70
0.70
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.10

0.80
0.90
1.00
1.10
1.21
1.31
1.41
1.51
1.61
1.71
1.81
1.91
2.11

3.2 การคานวณ
ค่าพลังงานไฟฟ้ าขนาด 100 วัตต์

ค่าความ
ผิดพลาด

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

จานวนหน่วยไฟฟ้ าที่ใช้

=

WDevice  H
วัตต์
1000 W

เมื่อ
WDevice หมายถึง จานวนวัตต์
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ( หน่วยเป็ นวัตต์ )
H หมายถึง จานวนชัว่ โมงใช้งาน
เมื่อหลอดไฟ 100 วัตต์ ใช้งานไป 1
ชัว่ โมง ใช้พลังงานไป 1 กิโลวัตต์
แทนค่า

=

100  1
1000

= 0.1
หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ 1 ชัว่ โมงใช้ไฟ
ไป 0.1 กิโลวัตต์( Kwh)
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 0.005
ค่าความผิดพลาดคิดเป็ นร้อยละ 0.5
ดังนั้นค่าความถูกต้องคิดเป็ น 100-0.5 = 99.5
4. สรุปผลการทดลอง
โครงงานนี้เป็ นเรื่ องการพัฒนาระบบควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้ า วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ระบบจัดการและการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม เช่น การ
วัดค่าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายบ้าน พัดลม ตูเ้ ย็น ประตู
เปิ ดปิ ดอัตโนมัติ ระบบแสงสว่าง
การทดลองนี้ทาโดยวิธีการต่อโหลด โดยใช้
หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ เป็ นโหลดของระบบ
เพื่อวัดหาค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ไป เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแม่นยาของชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ ากับ
แอมป์ มิเตอร์ของการไฟฟ้ า โดยการบันทึกค่าลงใน
ตารางบันทึกข้อมูลการใช้งานทุกๆ 1 ชัว่ โมง
จานวน 20 ครั้ง เพื่อที่จะวัดค่าความผิดพลาด ค่าที่
ได้จะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และจัดเก็บข้อมูลการใช้
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พลังงานไฟฟ้ าบันทึกค่าที่ได้ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดย
การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อชุดควบคุมและชุด
ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า
จากผลการทดลองพบว่าเมื่อทาการใช้
หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ เป็ นโหลดที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าคงที่ โดยทาการบันทึกผลการทดลองทุกๆ
หนึ่งชัว่ โมง ใช้เวลาเก็บผลการทดลอง 20 ชัว่ โมง
เมื่อนามาหาค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละความถูกต้อง
เท่ากับ 99.5 เมื่อเทียบกับเครื่ องวัดกระแสมาตรฐาน
ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สาเหตุที่
ทาให้ค่าผิดพลาดน้อย มีผลมาจากสภาพแวดล้อม
ของห้องที่ใช้ทาการทดลองถูกกาหนดขึ้นเอง จึง
สามารถลดความผิดที่เกิดขึ้นให้นอ้ ยลงได้
ปั จจัยที่มีผลกระทบ เช่น มีสญ
ั ญาณรบกวนต่า
ไฟฟ้ ามีเสถียรภาพ และโหลดที่นามาต่อในการ
ทดลองเป็ นโหลดที่ใช้กระแสไฟฟ้ าคงที่ ทาให้
สวามารถวัดค่าผลลัพธ์ที่ออกมาได้อย่างถูกต้อง

5. ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า
5.3.1 ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าต้องตัด
กระแสไฟฟ้ าเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ าเกินขีดจากัด
ของชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ า
5.3.2 พัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ ากับชุดควบคุม ให้
ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น ให้สามารถต่อชุด
ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ ามากว่า 100 ชุด
5.3.3 พัฒนาระบบควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ให้ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าสามารถเชื่อม
ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง

6. กิตติกรรมประกาศ
*****ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นปริ ญญานิ พนธ์ซ่ ึ ง
ได้ถูกจัดทาขึ้น อย่างเต็มความรู ้ความสามารถของ
ผูจ้ ดั ทา ซึ่ งก็ได้ใช้เวลาในการติดตั้ง อุปกรณ์ การ
ค้นคว้า ซักถาม หาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ทา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลและหลักการต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ด้วยดี
ด้วยความกรุ ณาของท่าน อาจารย์วิชยั จิตประสงค์
อาจารย์อ ภิ ชาติ หาจัตุรั ส และอาจารย์ สัมพัน ธ์
แหล่งป่ าหมุน้ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งได้ใ ห้ ค าปรึ กษา ค าแนะน า
ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์
รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วย
ความเอาใจใส่ ดว้ ยดีมาตลอดมา พร้อมทั้งให้ความ
อนุ เ คราะห์ ในด้า นเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นจ าเป็ นต่ า งๆ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาก ณ โอกาสนี้

