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ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยใช้โปรแกรม LabVIEW และระบบฐานข้อมูล SQLite 

Monitoring system and remote data collection of hybrid power systems 
at Tarutao National Park using LabVIEW program and SQLite database 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้นําเสนอวิธีการพัฒนาระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ 
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยเลือกใช้โปรแกรม LabVIEW เชื่อมต่อกับ OPC (OLETM for process control) server เพื่อ
แสดงผลและวิเคราะห์สมรรถนะของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61724 [1] โดยทําการสื่อสารผ่าน I/O Server ของ OPC 
server ในรูปแบบตัวแปรท่ีใช้ร่วมกัน (shared variable) ของโปรแกรม LabVIEW ค่าท่ีตรวจวัดได้ เช่น ค่ารังสีแสงอาทิตย์ 
(irradiance) ค่าอุณหภูมิแผงโซล่าเซลล์ (module temperature) และค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูลเป็นแบบเข้าก่อนออกก่อน (first-in-first-out: FIFO) และจัดการกับฐานข้อมูลเฉพาะด้วย SQLite ซึ่งระบบนี้
สามารถพัฒนาเป็น web browser เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบได้ดีข้ึนต่อไป  

คําสําคัญ: การตรวจวัด, ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน, โปรแกรม LabVIEW 
 

Abstract 

 This paper presents the methods for developing sensor systems and remote data collection of 
the hybrid renewable energy system at Tarutao National Park, using LabVIEW program connected the OPC 
(OLETM for process control) server to demonstrate and analyze the efficiency IEC61724 [1] standard 
power system by communicating through the I/O server's OPC server in the form of the LabVIEW shared 
variable measured values such as the irradiance, module temperature and the various electrical value. 
Transmissions to the database as a FIFO. (first-in-first-out: FIFO) via SQLite web browser, this system can 
be useful to systems administrator to monitor and analyze system provides further improved. 

Keywords: monitoring, hybrid power system, LabVIEW program 
 
บทนํา 

 พลังงานทดแทน (renewable energy) เป็นพลังงานท่ีถูกเลือกนํามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิม เช่น ถ่านหิน 
ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงพลังงานทดแทนท่ีเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น พลังงาน
จากลม พลังงานจากนํ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล ฯลฯ โดยส่วนใหญ่พลังงานทดแทนเหล่านี้ถูกเลือก
นํามาใช้มากในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือพ้ืนท่ีเกาะต่าง ๆ ท่ีระบบสายส่งปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวปกติ จะติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าท่ีได้จากเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องด้วยเหตุผลด้านการลงทุนติดต้ังระบบท่ีตํ่าและระยะเวลาการติดต้ังท่ีสั้น ปัจจุบันด้วย
ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงท่ีสูงและการขนส่งเชื้อเพลิงท่ีลําบากอีกท้ังยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแหล่งพลังงานทดแทนจึง

                                                 
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
*Corresponding author, E-mail: lord.marker.cando@gmail.com 



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย | 51 

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและสามารถทําการติดตั้งได้รวดเร็ว    
อีกท้ังในปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้พัฒนาท้ังทางด้านการให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและราคาต้นทุน เม่ือ
เปรียบเทียบกับพลังงานท่ีผลิตได้จากแหล่งพลังงานแบบอ่ืน ๆ นั้น ใกล้เคียงกัน แต่ปัญหาจากการใช้แหล่งพลังงานทดแทน
แหล่งเดียวที่เกิดขึ้นคือความไม่แน่นอนในการให้พลังงาน ยกตัวอย่าง แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ใน    
ฤดูฝนอาจจะให้พลังงานที่ลดลง เพราะเหตุนี้จึงได้มีการนําแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน (hybrid renewable 
energy system: HRES) [2] เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่รวมแหล่งผลิตพลังงานหลาย ๆ แหล่งมารวมกัน เช่น พลังงานแบบ
ผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์-กังหันลม-ดีเซลเจนเนอเรเตอร์ หรือ พลังงานแบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์-น้ํา-เคร่ืองยนต์ดีเซล 
เป็นต้น ซ่ึงการนําแหล่งพลังงานต่าง ๆ มารวมกันนี้ส่งผลให้มีจํานวนอุปกรณ์ภายในมากขึ้น ระบบจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น   
ทําให้ต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เพ่ือการทํางานของระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ฉะนั้น 
ระบบเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญ ระบบการเก็บข้อมูลแบบเดิมทําการบันทึกข้อมูลด้วยหน่วยความจํา ณ สถานท่ีท่ีติดต้ังระบบ
ผลิตพลังงานและเม่ือต้องการข้อมูลในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ต้องทําการเดินทางไปยังสถานท่ีติดต้ังนั้นซ่ึงเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ (monitoring system) [3] ซ่ึงเป็นระบบท่ีทําหน้าท่ีเฝ้ามอง
การทํางานคอยเก็บบันทึกการทํางานและแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ระบบมีการทํางานท่ีผิดพลาดทําให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการสูญเสีย แสดงผลเป็นแบบเวลาจริง 
(real time) ได้ตลอดเวลา ช่วยผู้้ดูแลระบบสามารถทํางานได้ง่ายข้ึน เพ่ิมความสามารถในการควบคุมสมรรถนะในการทํางาน
ของระบบและแสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ งานวิจัยนี้มีความสนใจในด้านการพัฒนาระบบตรวจวัดและวิเคราะห์
สมรรถนะท่ีแสดงผลเป็นแบบเวลาจริงของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้สามารถ
วิเคราะห์สมรรถนะ (efficiency) ตามมาตรฐาน IEC61724 โดยเลือกใช้โปรแกรม LabVIEW ในด้านการวัดและเครื่องมือวัด
เสมือนจริงสําหรับงานทางวิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยนําข้อมูลจากมาทําการวิเคราะห์ 
ประมวลค่า และแสดงผล เพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงการทํางานของอุปกรณ์ในระบบให้เหมาะสมกับสมรรถนะของระบบรวมและ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล (database) ในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบดีข้ึนต่อไป  
 
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานท่ีอุทยานแห่งชาติตะรเุตา 

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าเป็นแบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์-กังหันลม-เคร่ืองยนต์ดีเซล ทํางานในลักษณะของ
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานแบบสลับแหล่งพลังงาน (switched hybrid power system) ประกอบด้วย ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 6.7 kW ทํางานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสายส่งกําลังไฟฟ้า (grid-connection inverter) ขนาด 10 kW 
จํานวน 1 เครื่อง ระบบแบตเตอรี่ขนาดความจุ 240 Ah จํานวน 120 ใบ ทํางานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบสองทิศทาง    
(bi-directional inverter) ขนาด 6 kW จํานวน 3 เคร่ือง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าระบบดีเซลขนาด 35 kW จํานวน 1 เคร่ือง 
แสดงดังรูปภาพท่ี 1  

 
 

รูปภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานท่ีอุทยานแห่งชาติตะรุเตาในปัจจุบัน [4] 
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การทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าเม่ือจ่ายพลังงานให้กับภาระทางไฟฟ้าตลอดเวลา จนแรงดันไฟฟ้าของระบบตํ่ากว่า
ระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งานตํ่าสุด อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบสองทิศทางจะสั่งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าระบบดีเซลให้ทํางานอัตโนมัติเพ่ือ
จ่ายพลังงานให้กับภาระทางไฟฟ้าแทนและใช้พลังงานที่เหลือทําการประจุเข้าแบตเตอร่ีและในทางกลับกันระบบจะทําการ
ประจุแบตเตอรี่จนถึงแรงดันสูงสุด อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบสองทิศทางจะสั่งให้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าระบบดีเซลหยุดการทํางาน  
 
ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกล 
 

  ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ใช้ระบบการเก็บข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลโดย
ใช้การ์ดหน่วยความจํา (secure digital card) สํารองข้อมูลโดยไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสาร (inter connection network) แต่
ปัจจุบันได้พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลโดยระบบเครือข่ายสื่อสาร (inter connection network) ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบ
สถานะของระบบผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาในส่วนตรวจวัดและตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าพัฒนาตามหลัก supervisory 
control and data acquisition หรือ SCADA [5] เป็นระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเวลาจริง โดยค่าท่ีทําการวัดได้
จากอุปกรณ์และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูล 
[6] คือ Sunny WebBox และทําการส่งข้อมูลท่ีบันทึกได้ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารมือถือไปยังเครือข่ายบริการชุดมาตรฐาน
และข้อกําหนดสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (open platform communications server/OPC server) แสดงดัง
รูปภาพท่ี 2 

 

 

รูปภาพท่ี 2 การเชื่อมต่อระหว่าง Sunny WebBox กับอุปกรณ์ต่าง ๆ [7] 
 

เครือข่ายบริการชุดมาตรฐานและข้อกําหนดสําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน หรือ การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เชิงข้อมูลท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานแตกต่างกันให้สื่อสารกันได้ [8] 
การสื่อสารระหว่าง OPC server และผู้ใช้งาน จะสื่อสารผ่านข้อกําหนดที่ใช้เพื่อเป็นมาตรฐานสําหรับการสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ (protocol) เช่น Modbus โดยผู้ใช้งานจะติดต่อกับตัวแปร (parameter) หรือ ป้ายชื่อ (tag) ที่รวมอยู่ภายใน
ผ่านระบบนําเข้าข้อมูลและแสดงผลของคอมพิวเตอร์ (I/O) ของ OPC server ซึ่งการสื่อสารกับอุปกรณ์นั้น OPC server จะ
ทําการตรวจสอบค่าจากอุปกรณ์ตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ (defined polling rate) โดยอาจจะต่างกันไปตามตัวแปรประเภท
ต่าง ๆ โดยตัวควบคุม (controller) จะส่งค่าตัวแปรตามที่ถูกร้องขอให้กับ OPC server พร้อมค่าเวลาขณะนั้น (time stamp) 
ซ่ึงภายในโปรแกรม LabVIEW จะมาในรูปแบบท่ีเรียกว่า ตัวแปรท่ีใช้ร่วมกัน (shared variable) แสดงดังรูปภาพท่ี 3 

ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกล ข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นข้อมูลจากการเก็บในพื้นที่จริง ณ ปัจจุบันของ    
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เช่น ค่ารังสีแสงอาทิตย์ (irradiance) ค่าอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (module temperature) 
และค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงค่าเหล่านี้เชื่อมต่อผ่านตัวแปรท่ีใช้ร่วมกัน เพ่ือแสดงผลค่าต่าง ๆ ในเวลาจริงของการตรวจวัด
และเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน IEC61724 มาตรฐานของวิธีการตรวจวัดและเก็บข้อมูลสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แสดงดังรูปภาพท่ี 4 
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รูปภาพท่ี 3 แผนภาพระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกล 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 4 โปรแกรม LabVIEW ของระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลตามมาตรฐาน IEC61724 
 

 
 

LabVIEW program 
Display

Shared variable#1  SQL Database Create Table

OPC  I/O  

Shared variable#2 Insert value Calculate 
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ผลและการวิเคราะห์   
 

 การทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน สําหรับอุทยานแห่งชาติตะรุเตามีการเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนการตรวจวัดค่าแบบเวลาจริงของระบบผลิต
ไฟฟ้าได้ เช่น ค่ารังสีแสงอาทิตย์ ค่าอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบสองทิศทางและระดับพลังงานของ
แบตเตอรี่ เป็นต้น แสดงดังรูปภาพท่ี 5 และส่วนของระบบการเก็บบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกได้ทุก ๆ 5 นาที และส่งไปยัง
ฐานข้อมูลแบบเข้าก่อนออกก่อนโดยโปรแกรม LabVIEW และจัดการกับฐานข้อมูลเฉพาะด้วย SQLite แสดงดังรูปภาพท่ี 6  
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงข้อมูลแบบเวลาจริงของระบบไฟฟ้าแบบผสมผสาน  
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 6 ระบบฐานข้อมูลของระบบไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
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สรุปผลการวิจัย  
 

  ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาสามารถ
ตรวจวัดทําการสื่อสารผ่านระบบนําเข้าข้อมูลและแสดงผลของคอมพิวเตอร์ (I/O) ของ OPC server พร้อมค่าเวลาขณะนั้นใน
รูปแบบตัวแปรท่ีใช้ร่วมกันของโปรแกรม LabVIEW และส่วนของระบบการเก็บบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกได้ทุก ๆ 5 นาที
และส่งไปยังฐานข้อมูลแบบเข้าก่อนออกก่อนโดยโปรแกรม LabVIEW และจัดการกับฐานข้อมูลเฉพาะด้วย SQLite ระบบ
ตรวจสอบสามารถพัฒนาเป็น web browser ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบ 
ให้ดีข้ึนต่อไป 
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