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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาของโครงงาน 

หอพกั คอนโด และอพาร์ทเม้นท์ เปิดบริการให้ผู้ ท่ีมีความต้องการพกัอาศยัได้ใช้บริการ 

โดยมีเง่ือนไขให้ผู้ เช่า ต้องทําการชําระค่านํา้และค่าไฟฟ้า โดยเรียกเก็บค่านํา้และคา่ไฟฟ้า ซึ่งผู้

เชา่จะได้รับการแจ้งคา่ใช้จา่ย นอกจากนีผู้้ เชา่อาจถกูเอารัดเอาเปรียบจากผู้ ให้เชา่ เพราะการแจ้ง

ยอดค่าไฟฟ้าผู้ เช่าได้รับข้อมูลเฉพาะยอดรวมของค่าไฟท่ีใช้ไปทัง้หมดและสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้คือช่วงสิน้เดือนเท่านัน้ ซึ่งผู้ เช่าไม่สามารถทราบยอดการใช้งานในแต่ละวนัว่าได้ใช้ค่า

ไฟฟ้าไปวนัละก่ีหนว่ยและมียอดท่ีต้องชําระสะสมเท่าไร ทางผู้พฒันาจงึมีแนวคิดในการทําเคร่ือง

บนัทึกคา่ไฟฟ้าขึน้มา เพ่ือให้ผู้ เช่าสามารถทราบว่าห้องของตนวนันีใ้ช้ไปแล้วเทา่ไรและยอดเงินท่ี

ต้องชําระเท่าไร และสามารถตรวจสอบการใช้ค่าไฟฟ้าย้อนหลงัได้ซึ่งจะแก้ปัญหาการถกูเอารัด

เอาเปรียบจากผู้ ให้เช่า นอกจากนีผู้้ เช่าสามารถทราบถึงสถิติการใช้ไฟฟ้าใน 1 สปัดาห์ ผู้ ให้เช่า

ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องเดินไปจดค่าไฟฟ้าหน้ามิเตอร์วดัไฟในแต่ละชัน้  ลดการคํานวณค่า

ไฟฟ้าผิดพลาด สามารถลดการจ้างบคุลากรเพ่ือรับผิดชอบตรวจเช็คคา่ไฟในแตล่ะชัน้หรือแต่ละ

ห้อง ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วต่อการชําระค่าไฟ ส่งผลให้ผู้ เช่ามี

ความเช่ือมัน่ ในการให้บริการผู้ให้เชา่ได้มากย่ิงขึน้ 

1.2 คาํสาํคัญ(Keyword) 

    วตัต์ฮาวมิเตอร์ / อาดอิูโน่ / เว็บเซิร์ฟเวอร์ / ดาต้าล็อคเกอร์ 

  Watt Hour Meter / Arduino / Web Server / Data Logger 
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1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.3.1  เพ่ือสร้างระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ 

1.3.2  เพ่ือศกึษาการเขียนโปรแกรม Arduino IDE 

1.3.3  เพ่ือศกึษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน่ 

1.3.4  เพ่ือศกึษาการส่ือสารระหวา่งเว็บแอปพลิเคชัน่กบั บอร์ด Arduino 

1.3.5  เพ่ือศกึษาการเก็บหนว่ยคา่ไฟฟ้าและคํานวณคา่ไฟฟ้าผา่นบอร์ด Arduino 

 

1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน 

1.4.1  พิกดักระแส 30 แอมแปร์ 

1.4.2  ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 220 โวลต์ +/- 20% (176โวลต์ -264โวลต์) 

1.4.3  การใช้งานผา่นจอแอลซีดี 

   1) แสดงข้อมลู แอมแปร์,โวลต์,หน่วย,ราคาตอ่หนว่ย,ราคาคา่ 

  ไฟฟ้า รวมคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ไป,เวลาเร่ิมต้นและเวลาสิน้สดุของการวดัผ่าน

  จอ LCD20x4 

   2) กําหนดคา่ราคาตอ่หน่วย (Default 5 บาท) 

   3) สัง่เปิด-ปิด (Default เปิด) 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             1.5.1 ได้ระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ท่ีนําไปพฒันาตอ่

และสามารถนําไปติดตัง้ใช้งานได้จริง 

             1.5.2 สามารถนําความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาประยกุต์ใช้งานได้จริง 

 1.5.3 สามารถเช็คการใช้กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และคา่ไฟฟ้าผา่นจอแอลซีดี 

1.5.4 มีทกัษะในการพฒันากบัการควบคมุและใช้งานคําสัง่ตดิตอ่ส่ือสารบนบอร์ด 

อาดอิูโน ่

1.5.5 มีทกัษะในการออกแบบและพฒันาการรับสง่ข้อมลู 
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1.5.6 ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาหรืออปูสรรคตา่งๆในการทํางาน 

 

1.6 เคร่ืองมือ,เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ท่ีใช้ 

1.6.1  ฮาร์ดแวร์ 

1.6.1.1  คอมพิวเตอร์จํานวน CPU corei5 2.5 GHz                                

RAM 4 GB HDD 500 GB 1 ชดุ 

1.6.2  ซอฟต์แวร์ 

1.6.2.1 ระบบปฏิบตักิารวินโดว์ 7   จํานวน 1 ชดุ 

1.6.2.2 โปรแกรมอะโดบีดรีมวีฟเวอร์ CS6  จํานวน 1 ชดุ 

1.6.2.3 อาดอิูโน ่ไอดีอี     จํานวน 1 ชดุ 

1.6.2.4 โปรแกรมแอพพ์เซิร์ฟ 2.5.10   จํานวน 1 ชดุ 
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บทที่ 2 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนนีจ้ะเป็นรายละเอียดเนือ้หาท่ีเก่ียวกับโครงงานท่ีได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

นํามาใช้เป็นความรู้ สําหรับการสร้างระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่า จาก

รูปท่ี 2.1 ระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่  

รูปท่ี 2.1 ระบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ 
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2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) [1] 

ภาษาพีเอชพี มีลกัษณะเป็นสคริปต์ท่ีฝังตวั (embedded script) กล่าวคือ

สามารถฝังคําสัง่พีเอชพี ไว้ในเว็บเพจร่วมกบัคําสัง่ (Tag) ของเอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้ และ

สร้างไฟล์ท่ีมีนามสกลุเป็นพีเอชพี (.php) พีเอชพีสาม (.php3) หรือพีเอชพีส่ี (.php4) ซึง่

ไวยากรณ์ท่ีใช้ในภาษาพีเอชพีเป็นการนํารูปแบบของภาษาตา่งๆ มารวมกนัได้แก่ ภาษาซี (C), 

ภาษาเพิร์ล (Perl) และ ภาษาจาวา (Java) ทําให้ผู้ใช้ท่ีมีพืน้ฐานของภาษาเหล่านีอ้ยู่แล้วสามารถ

ศกึษาและใช้งานภาษานีไ้ด้ไมย่าก 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งโค้ดภาษาพีเอชพี 

จาก รูปท่ี 2.2 บรรทดั 6-8 เป็นส่วนของสคริปต์ภาษาพีเอชพีซึ่งเร่ิมต้นด้วย <? 

ตามด้วยคําสัง่ท่ีเรียกฟังก์ชัน่หรือข้อความ และปิดท้ายด้วย ?> สําหรับตวัอย่างนีเ้ป็นสคริปต์ท่ี

แสดงข้อความว่า "Hi, I'm a PHP script!" โดยใช้คําสั่งแอคโค่ (echo) ซึ่งเป็นคําสั่งท่ีใช้ในการ

แสดงผลของสคริปต์ภาษาพีเอชพีซึง่จะแสดงผล ดงันี ้

รูปท่ี 2.3 ผลลพัธ์ตวัอยา่งโค้ดภาษาพีเอชพี 
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ความสามารถของภาษาพีเอชพี 

• เป็นภาษาท่ีมีลักษณะเป็นแบบเปิดเผยรายละเอียดซอร์สโค้ด (open source)

สามารถดาวน์โหลดและนําซอร์สโค้ด (source code) ของภาษาพีเอชพีไปใช้ได้

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย

• เป็นสคริปต์ท่ีทํางานท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (server side script) ดงันัน้ จึงทํางานบนเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการทํางานของเคร่ืองลกูข่าย (client) โดยภาษาพีเอชพีจะ

อ่านโค้ดและทํางานท่ีเซิร์ฟเวอร์ จากนัน้จึงส่งผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผลมาท่ี

เคร่ืองของผู้ ใช้ในรูปแบบของเอชทีเอ็มแอล ซึ่งโค้ดของภาษาพีเอชพีนีผู้้ ใช้จะไม่

สามารถมองเห็นได้

• ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานได้ในระบบปฏิบตักิารท่ีตา่งชนิดกนั เชน่ ยนิูก (Unix)

วินโดว์แม๊กโอเอส (Mac OS) อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาษาพีเอชพีเป็น

สคริปต์ท่ีต้องทํางานบนเซิร์ฟเวอร์ ดงันัน้คอมพิวเตอร์สําหรับเรียกใช้คําสัง่ภาษาพี

เอชพี จงึจําเป็นต้องติดตัง้โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วยเพ่ือให้สามารถ

ประมวลผลภาษาพีเอชพีได้

• ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เชน่ เว็บเซร์ิฟเวอร์สว่น

บุคคล  (personal web server) อาปา เ ช่  (Apache) ไ อไ อ เ อส  (IIS / Internet

Information Service) เป็นต้น

• ภ าษาพี เอช พี ส นับส นุน ก าร เ ขี ยน โ ปร แ กรม เ ชิ ง วัตถุ  (Object Oriented

Programming)

• ภาษาพีเอชพีมีความสามารถในการทํางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลท่ี

หลากหลาย ซึง่ระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีสนบัสนนุการทํางานของภาษาพีเอชพีเช่น

โอราเคลิ (Oracle) มายเอสแอล (MySQL) เป็นต้น

• ภาษาพีเอชพีอนุญาตให้ผู้ ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งทํางานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้

เช่น แอลแด็ป (LDAP) ไอเอ็มเอพี (IMAP) เอสเอ็นเอ็มพี (SNMP) ป๊อปสาม

(POP3) และเอชทีทีพี (HTTP) เป็นต้น

• โค้ดภาษาพีเอชพีสามารถเขียน และอา่นในรูปแบบของ เอ็กเอ็มแอล (XML) ได้
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2.2 มายเอสคิวแอล (MySQL) [3] 

มายเอสคิวแอลคือ ระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีมีหน้าท่ีเก็บข้อมลู เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูท่ี

ได้จากระบบงานท่ีโปรแกรมเมอร์ได้สร้างขึน้ โดยใช้ภาษาเอสควิแอล (ภาษาเอสควิแอลคือภาษาท่ี

ใช้ในการจดัการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล 

เป็นต้น )โดยมายเอสคิวแอลจะทําหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผู้ ใช้กบัฐานข้อมลู ซึง่มายเอสคิวแอล

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (database management system / DBMS) สําหรับฐานข้อมูลเชิง

สมัพนัธ์ ซึ่งสามารถติดต่อกับมายเอสคิวแอลโดยการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได้เช่น ภาษาพี

เอชพี ภาษาเพิร์ล ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป ภาษาซีพลสัพลสัเป็นต้น 

มายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมท่ีเปิดเผยรายละเอียดซอร์สโค้ด (open source) กล่าวคือผู้

ท่ีสนใจพฒันามายเอสคิวแอลและสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีได้ สามารถนําเอาซอร์สโค้ด

ของโปรแกรมมายเอสคิวแอลซึง่เขียนด้วยภาษาซีไปดดัแปลง อพัเดท แก้ไข ให้ตรงกบัท่ีต้องการได้

ทนัทีโดยไมผ่ิดกฎหมายใช้ได้กบัทกุระบบปฏิบตัิการ 

ข้อดีและข้อเสียของมายเอสควิแอล 

เม่ือเปรียบเทียบกับไมโคซอฟท์แอกเซส (Microsoft Access) และเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL 

Server) 

• ข้อดี

- สามารถนําซอร์สโค้ดโปรแกรมไปพฒันาตอ่ยอดได้

- สามารถนําไปใช้ได้กบัทกุระบบทกุแพลตฟอร์มใช้กบัเอเอสพี (ASP) หรือเจเอสพี (JSP)

ได้ แต่ท่ีนิยมคือการใช้งานร่วมกับภาษาพีเอชพีเพราะว่ามายเอสคิวแอลกับภาษาพีเอชพีเป็น

โปรแกรมท่ีเปิดเผยรายละเอียดซอร์สโค้ดเหมือนกนั มีความน่าเช่ือถือสงู สามารถทํางานร่วมกัน

ได้อยา่งเสถียรมากท่ีสดุ รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มและคา่ใช้จา่ยน้อย 

- สามารถหาข้อมลูการใช้งานได้ง่ายกว่าแอกเซสและเอสควิแอลเซิร์ฟเวอร์ เพราะเป็นท่ี

นิยมใช้งานในกลุม่ผู้พฒันาซอฟต์แวร์ 

- สามารถให้ผลการดําเนินงาน (Performance) สงู แตใ่ช้ทรัพยากรเคร่ืองน้อย
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- ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์สว่นใหญ่รองรับฐานข้อมลูมายเอสควิแอลมากกวา่ฐานข้อมลูแบบ

อ่ืน 

• ข้อเสีย 

- ใช้งานยากกว่าสองตัวข้างต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้วยการพิมพ์คําสั่ง 

(command line) แตมี่การพฒันาเคร่ืองมือช่วยออกแบบฐานข้อมลูแบบมีหน้าจอจียไูอ (GUI) ท่ี

เรียกวา่ พีเอชพีมายแอดมิน (phpmyadmin) ท่ีชว่ยในการสร้างมายเอสควิแอลได้อยา่งง่ายขึน้ ซึง่

สามารถโหลดเพิ่มเตมิได้ 

- เคร่ืองมือให้ใช้ได้น้อยกวา่แอกเซสและเอสควิแอลเซิร์ฟเวอร์ จะเหมาะสําหรับใช้งานใน

ระบบงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจะใช้งานได้ดี ถ้าเขียนโปรแกรมเช่ือมตอ่มายเอสควิแอล

ด้วยภาษาพีเอชพี  

2.3 เว็บไซต์ (Web Site)   

2.3.1 ความหมายของเว็บไซต์  

เว็บไซต์ คือ แหลง่ท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารและส่ือประสมตา่ง ๆ เชน่ ภาพ เสียง ข้อความ ของ

แตล่ะบริษัทหรือหนว่ยงานโดยเรียกเอกสารตา่ง ๆ เหล่านีว้า่ เว็บเพจ (web page) และเรียกเว็บ

หน้าแรกของแตล่ะเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (home page) หรืออาจกลา่วได้วา่ เว็บไซต์คือเว็บเพจ

อยา่งน้อยสองหน้าท่ีมีลิงค์ (link) ถึงกนั ตามหลกัคําว่าเว็บไซต์จะใช้สําหรับผู้ ท่ีมีคอมพิวเตอร์แบบ

เซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว เช่น www.google.co.th ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ี

ให้บริการสืบค้นข้อมลูเป็นต้น 

เว็บไซต์ หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึง่เช่ือมโยงกนัผ่านทางไฮเปอร์ลิงค์ สว่นใหญ่จดัทําขึน้

เพ่ือนําเสนอข้อมลูผา่นคอมพิวเตอร์ โดยถกูจดัเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ท่ีเก็บ

ไว้ท่ีช่ือหลกัจะเรียกวา่ โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัว่ไปจะให้บริการแก่ผู้ใช้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย แตใ่น

ขณะเดียวกนับางเว็บไซต์จําเป็นต้องมีการสมคัรสมาชิกและเสียคา่บริการเพ่ือท่ีจะดขู้อมลู ใน

เว็บไซต์นัน้ ซึง่ได้แก่ข้อมลูทางวิชาการ ข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อมลูส่ือตา่งๆ ผู้ ทําเว็บไซต์มี

หลากหลายระดบั ตัง้แตส่ร้างเว็บไซต์สว่นตวั จนถึงระดบัเว็บไซต์สําหรับธุรกิจหรือองค์กรตา่งๆ 

การเรียกดเูว็บไซต์โดยทัว่ไปนิยมเรียกดผูา่นซอฟต์แวร์ในลกัษณะของเว็บบราวเซอร์ 
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2.3.2 โดเมนเนม (Domain Name) 

โดเมนเนม [4] เชน่ www.yourdomain.com ท่ีสามารถเป็นเจ้าของได้โดยจะต้องไมซํ่า้กบัคนอ่ืน 

เพ่ือการเรียกหาเว็บไซต์ท่ีต้องการ “ช่ือเว็บไซต์” คือ สิ่งแรกท่ีแสดง หรือประกาศความมีตวัตนบน

อินเทอร์เน็ตให้คนทัว่ไปได้รู้จกั สามารถมีได้ช่ือเดียวในโลกเทา่นัน้ โดยการจดทะเบียนโดเมนจะมี

คา่บริการในการจดทะเบียนเป็นรายปีเป็นอย่างต่ํา หรือมากกวา่นัน้ตามความต้องการ เม่ือใกล้

ครบกําหนดท่ีโดเมนหมดอาย ุหากมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์นีต้้องดําเนินการตอ่อายุ

โดเมน ก่อนท่ีโดเมนจนหมดอายไุปและไมส่ามารถใช้งานโดเมนนัน้ได้อีก ซึง่ราคาและเง่ือนไข 

หรือหลกัฐานท่ีใช้ในการจดโดเมนก็ตา่งกนัตามประเภทของโดเมน แตห่ากเป็น .com ท่ีคนทัว่ไป

นิยมจดทะเบียนกนัจะมีคา่ใช้จา่ยและขัน้ตอนการจดท่ีไมยุ่ง่ยากนกั 

โดนเมนเนมมีดอทอยูห่ลายประเภทแตท่ี่นิยมมากท่ีสดุนัน้ก็คือ .com เพราะเป็นดอทในยคุแรกๆ 

ท่ีเร่ิมใช้กนั และง่ายตอ่การจดจําประเภทของ โดเมนเนม แบง่ได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 1. โดเมน 2 ระดบั ช่ือโดเมน. ประเภทของโดเมนจะประกอบด้วย www.ช่ือโดเมน

ประเภทของโดเมน เชน่ www.b2ccreation.com ประเภทของโดเมน คือ คํายอ่ขององค์กร โดย

ประเภทขององค์กรท่ีพบบอ่ย ได้แก่ 

* .com คือ บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์ 

* .org คือ องค์กรเอกชนท่ีไมแ่สวงผลกําไร 

* .net คือ องค์กรท่ีเป็นเกตเวย์ หรือจดุเช่ือมตอ่เครือขา่ย 

* .edu คือ สถาบนัการศกึษา 

* .gov คือ องค์กรของรัฐบาล 

* .mil คือ องค์กรทางทหาร 

2. โดเมน 3 ระดบั ช่ือโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศจะประกอบด้วย www. 

ช่ือโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศ เชน่ www.kmitnb.ac.th, www.nectec.or.th, 

www.google.co.th ประเภทขององค์กร และประเทศท่ีตัง้ขององค์กรได้แก่ 

* .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ 

* .ac คือ สถาบนัการศกึษา 

* .go คือ องค์กรของรัฐบาล 

* .net คือ องค์กรท่ีให้บริการเครือข่าย 

* .or คือ องค์กรเอกชนท่ีไมแ่สวงผลกําไร 

* .th คือ ประเทศไทย 

* .cn คือ ประเทศจีน 
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* .uk คือ ประเทศองักฤษ

* .jp คือ ประเทศญ่ีปุ่ น

* .au คือ ประเทศออสเตรเลีย

2.3.3 สแตตกิ (Static) และแบบไดนามิก (Dynamic)  

สแตติก [5] หรือเว็บ 1.0 (Web 1.0) เป็นเว็บไซต์ท่ีไมมี่การติดตอ่กบัฐานข้อมลูและไมส่ามารถ

เก็บข้อมลูได้ เป็นการนําเสนอเว็บไซต์แบบทางเดียว เหมือนกบัการอา่นหนงัสือ (Read Only) ซึง่

สามารถพฒันาได้ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ซึง่ยุง่ยากตอ่การดแูลและปรับปรุง จงึทําให้

เว็บไซต์ท่ีพฒันาด้วยวิธีนี ้ไมค่อ่ยได้รับความนิยม 

ไดนามิกหรือเว็บ 2.0 (web 2.0) เป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถโต้ตอบกบัผู้ชมได้ มีการตดิตอ่กบั

ฐานข้อมลูและเก็บบนัทกึข้อมลู ซึง่เว็บไซต์ประเภทนีส้ามารถพฒันาได้ด้วยเว็บโปรแกรมมิ่ง 

(Web Programming: ASP, PHP, ASP.Net, etc.) เป็นเว็บไซต์ท่ีมีระบบจดัการข้อมลูสําหรับให้

ผู้ดแูลเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ให้สามารถแก้ไขข้อมลูได้โดยง่ายผา่นทางการรักษาความ

ปลอดภยัการเข้าสูร่ะบบ (security login) จากหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานจะต้องมีช่ือผู้ใช้งาน 

(username) และรหสัผ่าน (password) สว่นตวัสําหรับเข้าไปแก้ไขข้อมลูในเว็บไซต์ 

2.3.4 เว็บดอ็กคิวเมนท์ (Web Document) แบง่ได้เป็น 3 ประเภทได้แก่  

1. เว็บด็อกควิเมนท์แบบสแตตกิ [6] (Static Web Document) เป็นเว็บเพจท่ีเขียนด้วยภาษา

เอชทีเอ็มแอลเป็นต้น เว็บเอกสารแบบคงท่ีมีลกัษณะเดน่คือ ข้อมลูจะเป็นไฟล์ข้อความ (text file)

หรือเป็นเอชทีเอ็มแอลทัง้หมด ข้อมลูของเว็บจะไมเ่ปล่ียนจนกวา่ ผู้ เขียนเว็บแก้ไขข้อมลู และอพั

โหลดขึน้ไปใหม ่แสดงผลผา่นเว็บบราวเซอร์ได้เร็วแคโ่หลดข้อมลูมาแสดงผลเทา่นัน้ โดยเว็บ

บราวเซอร์จะต้องมีความสามารถในการประมวลผล ภาษาท่ีใช้คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอลซึง่พฒันา

ได้ง่ายเพราะเป็นภาษาท่ีไมซ่บัซ้อน เว็บดอ็กควิเมนท์แบบสแตติกเหมาะกบัเว็บทัว่ไปท่ีข้อมลู

คอ่นข้างนิ่งไมมี่การเปล่ียนแปลง

2. เว็บด็อกควิเมนท์แบบไดนามิก (Dynamic Web Document) เป็นเว็บเพจทีสามารถ

เปล่ียนแปลงข้อมลูได้โดยไม่ต้องเขียนแตล่ะหน้าเว็บเพจเอง เชน่ กระดานข่าว (web board)

ระบบสืบค้นข้อมลู สงัเกตได้วา่ เม่ือมีผู้มาตัง้กระทู้และตอบกระทู้  จะเกิดหน้าเว็บเพจนัน้ๆ ขึน้ได้

เอง โดยท่ีไมไ่ด้เป็นคนสร้างหน้าเว็บเพจเหลา่นัน้เอง เว็บไซต์รูปแบบนีจ้ะถกูสร้างด้วยภาษา

สคริปต์ (Script) แบบสคริปต์ท่ีทํางานท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (server side script) เชน่ พีเอชพี(PHP)

เอเอชพี (ASP) เอเอพีดอทเน็ต (ASP.Net) เจเอชพี (JSP) และอ่ืนๆ ไฟล์เอกสารท่ีได้จะมีนามสกลุ

ดอทพีเอชพี (.php) ดอทเอเอชพี (.asp) เป็นต้น และจะมีการติดตอ่กบัฐานข้อมลูเพ่ือบนัทึก

ข้อมลูลงในฐานข้อมลู หรือนําข้อมลูจากฐานข้อมลูขึน้มาแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจ ส่วนการ



12 

 

ทํางานของเว็บไซต์รูปแบบนีจ้ะตา่งจากแบบสแตติกเว็บไซต์ (static website) โดยเม่ือมีผู้ชม

เรียกดหูน้าเว็บเพจ ไฟล์หน้าเว็บเพจนัน้จะถกูแปลและประมวลผลคําสัง่โดยตวัแปลท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์

ให้อยูใ่นรูปแบบดอ็กควิเมนท์เอชทีเอ็มแอลก่อน จงึสง่กลบัให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) เพ่ือสง่

ตอ่ไปให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งานตอ่ไป การสร้างเว็บไซต์รูปแบบนีต้้องอาศยัความรู้ใน

การเขียนโปรแกรมมากกวา่แบบแรกมาก นอกจากจะต้องมีความรู้พืน้ฐานเอชทีเอ็มแอลแล้ว ยงั

ต้องเขียนภาษาสคริปต์ท่ีทํางานท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างน้อย 1 ภาษา ต้องรู้เร่ืองการจดัการ

ฐานข้อมลูเพ่ือจดัการกบัข้อมลูในฐานข้อมลูได้ และในปัจจบุนัมีระบบท่ีจะชว่ยให้จดัการเนือ้หา

เว็บไซต์ได้อยา่งสะดวกเรียกวา่เว็บซีเอ็มเอส (web CMS) ทําให้สามารถสร้างเว็บไซต์แบบได

นามิกได้โดยไมต้่องเขียนโปรแกรม สามารถท่ีจะสร้างเว็บไซต์โดยให้บางหน้าเว็บเพจเป็น

แบบสแตติกโดยใช้เอสทีเอ็มแอลธรรมดาเขียน และให้บางหน้าสร้างเป็นแบบไดนามิกโดยใช้

ภาษาสคริปท์ได้ เว็บดอ็กคิวเมนท์แบบไดนามิกเหมาะกบัเว็บท่ีข้อมลูมีการเปล่ียนแปลงสม่ําเสมอ 

แตไ่มบ่อ่ยมากนกั อาจมีติดตอ่กบัฐานข้อมลูหรือนําข้อมลูภายนอกมาแสดงผล 

3. เว็บด็อกควิเมนท์แบบแอ็คทีฟ (Active Web Document) เป็นเว็บเพจท่ีมีสว่นของจาวา

แอปเพล็ต (Java applet) แอ็คทีฟเอ็ก (Active X) เป็นต้น โดยสว่นใหญ่จะเน้นจาวา (Java) เป็น

หลกั เว็บด็อกควิเมนท์แบบแอ็คทีฟมีลกัษณะเดน่คือ การโหลดเว็บจะเป็นการโหลดซอร์สโปรแก

รมมาประมวลท่ีเคร่ืองไคลแอนต์ (client) ด้วยเว็บบราวเซอร์ต้องมีตวัประมวลผลซอร์สโปรแกรม 

เชน่ วาจารันไทม์ (Java runtime) หรืออ่ืนๆ นอกเหนือจากเอชทีเอ็มแอลจะสามารถเขียนซอร์

สโปรแกรมให้รีเฟรชเฉพาะข้อมลูได้โดยไมต้่องโหลดหน้าเว็บมาใหมเ่หมือนเว็บแบบไดนามิกแล้ว

เม่ือประมวลผลผา่นเว็บบราวเซอร์ซอร์สโปรแกรมสามารถทําได้ทกุอย่างภายในกรอบท่ีวาจารัน

ไทม์กําหนด เว็บดอ็กคิวเมนท์แบบแอ็คทีฟเหมาะกบัเว็บท่ีข้อมลูมีการเปล่ียนแปลงสม่ําเสมอ อาจ

มีตดิตอ่กบัฐานข้อมลูด้วย เว็บไซต์สว่นใหญ่ท่ีเลือกใช้เว็บดอ็กควิเมนท์แบบแอ็คทีฟจะเป็นเว็บ

เก่ียวกบัเร่ืองการเงิน เชน่ เว็บไซต์ตลาดหุ้นเว็บไซต์คา่เงินสกลุตา่งๆ  

 

2.4 อะโดบีด้รีมเวฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) 

 

2.4.1 ความหมายของอะโดบีด้รีมเวฟเวอร์ [12] 

อะโดบีด้รีมเวฟเวอร์เป็นโปรแกรมสาหรับพฒันาเว็บไซต์ ซึง่มีคณุสมบตัิครอบคลมุตัง้แตก่าร

ออกแบบและสร้างเว็บและสร้างเว็บเพจ การบริหารจดัการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการพฒันาเว็บ

แอปพลิเคชัน่เบือ้งต้น โปรแกรมนีไ้ด้รับความนิยมเป็นอยา่งมากเพราะมีคณุสมบตัเิดน่ คือใช้งาน

ง่าย มีเคร่ืองมือสําหรับวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มลัตมิิเดีย รวมทัง้
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องค์ประกอบตา่งๆเพ่ือโต้ตอบกบัผู้ชมลงบนเว็บเพจได้ง่าย โดยผู้ใช้ไมจํ่าเป็นต้องรู้จกัภาษา

เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส(CSS) จาวาสคริปต์เป็นต้น ดงันัน้ จงึเหมาะสําหรับผู้ เร่ิมต้นและผู้ใช้ทัว่ไป 

นอกจากนีย้งัมีคณุสมบตัิขัน้สงูอีกมากมายสําหรับนกัพฒันาเว็บไซต์มืออาชีพด้วยเช่นกนั 

2.4.2 สว่นประกอบของ welcome screen จะแบง่เป็น 3 กลุม่ หลกัๆ ดงันี ้

รูปท่ี 2.4 สว่นประกอบหน้าโปรแกรมอะโดบีด้รีมเวฟเวอร์ [12] 

• เปิดไฟล์งานเก่าท่ีเคยเรียกใช้งาน ใช้สําหรับเปิดงานเก่าท่ีเคยเรียกใช้งาน โดย

โปรแกรมจะแสดงรายช่ือไฟล์ท่ีเคยใช้ทัง้หมด (เรียงลําดบัจากท่ีเปิดล่าสดุเป็นต้น

ไป) แตถ้่าเป็นการเปิดโปรแกรมขึน้มาครัง้แรกและยงัไมเ่คยเรียนใช้งานใดๆ จะไม่

แสดงช่ือไฟล์ขึน้มาในสว่นนี ้โดยการเรียกงานเก่าสามารถทําได้โดยคลิกเลือกจาก

รายช่ือไฟล์ท่ีแสดงอยูห่รือคลิกปุ่ มเปิด (open) เพ่ือเปิดไฟล์อ่ืนท่ีต้องการขึน้มาได้

• สร้างงานใหม่ ในส่วนนีใ้ช้สาหรับสร้างไฟล์งานใหม่ ซึ่งสามารถเลือกสร้างไฟล์ได้

หลายชนิด ไมว่า่จะเป็นไฟล์เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอสจาวาสคริปต์เป็นต้น

• สร้างงานสําเร็จรูป เป็นการสร้างเว็บเพจใหม่โดยใช้ไฟล์ตัวอย่างท่ีโปรแกรม

จัดเตรียมเอาไว้ให้ หรือท่ีเรียกกันว่า เท็มเพลต (template) ซึ่งมีให้เลือกใช้

มากมาย
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2.4.3 แถบเมนหูลกั 

แถบเมนหูลกัคือ แถบรวบรวมคําสัง่ทัง้หมดของโปรแกรม อะโดบีด้รีมเวฟเวอร์เอาไว้ 

โดยจะแบง่คําสัง่ทัง้หมดออกเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะการใช้งาน เพ่ือให้สะดวกต่อการทํางาน 

ซึง่ภายในแตล่ะหมวดหมูข่องคาสัง่ จะประกอบไปด้วยคําสัง่ยอ่ยท่ีเก่ียวข้องกนั 

รูปท่ี 2.5 แถบเมนหูลกั [12] 

2.4.4 แถบเคร่ืองมืออินเสิร์ทบาร์ (insert bar) 

อินเสิร์ทบาร์คือ แถบรวมเคร่ืองมือซึ่งใช้ในการวางออบเจ็กต์ตา่งๆ ลงบนเว็บเพจ เช่น 

ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และภาพเคล่ือนไหว โดยแบง่เป็นกลุม่คําสัง่เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก ซึง่บาง

กลุม่สัง่จะมีเมนยูอ่ยอยูภ่ายใน โดยมีลกูศรเล็กๆ อยูด้่านข้างปุ่ มนัน้ 

รูปท่ี 2.6 แถบเคร่ืองมือ insert bar [12] 
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2.4.5 มมุมองออกแบบ 

มุมมองออกแบบสามารถแก้ไขและจัดการเนือ้หาต่างๆ ลงบนเว็บเพจได้ ซึ่งจะ

แสดงผลบนเว็บเพจคล้ายกบัเปิดบนบราวเซอร์ 

รูปท่ี 2.7 มมุมองบนบราวเซอร์ [12] 

2.4.6 มมุมองโค้ด 

มมุมองโค้ดใช้สําหรับเปิดดสูริปต์คําสัง่ภาษาตา่งๆ ของเว็บเพจ เช่น เอชทีเอ็มแอล พี

เอชพี เอเอสพี และเจเอสพี ซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไขคําสัง่ต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยการ

แก้ไขจะสง่ผลกลบัไปยงัมมุมองออกแบบ โดยอตัโนมตั ิ
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รูปท่ี 2.8 มมุมองโค้ด [12] 

2.4.7 มมุมองโค้ดและออกแบบ 

มมุมองโค้ดและออกแบบจะแสดงทัง้แบบมมุมองออกแบบ และมมุมองโค้ดพร้อมกนั

เม่ือคลิกมุมมอง Split จะแบ่งพืน้ท่ีสร้างงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าต่างโค้ด และส่วน

มมุมองออกแบบ นอกจากนัน้ยงัสามารถปรับขนาด พืน้ท่ีของแตล่ะสว่นได้ โดยการคลิกลากท่ีเส้น

แบง่ระหวา่งทัง้ 2 สว่นนี ้

รูปท่ี 2.9 มมุมองโค้ดและออกแบบ [12] 
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2.5 แอพเซิร์ฟ (AppServ)  

 

2.5.1 กําเนิดโปรแกรมแอพเซิร์ฟ [15] 

โปรแกรมแอพเซิร์ฟไมไ่ด้เกิดการสนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน หรือ

องค์กรอิสระ ใดๆ เลยทัง้สิน้ แตไ่ด้กําเนิดจากแรงบนัดาลใจจากเพ่ือนของผู้พฒันาคนหนึง่ท่ีได้เร่ิม

ศกึษาภาษาพีเอชพีและฐานข้อมลูมายเอชควิแอลและมีปัญหาทกุครัง้ในการตดิตัง้ กวา่จะติดตัง้

ได้ก็ใช้เวลาไมน้่อยกว่า 3 ชัว่โมง บางทีทําได้บ้างไมไ่ด้บ้าง และทกุครัง้ท่ีตดิตัง้ไมไ่ด้ก็จะมาขอ

ความชว่ยเหลือจากผู้พฒันาเป็นประจําทกุครัง้ จงึทําให้ผู้พฒันาได้สร้างโปรแกรมท่ีสะดวกในการ

ตดิตัง้เพ่ือให้เพ่ือนของผู้พฒันาสามารถนําไปใช้งานได้ทนัที โดยไมต้่องมาปวดหวักบัการติดตัง้ท่ี

ยุง่ยากอีกตอ่ไป ในชว่งแรกท่ีแจกจา่ยนัน้ ผู้พฒันาได้แจกจา่ยในเว็บไซต์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

ผู้ใช้งานตา่งประเทศให้ความสนใจและมีการใช้งานเป็นจํานวนมาก และในปัจจบุนัได้เพิ่มเตมิใน

สว่นของเว็บไซต์ภาษาไทย ในอนาคตผู้พฒันาจะจดัทําเว็บไซต์สามารถรองรับทกุภาษา และ

เข้าถึงผู้ใช้งานทกุคนทัว่โลก 

 

2.5.2 ความหมายของโปรแกรมแอพเซิร์ฟ 

แอพเซิร์ฟคือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอาโอเพน่ซอร์สโปรแกรมหลายๆ อยา่งมารวมกนัโดยมีแพ็กเก็ต

หลกัดงันี ้

• อะปาเช ่(Apache)   

• พีเอชพี 

• มายเอสควิแอล 

• พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 

 

จดุประสงค์หลกัของการรวมรวบโอเพน่ซอร์สโปรแกรมเหลา่นีเ้พ่ือทําให้การตดิตัง้โปรแกรมตา่งๆ 

ท่ีได้กลา่วมาให้ง่ายขึน้ เพ่ือลดขัน้ตอนการตดิตัง้ท่ีแสนจะยุง่ยากและใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งาน

เพียงดบัเบิล้คลิกตดิตัง้ (setup) ภายในเวลา 1 นาที ทกุอยา่งก็ตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์ระบบตา่งๆ ก็

พร้อมท่ีจะทํางานได้ทนัทีทัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมลูเหตผุลนีจ้งึเป็นเหตผุลหลกัท่ี

หลายๆ คนทัว่โลก ได้เลือกใช้โปรแกรมแอพเซิร์ฟ แทนการท่ีจะต้องมาตดิตัง้โปรแกรมตา่งๆ ท่ีละ

สว่น 
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2.6 อาดูโน่ ยูโน่ (Arduino Uno R3) 

2.6.1 Arduino Uno R3 SMD แบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ท่ีได้รับความนิยมมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากราคาไม่แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ท่ีพัฒนาขึน้มา Support จะ

อ้างอิงกบับอร์ดนีเ้ป็นหลกั เน่ืองจากเป็นขนาดท่ีเหมาะสําหรับการเร่ิมต้นเรียนรู้ Arduino และมี 

Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอ่ืนๆท่ีออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดย

บอร์ด Arduino Uno ได้มีการพฒันาเร่ือยมา ตัง้แต ่R2 R3 และรุ่นย่อยท่ีเปล่ียนชิปไอซีเป็นแบบ 

SMD  และข้อดีอีกอยา่งคือ กรณีท่ี MCU เสีย ผู้ใช้งานสามารถซือ้มาเปล่ียนเอง 

รูปท่ี 2.10 Arduino Uno R3 SMD แบบ SMD 

ข้อมูลจาํเพาะ 

ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega328 

ใช้แรงดนัไฟฟ้า 5V 

รองรับการจา่ยแรงดนัไฟฟ้า (ท่ีแนะนํา) 7 – 12V 

รองรับการจา่ยแรงดนัไฟฟ้า (ท่ีจํากดั) 6 – 20V 

พอร์ต Digital I/O 14 พอร์ต (มี 6 พอร์ต PWM output) 

พอร์ต Analog Input 6 พอร์ต 

กระแสไฟท่ีจา่ยได้ในแตล่ะพอร์ต 40mA 
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กระแสไฟท่ีจา่ยได้ในพอร์ต 3.3V 50mA 

พืน้ท่ีโปรแกรมภายใน 32KB พืน้ท่ีโปรแกรม, 500B ใช้โดย Booloader 

พืน้ท่ีแรม 2KB 

พืน้ท่ีหนว่ยความจําถาวร (EEPROM) 1KB 

ความถ่ีคริสตลั 16MHz 

ขนาด 68.6x53.4 mm 

นํา้หนกั  25 กรัม 

 

2.7 AC Volt+Amp+Power+Energy Meter Module 

2.7.1 โมดลูวดัการใช้พลงังานไฟฟ้า ใช้วดัแรงดนัไฟฟ้าของไฟบ้าน วดัค่ากระแสไฟฟ้า

ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ วัดค่ากําลังไฟฟ้า และวัดค่ากําลังไฟฟ้าต่อชั่วโมง (Wh) ซึ่ง

สามารถนําคา่เหล่านีไ้ปใช้คํานวณคา่ไฟฟ้าได้ หรือวดัการใช้พลงังานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

แตล่ะชิน้ 

• ใช้วดัแรงดนัไฟฟ้าของไฟบ้าน วดัคา่กระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ วดัคา่

กําลงัไฟฟ้า และวดัคา่กําลงัไฟฟ้าตอ่ชัว่โมง (Wh) 

• วดัคา่แรงดนัไฟฟ้าได้ 80 - 260VAC และวดัคา่กระแสไฟฟ้าได้ 0 - 100A ทํางานได้ท่ี

ความถ่ี 45 - 65Hz 

• แยกไฟสงูออกจากไฟต่ําด้วยออปโต้ ทําให้เม่ือใช้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วไมเ่ส่ียง

โดนไฟดดู 

• วดัคา่กระแสไฟฟ้าด้วย CT Current Transformer 

• ส่ือสารกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย UART (หรือ Serial) 

• ผา่นการทดสอบมาจากโรงงาน 
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รูปท่ี 2.11 AC Volt+Amp+Power+Energy Meter Module 

2.8 อาดูโน่ เซ็นเซอร์ ชิล (Arduino Sensor Shield V5.0) 

2.8.1 Arduino Shield เวอร์ชัน 5 บอร์ดขยายพอร์ท Arduino สําหรับเสียบกับสาย

เซนเซอร์ หรืออปุกรณ์ตอ่พว่งตา่ง ๆ ได้อยา่งสะดวก Arduino ทกุเวอร์ชัน่ (ยกเว้นพวกท่ีเป็น SMD 

และ เวอร์ชัน่ท่ีทําขึน้กนัเอง) จะถกูออกแบบให้มี Layout ของ Pin ตา่งๆในรูปแบบเดียวกนั เพ่ือให้

สามารถใช้อปุกรณ์เสริมหลายๆอยา่งร่วมกนัได้ โดยวิธี Plug n' play หมายถึงแคเ่สียบลงไปแล้วก็

นําไปใช้งานได้ ทําให้อปุกรณ์เสริมท่ีนํามาใช้ตอ่พว่งร่วมกนัเรียกวา่ Shield 

รูปท่ี 2.12 อาดโูน่ เซ็นเซอร์ ชิล 
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Shield สว่นใหญ่จะใช้ ICSP Connector ในการเช่ือมตอ่กบั Arduino board (หรือ 

Galileo board)  โดยเม่ือเช่ือมตอ่ Shield แล้วเรายงัสามารถใช้งาน Digital pin และ Analog pin 

บางอนัได้อยู่ (หมายถึงวา่ เราจะเสียการเช่ือมตอ่บางอนัไปให้ Shield ทํางาน)  ในปัจจบุนัมีการ

ออกแบบให้ S h i e l d  ใช้ทรัพยากรในการเช่ือมตอ่กบับอร์ดน้อยท่ีสดุ ทําให้สามารถเช่ือมตอ่กบั

อปุกรณ์อ่ืนๆได้มากขึน้

2.9 LCD (Yellow Screen) 20x4 

2.9.1 คําวา่ LCD ยอ่มาจากคําวา่ Liquid Crystal Display ซึง่เป็นจอท่ีทํามาจากผลึก

คริสตอลเหลว หลกัการคือด้านหลงัจอจะมีไฟสอ่งสวา่ง หรือท่ีเรียกวา่ Backlight อยู ่เม่ือมีการ

ปลอ่ยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นท่ีผลกึ ก็จะทําให้ผลึกโปร่งแสง ทําให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight 

แสดงขึน้มาบนหน้าจอ สว่นอ่ืนท่ีโดนผลกึปิดกัน้ไว้ จะมีสีท่ีแตกตา่งกนัตามสีของผลกึคริสตอล 

เชน่ สีเขียว หรือ สีฟ้า ทําให้เม่ือมองไปท่ีจอก็จะพบกบัตวัหนงัสือสีขาว แล้วพบกบัพืน้หลงัสี

ตา่งๆกนั

จอ LCD จะแบง่เป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลกัษณะการแสดงผลดงันี ้

1. Character LCD เป็นจอท่ีแสดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั เชน่ จอ LCD ขนาด

16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใสไ่ด้ 16 ตวั และมีทัง้หมด 2 บรรทดัให้ใช้งาน สว่น 20x4 จะ

หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใสไ่ด้ 20 ตวั และมีทัง้หมด 2 บรรทดั

2. Graphic LCD เป็นจอท่ีสามารถกําหนดได้วา่จะให้แตล่ะจดุบนหน้าจอกัน้แสง หรือปลอ่ยแสง

ออกไป ทําให้จอนีส้ามารถสร้างรูปขึน้มาบนหน้าจอได้ การระบขุนาดจะระบใุนลกัษณะของ

จํานวนจดุ (Pixels) ในแตล่ะแนว เชน่ 128x64 หมายถึงจอท่ีมีจํานวนจดุตามแนวนอน 128 จดุ

และมีจดุตามแนวตัง้ 64 จดุ

ในบทความนีจ้ะกล่าวถึง Character LCD เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากใช้งานได้ง่าย และนิยมใช้

งานในโปรเจคทัว่ๆไปมากกว่าครับ 
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การเช่ือมตอ่กบัจอ Character LCD 

การเช่ือมตอ่จะมีด้วยกนั 2 แบบ คือ 

• การเช่ือมต่อแบบขนาน เป็นการเช่ือมตอ่จอ LCD เข้ากบับอร์ด Arduino โดยตรง โดย

จะแบ่งเป็นการเช่ือมต่อแบบ 4 บิต และการเช่ือมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino จะนิยม

เช่ือมตอ่แบบ 4 บติ เน่ืองจากใช้สายในการเช่ือมตอ่น้อยกวา่ 

• การเช่ือมต่อแบบอนุกรม เป็นการเช่ือต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการ

เช่ือมต่อกับจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็นการเช่ือมต่อแบบอ่ืนท่ีใช้สายน้อยกว่า เช่น 

การใช้โมดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนําโมดลูเช่ือมเข้ากับตัวจอ LCD แล้วใช้

บอร์ด Arduino เช่ือมต่อกับบอร์ดโมดลูผ่านโปรโตคอล I2C ทําให้ใช่สายเพียง 4 เส้น ก็

ทําให้หน้าจอแสดงผลข้อความตา่งๆออกมา 

 

รูปท่ี 2.13 LCD (Yellow Screen) 20x4 

2.10 keypad 4x4 

 2.10.1 แป้นปุ่ มกดหรือ Keypad เป็นอุปกรณ์สําหรับรับอินพุตจากผู้ ใช้ มีลกัษณะเป็น

ปุ่ มกดหลายปุ่ ม ถูกจัดเรียงกันในลักษณะเป็นอาร์เรย์ แบ่งเป็นแถวแนวนอน (Rows) และแถว

แนวตัง้ (Columns) เช่น 3x4 (= 12 ปุ่ ม) หรือ 4x4 (= 16 ปุ่ ม) เป็นต้น แตล่ะปุ่ มก็จะมีสญัลกัษณ์

เขียนกํากบัไว้ เช่น ตวัเลข 0-9, #, * เป็นต้น โดยปรกติ ถ้าตอ่ปุ่ มกดแยกจํานวน 16 ตวั จะต้องใช้

ขาสญัญาณทัง้หมด 16 ขา แตถ้่าใช้การจดัเรียงแบบ 4x4 จะใช้ขาสญัญาณเพียง 8 ขา แตต้่องมี

เทคนิคในการตรวจดวู่า ปุ่ มกดใดถูกกดบ้างในขณะนัน้ วิธีการนีเ้รียกว่า การสแกนปุ่ มกด (key 

scan) การใช้งาน 4x4 Keypad ร่วมกบับอร์ด Arduino เพ่ือคอยตรวจดวูา่ (การสแกนปุ่ มกด) ผู้
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ใช้ได้กดปุ่ มใดบ้าง อปุกรณ์ท่ีใช้เป็น 4x4 Keypad มีสายเช่ือมตอ่และคอนเนกเตอร์จํานวน 8 ขา 

แบบตวัเมีย (Female) ถ้าต้องการเสียบขาลงบนเบรดบอร์ด ก็สามารถใช้ Pin Header ตวัผู้  เป็น

ตวัเช่ือมตอ่ได้ 

 

รูปท่ี 2.14 keypad 4x4 

 

2.11 Active Buzzer Module 3.3 - 5V 

 

          2.11.1 โมดลู Active Buzzer ใช้ไฟเลีย้ง 3.3 - 5V สามารถสร้างเสียงเตือนได้อย่าง

ง่าย ๆ เพียงแค่จ่ายไฟ เข้าไปท่ี ขา I/O โมดูลนีมี้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 9012 ช่วยขยาย

สญัญาณจงึมีความดงัเป็นพเิศษ 

 

รูปท่ี 2.15 Active Buzzer Module 
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• module USES 9012 transistor driver

• working voltage 3.3 V-5 V

• has fixed bolt hole and easy installation

• Seven little board PCB size: 3.3 cm * 1.3 cm

2.12 เทอร์มินอล (Terminal) 

2.12.1 อปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับตอ่สาย หรือจดุตอ่สายไฟนัน่เอง  ซึง่มีด้วยกนัหลายชนิดการ

ใช้งานของเทอร์มินอลนัน้ ขึน้อยูก่บัหลายๆองค์ประกอบ อาทิเชน่ ลกัษณะหน้างานพืน้ท่ีท่ีมีจํากดั

กระแสไฟ 

รูปท่ี 2.16 เทอร์มินอล (Terminal) 



 

 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 

 

 โครงงานนีไ้ด้ศึกษาและพฒันาระบบจดัเก็บข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่า 

เพ่ือพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพตอ่การตรวจสอบอตัราใช้งานไฟฟ้า อาทิ เชน่ ตรวจสอบ อตัรา

คา่บริการไฟฟ้า หอพกั คอนโด และอพาร์ทเม้นท์ 

 

3.1 โครงสร้างของระบบ 

 

การทํางานของระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานสําหรับห้องเชา่ประกอบด้วยการรับ

ข้อมูล แรงดนัและกระแสจาก โมดูลมายงับอร์ด อาดูอิโน่ เพ่ือคํานวนหาค่า ยูนิตและคํานวน

คา่ใช้จ่ายไปแสดงบนหน้าจอ LCD จึงส่งข้อมูลไปยงัฐานข้อมูลเพ่ือแสดงบน Web Application 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมลูการใช้งานไฟฟ้าวา่อตัราการใช้ไปก่ีหนว่ยบริโภค  

 

 

รูปท่ี 3.1 การทํางานของระบบบนัทึกข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ 
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การทํางานของระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานสําหรับห้องเชา่สามารถแบง่ได้ 3ขัน้ตอนดงันี ้

• การรับสง่ข้อมลู 

ข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าจะถูกส่งมายงัอาดอิูโน่เพ่ือแสดงข้อมูลให้ผู้ ใช้บริการ

ทราบถึงอตัราการใช้งานผา่นหน้าจอ LCD และWeb Application 

 

• การกําหนดสิทธ์ิการใช้งาน 

ผู้ดแูลระบบสามารถกําหนดสิทธ์ิการใช้งานคือ อนญุาตให้ใช้งาน หรือไม่

อนญุาตให้ใช้งาน และสามารถกําหนดสถานะการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้

พลงังานสําหรับห้องเชา่สามารถกําหนดการใช้งาน บล๊อกการใช้งาน ปลดล๊อกการใช้งาน และลบ

ผู้ใช้บริการ 

• ผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้งานท่ีใช้บริการระบบจะต้องสมคัรสมาชิกไว้ท่ีฐานข้อมลูผา่นผู้ดแูลระบบ

เพ่ือโปรแกรมจะสง่ข้อมลูอตัราการใช้พลงังานมาแสดงบน Web Application 

 

3.2 แผนภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับห้องเช่า 

3.2.1 แผนภาพบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) 

 แผนภาพบล็อกไดอะแกรมของระบบระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้อง

เช่า ได้แก่ รูปแบบการเช่ือมต่ออุปกรณ์ระหว่างบอร์ด อาดอิูโน่ ไปยงัอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ 

โดยการท่ีบอร์ดอาดูอิโน่จะรับค่าจาก Energy Meter มาคํานวนแสดงหาค่า Unit เพ่ือคํานวน

ราคาของคา่ไฟ และแสดงคา่ขึน้บน LCD 
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Buzzer Module

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนภาพบล็อกไดอะแกรม 

 

3.2.2 แผนภาพผังงาน (Flowchart) 

 แผนภาพผังงานของระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่า เร่ิมต้น

กําหนดคา่เร่ิมต้นของอปุกรณ์เพ่ือเปิดฟังก์ชัน่การทํางานของอปุกรณ์โดยการเร่ิมต้นกําหนดค่าให้ 

LCD ก่อนแสดงค่าบนหน้าจอ LCD ต่อมาจึงกําหนดค่า Module ให้กับ Energy Meter อ่านค่า 

Unit และอา่นคา่ Ft ท่ีเก็บไว้ใน EEPROM เพ่ือคํานวนคา่ใช้ไฟฟ้า 
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รูปท่ี 3.3 แผนภาพผงังาน 
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3.3 แผนภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับห้องเช่า 

 

3.3.1 แผนภาพคอนเทก็ซ์ (Context Diagram) 

 แผนภาพคอนเท็กซ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่า

ประกอบด้วยเอนทิตี ้4 เอนทิตี ้ได้แก่ เอนทิตีม้ิเตอร์ไฟฟ้า คือการสง่ข้อมลูอตัราการใช้ไฟฟ้ามายงั

ฐานข้อมลูเอนทิตีก้ารตรวจสอบข้อมลูการใช้ไฟฟ้า คือการจดัเก็บข้อมลูการใช้งานของอตัราไฟฟ้า

เพ่ือรอรับส่งข้อมูลไปยงัผู้ ดแูลระบบและลูกค้า เอนทิตีผู้้ดแูลระบบ คือผู้ ท่ีต้องตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลดแูลระบบ เอนทิตีลู้กค้า คือผู้ ใช้บริการท่ีต้องการใช้งานระบบ  โดยทัง้ 4 เอนทิตีเ้ช่ือมต่อ

การทํางานกบัระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 Context Diagram 
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3.2.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล 

แผนภาพการไหลของข้อมลูระดบั 0 ประกอบเอ็นทิตี ้3 เอนทิตีไ้ด้แก่ เอนทิตีร้ะบบบนัทึก

ข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า เอนทิตีจ้ัดการข้อมูลลูกค้า เอนทิตีจ้ัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ แฟ้มข้อมูล 3

แฟ้มข้อมลูได้แก่ แฟ้มข้อมลูลกูค้า เก็บข้อมลูของผู้ดแูลระบบ แฟ้มข้อมลูอตัราการใช้ไฟฟ้า เก็บ

รายละเอียดข้อมลูทัง้หมด  

รูปท่ี 3.5 แผนภาพการไหลของข้อมลู 
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รูปท่ี 3.6 แสดงความสมัพนัธ์แบบ E-R Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

การทดลอง 

โครงงานระบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่า ผู้ ท่ีต้องการใช้บริการ 

โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพ่ือให้ได้เว็บไซต์ระบบบนัทึกข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้า

สําหรับห้องเช่า ซึ่งทําให้ผู้ ใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้บริการได้ เม่ือลงทะเบียน

เสร็จแล้วสมาชิก สามารถเข้าตรวจสอบอตัราการใช้พลงังานและอตัราคา่ใช้จ่ายจากเว็บไซต์และ

ผา่นหน้าจอ LCD ท่ีตดิตัง้อยูบ่นระบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ 

4.1 เว็บไซต์ของระบบบันทกึข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับห้องเช่า 

ผู้ ท่ีต้องการใช้บริการระบบบนัทึกข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่าต้องกรอก

รหสัผู้ ใช้งานลงไป ดงัรูปท่ี 4.1 และเม่ือต้องการสมคัรสมาชิกให้เข้าหน้า ลงทะเบียน(Register) 

ดงัรูป 4.2 

รูปท่ี 4.1 หน้าหลกั 
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 จากรูปท่ี 4.2 ช่ือผู้ ใช้งาน อีเมล์ จะต้องไม่ซํา้กับสมาชิกอ่ืน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ 

เม่ือผู้ ใช้งานลงทะเบียนเรียบร้อยร้อย สามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือทําการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

การทะเบียนได้ ดงัท่ี 4.2 

 
รูปท่ี 4.2 รายละเอียดของสมคัรสมาชิก 

 

 จากรูปท่ี 4.2 เม่ือสมาชิกเข้าสูร่ะบบจะปรากฏมีข้อมลูท่ีได้ทําการลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ยสู

เซอร์ รหัสผ่าน ช่ือ-นามสกุล และ อีเมล์ จะปรากฏได้ เม่ือสมาชิกลงทะเบียนไว้ท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน และข้อมลูสมาชิกจะถกูสง่ไปฐานข้อมลูผู้ดแูลระบบ 

 
รูปท่ี 4.3 สมคัรสมาชิกสําเร็จ 
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4.2 ระบบสมาชิก 

 สมาชิกของระบบช่ือระบบบนัทึกข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่าสามารถเข้า

บริการเว็บไซต์ สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบของโปรแกรมได้ด้วยยสูเซอร์และรหสัผ่านท่ีลงทะเบียน 

ดงัรูปท่ี 4.2 รายละเอียดของสมคัรสมาชิก 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 หน้าเข้าสูร่ะบบของผู้ใช้บริการ 
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รูปท่ี 4.5 หน้าเข้าสูร่ะบบของแอดมิน 

 

 เม่ือสมาชิกทําการเข้าสูร่ะบบแล้ว สถานะการเข้าสูร่ะบบ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 หน้าแสดงข้อมลู 
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จากรูปท่ี 4.6 โปรแกรมจะทําการแสดงข้อมูลของผู้ ใช้บริการ สถานะการใช้บริการ และ

แสดงอตัราการใช้พลงังาน และคา่ใช้จา่ยในปัจจบุนั 

4.3 ขัน้ตอนการกู้รหัสผ่าน 

ถ้าสมาชกิลืมรหสัผา่นสามารถขอรหสัผา่นคืน ดงัรูปท่ี 4.7 

รูปท่ี 4.7 กู้ รหสัผา่น 
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4.4 ขัน้ตอนการเปล่ียนรหัสผ่าน 

กรณีท่ีผู้ใช้บริการต้องการจะเปล่ียนรหสัผา่นก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 เปล่ียนรหสัผา่นใหม ่
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4.5 ขัน้ตอนการเปล่ียนอีเมล์ 

กรณีสมาชิกเข้าสูร่ะบบก็สามารถแก้ไขอีเมล์เพ่ือการใช้งานได้ ดงัรูปท่ี 4.9 

รูปท่ี 4.9 เปล่ียนอีเมล์ใหม่ 

4.6 ทดลองวัดค่ากระแสของระบบบันทกึข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับห้องเช่า 

รูปท่ี 4.10 การวดัคา่กระแสจาก Meter Module 
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 จากรูปท่ี 4.10 การวัดค่ากระแสจาก Meter Module การทดลองวัดค่าแรงดันผ่าน 

ดิจิตอล มลัติมิเตอร์ (digital multimeter) เพ่ือทดสอบความเสถียรของการวดัค่ากระแสกับผลท่ี

แสดงผา่นหน้าจอLCD ก่อนจะนําไปทดลองใช้งานจริง รูปท่ี 4.11 หน้าจอLCD 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 หน้าจอLCD 
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4.7 ทดลองวัดค่าแรงดันของระบบบันทกึข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสาํหรับห้องเช่า 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 การวดัคา่แรงดนัจาก Meter Module 

 

 จากรูปท่ี 4.12 การวัดค่าแรงดันจาก Meter Module การทดลองวัดค่าแรงดันผ่าน 

ดิจิตอล มลัติมิเตอร์ (digital multimeter) เพ่ือทดสอบความเสถียรของการวดัค่าแรงดนักับผลท่ี

แสดงผา่นหน้าจอLCD ก่อนจะนําไปทดลองใช้งานจริง รูปท่ี 4.13 หน้าจอLCD 

 

 
 

รูปท่ี 4.13 หน้าจอLCD 
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4.8 การทดลองใช้งานกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ทดลองการทํางานของระบบบนัทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่าโดยการ

ทดลองกับเคร่ืองมือโบเวอร์เป่าลมร้อน 1800 w จากรูปท่ี 4.14 โบเวอร์เป่าลมร้อน เพ่ือทดสอบ

ความเสถียรของระบบบนัทึกข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเช่าจึงแบง่การทดสอบเป็น

หน่วยไฟฟ้าเพ่ือคํานวณอตัราคา่ใช้จ่ายของผู้ ใช้บริการ โดยแบง่การทดสอบเป็น 3 ตวัอย่าง โดย

จะวดัคา่หน่วยไฟฟ้า เร่ิมจาก 0.1 ยนิูต รูปท่ี 4.15 คา่เฉล่ีย , 0.5 ยนิูต รูปท่ี 4.16 คา่เฉล่ีย 0.5 ยู

นิต และ 1 ยนิูต รูปท่ี 4.17 คา่เฉล่ีย 1 ยนิูต เพ่ือตรวจสอบอตัราการใช้พลงังานนัน้มีความเสถียร

หรือไม ่

รูปท่ี 4.14 โบเวอร์เป่าลมร้อน 
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รูปท่ี 4.15 คา่เฉล่ีย 0.1 ยนิูต 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.16 คา่เฉล่ีย 0.5 ยนิูต 
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รูปท่ี 4.17 คา่เฉล่ีย 1 ยนิูต 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลการดาํเนินโครงงาน 

ในการพฒันาโครงงานระบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ผู้จดัทําได้

แบง่การทดสอบการทํางานของระบบ ได้แก่ ทดสอบการทํางานของการวดัหนว่ยไฟฟ้าและ

คํานวณอตัราคา่บริการ เพ่ือสามารถให้ผู้ใช้งานสามารถรู้อตัราคา่บริการท่ีถกูต้องแมน่ยําเพ่ือ

แก้ไขปัญหาการเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ 

5.2 ปัญหาการดาํเนินโครงงาน 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการพฒันาโครงงานระบบบนัทึกข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้า

สําหรับห้องเชา่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

5.2.1 การทําให้ระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ ถึง 

100% เพราะบางสว่นของโค๊ด PHP. HTML ท่ีไมเ่ข้าใจ ทําให้เกิดล่าช้า   

5.2.2 การเช่ือมตอ่ระหว่างฮาร์ดแวร์กบัฐานข้อมลูติดปัญหาไมส่ามารถสง่คา่ข้อมลูไปแสดงบน

ฐานข้อมลูได้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ระบบบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่เป็นท่ีนิยมในหมูผู่้ ท่ีอยู่อาศยัใน 

หอพกั คอนโด และอพาร์ทเม้นท์ ฉะนัน้สิ่งท่ีควรพฒันาเพิ่มเตมิคือ 

5.3.1 พฒันาระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่สามารถจดัเก็บข้อมลูได้มาก

ขึน้สําหรับตรวจสอบย้อนหลงั  

5.3.2 พฒันาระบบจดัเก็บข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าสําหรับห้องเชา่ให้สามารถตรวจสอบอตัรา

การใช้ไฟฟ้านอกสถานท่ีได้ 
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