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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของโครงงาน
หอพัก คอนโด และอพาร์ ทเม้ นท์ เปิ ดบริ การให้ ผ้ ทู ี่มีความต้ องการพักอาศัยได้ ใช้ บริ การ
โดยมีเงื่ อนไขให้ ผ้ ูเช่า ต้ องทําการชําระค่านํ ้าและค่าไฟฟ้า โดยเรี ยกเก็บค่านํ ้าและค่าไฟฟ้า ซึ่งผู้
เช่าจะได้ รับการแจ้ งค่าใช้ จา่ ย นอกจากนี ้ผู้เช่าอาจถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผู้ให้ เช่า เพราะการแจ้ ง
ยอดค่าไฟฟ้าผู้เช่าได้ รับข้ อมูลเฉพาะยอดรวมของค่าไฟที่ ใช้ ไปทัง้ หมดและสามารถตรวจสอบ
ข้ อมูลได้ คือช่วงสิ ้นเดือนเท่านัน้ ซึ่งผู้เช่าไม่สามารถทราบยอดการใช้ งานในแต่ละวันว่าได้ ใช้ ค่า
ไฟฟ้าไปวันละกี่หน่วยและมียอดที่ต้องชําระสะสมเท่าไร ทางผู้พฒ
ั นาจึงมีแนวคิดในการทําเครื่ อง
บันทึกค่าไฟฟ้าขึ ้นมา เพื่อให้ ผ้ เู ช่าสามารถทราบว่าห้ องของตนวันนี ้ใช้ ไปแล้ วเท่าไรและยอดเงินที่
ต้ องชําระเท่าไร และสามารถตรวจสอบการใช้ ค่าไฟฟ้าย้ อนหลังได้ ซึ่งจะแก้ ปัญหาการถูกเอารัด
เอาเปรี ยบจากผู้ให้ เช่า นอกจากนี ้ผู้เช่าสามารถทราบถึงสถิติการใช้ ไฟฟ้าใน 1 สัปดาห์ ผู้ให้ เช่า
ได้ รับประโยชน์ โดยไม่ต้องเดินไปจดค่าไฟฟ้าหน้ ามิเตอร์ วัดไฟในแต่ละชัน้ ลดการคํานวณค่า
ไฟฟ้าผิดพลาด สามารถลดการจ้ างบุคลากรเพื่อรับผิดชอบตรวจเช็คค่าไฟในแต่ละชันหรื
้ อแต่ละ
ห้ อง ส่งผลให้ ลดค่าใช้ จ่ายและเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วต่อการชําระค่าไฟ ส่งผลให้ ผ้ เู ช่ามี
ความเชื่อมัน่ ในการให้ บริ การผู้ให้ เช่าได้ มากยิ่งขึ ้น
1.2 คําสําคัญ(Keyword)
วัตต์ฮาวมิเตอร์ / อาดูอิโน่ / เว็บเซิร์ฟเวอร์ / ดาต้ าล็อคเกอร์
Watt Hour Meter / Arduino / Web Server / Data Logger
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1.3 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.3.1 เพื่อสร้ างระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า
1.3.2 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรม Arduino IDE
1.3.3 เพื่อศึกษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน่
1.3.4 เพื่อศึกษาการสื่อสารระหว่างเว็บแอปพลิเคชัน่ กับ บอร์ ด Arduino
1.3.5 เพื่อศึกษาการเก็บหน่วยค่าไฟฟ้าและคํานวณค่าไฟฟ้าผ่านบอร์ ด Arduino
1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.4.1 พิกดั กระแส 30 แอมแปร์
1.4.2 ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 220 โวลต์ +/- 20% (176โวลต์ -264โวลต์)
1.4.3 การใช้ งานผ่านจอแอลซีดี
1) แสดงข้ อมูล แอมแปร์ ,โวลต์,หน่วย,ราคาต่อหน่วย,ราคาค่า
ไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าที่ใช้ ไป,เวลาเริ่ มต้ นและเวลาสิ ้นสุดของการวัดผ่าน
จอ LCD20x4
2) กําหนดค่าราคาต่อหน่วย (Default 5 บาท)
3) สัง่ เปิ ด-ปิ ด (Default เปิ ด)
1.5 ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ ระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าที่นําไปพัฒนาต่อ
และสามารถนําไปติดตังใช้
้ งานได้ จริ ง
1.5.2 สามารถนําความรู้ที่ได้ เรี ยนรู้มาประยุกต์ใช้ งานได้ จริ ง
1.5.3 สามารถเช็คการใช้ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าผ่านจอแอลซีดี
1.5.4 มีทกั ษะในการพัฒนากับการควบคุมและใช้ งานคําสัง่ ติดต่อสื่อสารบนบอร์ ด
อาดูอิโน่
1.5.5 มีทกั ษะในการออกแบบและพัฒนาการรับส่งข้ อมูล
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1.5.6 ได้ เรี ยนรู้การแก้ ปัญหาหรื ออูปสรรคต่างๆในการทํางาน

1.6 เครื่องมือ,เครื่ องวัดและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.6.1 ฮาร์ ดแวร์
1.6.1.1 คอมพิวเตอร์ จํานวน CPU corei5 2.5 GHz
RAM 4 GB HDD 500 GB 1 ชุด
1.6.2 ซอฟต์แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์ 7
1.6.2.2 โปรแกรมอะโดบีดรี มวีฟเวอร์ CS6
1.6.2.3 อาดูอิโน่ ไอดีอี
1.6.2.4 โปรแกรมแอพพ์เซิร์ฟ 2.5.10

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
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บทที่ 2
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในส่วนนี จ้ ะเป็ นรายละเอี ยดเนื อ้ หาที่ เ กี่ ยวกับโครงงานที่ ไ ด้ ทําการศึกษาค้ น คว้ า เพื่ อ
นํามาใช้ เป็ นความรู้ สําหรับการสร้ างระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า จาก
รูปที่ 2.1 ระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า

รูปที่ 2.1 ระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า
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2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) [1]
ภาษาพีเอชพี มีลกั ษณะเป็ นสคริ ปต์ที่ฝังตัว (embedded script) กล่าวคือ
สามารถฝั งคําสัง่ พีเอชพี ไว้ ในเว็บเพจร่วมกับคําสัง่ (Tag) ของเอชทีเอ็มแอล (HTML) ได้ และ
สร้ างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ นพีเอชพี (.php) พีเอชพีสาม (.php3) หรื อพีเอชพีสี่ (.php4) ซึง่
ไวยากรณ์ที่ใช้ ในภาษาพีเอชพีเป็ นการนํารูปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกันได้ แก่ ภาษาซี (C),
ภาษาเพิร์ล (Perl) และ ภาษาจาวา (Java) ทําให้ ผ้ ใู ช้ ที่มีพื ้นฐานของภาษาเหล่านี ้อยู่แล้ วสามารถ
ศึกษาและใช้ งานภาษานี ้ได้ ไม่ยาก

รูปที่ 2.2 ตัวอย่างโค้ ดภาษาพีเอชพี
จาก รู ปที่ 2.2 บรรทัด 6-8 เป็ นส่วนของสคริ ปต์ภาษาพีเอชพีซึ่งเริ่ มต้ นด้ วย <?
ตามด้ วยคําสัง่ ที่เรี ยกฟั งก์ ชนั่ หรื อข้ อความ และปิ ดท้ ายด้ วย ?> สําหรับตัวอย่างนี ้เป็ นสคริ ปต์ที่
แสดงข้ อความว่า "Hi, I'm a PHP script!" โดยใช้ คําสั่ง แอคโค่ (echo) ซึ่งเป็ นคําสั่งที่ ใ ช้ ใ นการ
แสดงผลของสคริ ปต์ภาษาพีเอชพีซงึ่ จะแสดงผล ดังนี ้

รูปที่ 2.3 ผลลัพธ์ตวั อย่างโค้ ดภาษาพีเอชพี
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ความสามารถของภาษาพีเอชพี
• เป็ นภาษาที่ มี ลัก ษณะเป็ นแบบเปิ ดเผยรายละเอี ย ดซอร์ ส โค้ ด (open source)
สามารถดาวน์ โหลดและนําซอร์ สโค้ ด (source code) ของภาษาพี เอชพีไปใช้ ได้
โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
• เป็ นสคริ ปต์ที่ทํางานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server side script) ดังนัน้ จึงทํางานบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการทํางานของเครื่ องลูกข่าย (client) โดยภาษาพีเอชพีจะ
อ่านโค้ ดและทํางานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนันจึ
้ งส่งผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผลมาที่
เครื่ องของผู้ใช้ ในรู ปแบบของเอชทีเอ็มแอล ซึ่งโค้ ดของภาษาพีเอชพีนีผ้ ้ ูใช้ จะไม่
สามารถมองเห็นได้
• ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานได้ ในระบบปฏิบตั กิ ารที่ตา่ งชนิดกัน เช่น ยูนิก (Unix)
วินโดว์แม๊ กโอเอส (Mac OS) อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภาษาพีเอชพีเป็ น
สคริ ปต์ที่ต้องทํางานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนันคอมพิ
้
วเตอร์ สําหรับเรี ยกใช้ คําสัง่ ภาษาพี
เอชพี จึงจําเป็ นต้ องติดตังโปรแกรมเว็
้
บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ ด้วยเพื่อให้ สามารถ
ประมวลผลภาษาพีเอชพีได้
• ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานได้ ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลายชนิด เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สว่ น
บุ ค คล (personal web server) อาปาเช่ (Apache) ไอไอเอส (IIS / Internet
Information Service) เป็ นต้ น
• ภาษาพี เ อชพี ส นั บ สนุ น การเขี ยนโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ (Object Oriented
Programming)
• ภาษาพี เ อชพี มี ค วามสามารถในการทํ า งานร่ ว มกับ ระบบจัด การฐานข้ อ มูล ที่
หลากหลาย ซึง่ ระบบจัดการฐานข้ อมูลที่สนับสนุนการทํางานของภาษาพีเอชพีเช่น
โอราเคิล (Oracle) มายเอสแอล (MySQL) เป็ นต้ น
• ภาษาพีเอชพีอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สร้ างเว็บไซต์ซึ่งทํางานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้
เช่ น แอลแด็ ป (LDAP) ไอเอ็ ม เอพี (IMAP) เอสเอ็ น เอ็ ม พี (SNMP) ป๊ อปสาม
(POP3) และเอชทีทีพี (HTTP) เป็ นต้ น
• โค้ ดภาษาพีเอชพีสามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ เอ็กเอ็มแอล (XML) ได้
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2.2 มายเอสคิวแอล (MySQL) [3]
มายเอสคิวแอลคือ ระบบจัดการฐานข้ อมูลที่มีหน้ าที่เก็บข้ อมูล เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลที่
ได้ จากระบบงานที่โปรแกรมเมอร์ ได้ สร้ างขึ ้น โดยใช้ ภาษาเอสคิวแอล (ภาษาเอสคิวแอลคือภาษาที่
ใช้ ในการจัดการกับฐานข้ อมูลโดยเฉพาะ เช่น สร้ างฐานข้ อมูล เพิ่มข้ อมูล แก้ ไขข้ อมูล ลบข้ อมูล
เป็ นต้ น )โดยมายเอสคิวแอลจะทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กบั ฐานข้ อมูล ซึง่ มายเอสคิวแอล
เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูล (database management system / DBMS) สํ าหรั บฐานข้ อมูล เชิ ง
สัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อกับมายเอสคิวแอลโดยการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษาพี
เอชพี ภาษาเพิร์ล ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ ป ภาษาซีพลัสพลัสเป็ นต้ น
มายเอสคิวแอลเป็ นโปรแกรมที่เปิ ดเผยรายละเอียดซอร์ สโค้ ด (open source) กล่าวคือผู้
ที่สนใจพัฒนามายเอสคิวแอลและสามารถเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาซีได้ สามารถนําเอาซอร์ สโค้ ด
ของโปรแกรมมายเอสคิวแอลซึง่ เขียนด้ วยภาษาซีไปดัดแปลง อัพเดท แก้ ไข ให้ ตรงกับที่ต้องการได้
ทันทีโดยไม่ผิดกฎหมายใช้ ได้ กบั ทุกระบบปฏิบตั ิการ
ข้ อดีและข้ อเสียของมายเอสคิวแอล
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับไมโคซอฟท์ แอกเซส (Microsoft Access) และเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL
Server)
• ข้ อดี
- สามารถนําซอร์ สโค้ ดโปรแกรมไปพัฒนาต่อยอดได้
- สามารถนําไปใช้ ได้ กบั ทุกระบบทุกแพลตฟอร์ มใช้ กบั เอเอสพี (ASP) หรื อเจเอสพี (JSP)
ได้ แต่ที่นิยมคือการใช้ งานร่ วมกับภาษาพี เอชพี เพราะว่ามายเอสคิวแอลกับภาษาพี เอชพี เป็ น
โปรแกรมที่เปิ ดเผยรายละเอียดซอร์ สโค้ ดเหมือนกัน มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถทํางานร่ วมกัน
ได้ อย่างเสถียรมากที่สดุ รองรับการใช้ งานหลายแพลตฟอร์ มและค่าใช้ จา่ ยน้ อย
- สามารถหาข้ อมูลการใช้ งานได้ ง่ายกว่าแอกเซสและเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ เพราะเป็ นที่
นิยมใช้ งานในกลุม่ ผู้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์
- สามารถให้ ผลการดําเนินงาน (Performance) สูง แต่ใช้ ทรัพยากรเครื่ องน้ อย
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- ผู้ให้ บริ การเซิร์ฟเวอร์ สว่ นใหญ่รองรับฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอลมากกว่าฐานข้ อมูลแบบ
อื่น
• ข้ อเสีย
- ใช้ ง านยากกว่ า สองตัว ข้ า งต้ น ซึ่ ง จะเป็ น การสร้ างฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยการพิ ม พ์ คํ า สั่ง
(command line) แต่มีการพัฒนาเครื่ องมือช่วยออกแบบฐานข้ อมูลแบบมีหน้ าจอจียไู อ (GUI) ที่
เรี ยกว่า พีเอชพีมายแอดมิน (phpmyadmin) ที่ชว่ ยในการสร้ างมายเอสคิวแอลได้ อย่างง่ายขึ ้น ซึง่
สามารถโหลดเพิ่มเติมได้
- เครื่ องมือให้ ใช้ ได้ น้อยกว่าแอกเซสและเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ จะเหมาะสําหรับใช้ งานใน
ระบบงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจะใช้ งานได้ ดี ถ้ าเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อมายเอสคิวแอล
ด้ วยภาษาพีเอชพี
2.3 เว็บไซต์ (Web Site)
2.3.1 ความหมายของเว็บไซต์
เว็บไซต์ คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้ อความ ของ
แต่ละบริ ษัทหรื อหน่วยงานโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี ้ว่า เว็บเพจ (web page) และเรี ยกเว็บ
หน้ าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (home page) หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เว็บไซต์คือเว็บเพจ
อย่างน้ อยสองหน้ าที่มีลิงค์ (link) ถึงกัน ตามหลักคําว่าเว็บไซต์จะใช้ สําหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์ แบบ
เซิร์ฟเวอร์ หรื อจดทะเบียนเป็ นของตนเองเรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น www.google.co.th ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ที่
ให้ บริ การสืบค้ นข้ อมูลเป็ นต้ น
เว็บไซต์ หมายถึง หน้ าเว็บเพจหลายหน้ า ซึง่ เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ ลิงค์ ส่วนใหญ่จดั ทําขึ ้น
เพื่อนําเสนอข้ อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้ าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บ
ไว้ ที่ชื่อหลักจะเรี ยกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัว่ ไปจะให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย แต่ใน
ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จําเป็ นต้ องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริ การเพื่อที่จะดูข้อมูล ใน
เว็บไซต์นนั ้ ซึง่ ได้ แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทําเว็บไซต์มี
หลากหลายระดับ ตังแต่
้ สร้ างเว็บไซต์สว่ นตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สําหรับธุรกิจหรื อองค์กรต่างๆ
การเรี ยกดูเว็บไซต์โดยทัว่ ไปนิยมเรี ยกดูผา่ นซอฟต์แวร์ ในลักษณะของเว็บบราวเซอร์
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2.3.2 โดเมนเนม (Domain Name)
โดเมนเนม [4] เช่น www.yourdomain.com ที่สามารถเป็ นเจ้ าของได้ โดยจะต้ องไม่ซํ ้ากับคนอื่น
เพื่อการเรี ยกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ “ชื่อเว็บไซต์” คือ สิ่งแรกที่แสดง หรื อประกาศความมีตวั ตนบน
อินเทอร์ เน็ตให้ คนทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั สามารถมีได้ ชื่อเดียวในโลกเท่านัน้ โดยการจดทะเบียนโดเมนจะมี
ค่าบริ การในการจดทะเบียนเป็ นรายปี เป็ นอย่างตํ่า หรื อมากกว่านันตามความต้
้
องการ เมื่อใกล้
ครบกําหนดที่โดเมนหมดอายุ หากมีความประสงค์จะใช้ งานเว็บไซต์นี ้ต้ องดําเนินการต่ออายุ
โดเมน ก่อนที่โดเมนจนหมดอายุไปและไม่สามารถใช้ งานโดเมนนันได้
้ อีก ซึง่ ราคาและเงื่อนไข
หรื อหลักฐานที่ใช้ ในการจดโดเมนก็ตา่ งกันตามประเภทของโดเมน แต่หากเป็ น .com ที่คนทัว่ ไป
นิยมจดทะเบียนกันจะมีคา่ ใช้ จา่ ยและขันตอนการจดที
้
่ไม่ยงุ่ ยากนัก
โดนเมนเนมมีดอทอยูห่ ลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สดุ นันก็
้ คือ .com เพราะเป็ นดอทในยุคแรกๆ
ที่เริ่ มใช้ กนั และง่ายต่อการจดจําประเภทของ โดเมนเนม แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทได้ แก่
1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมนจะประกอบด้ วย www.ชื่อโดเมน
ประเภทของโดเมน เช่น www.b2ccreation.com ประเภทของโดเมน คือ คําย่อขององค์กร โดย
ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย ได้ แก่
* .com คือ บริ ษัท หรื อองค์กรพาณิชย์
* .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกําไร
* .net คือ องค์กรที่เป็ นเกตเวย์ หรื อจุดเชื่อมต่อเครื อข่าย
* .edu คือ สถาบันการศึกษา
* .gov คือ องค์กรของรัฐบาล
* .mil คือ องค์กรทางทหาร
2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศจะประกอบด้ วย www.
ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศ เช่น www.kmitnb.ac.th, www.nectec.or.th,
www.google.co.th ประเภทขององค์กร และประเทศที่ตงขององค์
ั้
กรได้ แก่
* .co คือ บริ ษัท หรื อ องค์กรพาณิชย์
* .ac คือ สถาบันการศึกษา
* .go คือ องค์กรของรัฐบาล
* .net คือ องค์กรที่ให้ บริ การเครื อข่าย
* .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกําไร
* .th คือ ประเทศไทย
* .cn คือ ประเทศจีน
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* .uk คือ ประเทศอังกฤษ
* .jp คือ ประเทศญี่ ปนุ่
* .au คือ ประเทศออสเตรเลีย
2.3.3 สแตติก (Static) และแบบไดนามิก (Dynamic)
สแตติก [5] หรื อเว็บ 1.0 (Web 1.0) เป็ นเว็บไซต์ที่ไม่มีการติดต่อกับฐานข้ อมูลและไม่สามารถ
เก็บข้ อมูลได้ เป็ นการนําเสนอเว็บไซต์แบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ (Read Only) ซึง่
สามารถพัฒนาได้ ด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ซึง่ ยุง่ ยากต่อการดูแลและปรับปรุง จึงทําให้
เว็บไซต์ที่พฒ
ั นาด้ วยวิธีนี ้ ไม่คอ่ ยได้ รับความนิยม
ไดนามิกหรื อเว็บ 2.0 (web 2.0) เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถโต้ ตอบกับผู้ชมได้ มีการติดต่อกับ
ฐานข้ อมูลและเก็บบันทึกข้ อมูล ซึง่ เว็บไซต์ประเภทนี ้สามารถพัฒนาได้ ด้วยเว็บโปรแกรมมิ่ง
(Web Programming: ASP, PHP, ASP.Net, etc.) เป็ นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้ อมูลสําหรับให้
ผู้ดแู ลเว็บไซต์หรื อเจ้ าของเว็บไซต์ให้ สามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ โดยง่ายผ่านทางการรักษาความ
ปลอดภัยการเข้ าสูร่ ะบบ (security login) จากหน้ าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ งานจะต้ องมีชื่อผู้ใช้ งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ส่วนตัวสําหรับเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลในเว็บไซต์
2.3.4 เว็บด็อกคิวเมนท์ (Web Document) แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทได้ แก่
1. เว็บด็อกคิวเมนท์แบบสแตติก [6] (Static Web Document) เป็ นเว็บเพจที่เขียนด้ วยภาษา
เอชทีเอ็มแอลเป็ นต้ น เว็บเอกสารแบบคงที่มีลกั ษณะเด่นคือ ข้ อมูลจะเป็ นไฟล์ข้อความ (text file)
หรื อเป็ นเอชทีเอ็มแอลทังหมด
้
ข้ อมูลของเว็บจะไม่เปลี่ยนจนกว่า ผู้เขียนเว็บแก้ ไขข้ อมูล และอัพ
โหลดขึ ้นไปใหม่ แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้ เร็ วแค่โหลดข้ อมูลมาแสดงผลเท่านัน้ โดยเว็บ
บราวเซอร์ จะต้ องมีความสามารถในการประมวลผล ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอลซึง่ พัฒนา
ได้ ง่ายเพราะเป็ นภาษาที่ไม่ซบั ซ้ อน เว็บด็อกคิวเมนท์แบบสแตติกเหมาะกับเว็บทัว่ ไปที่ข้อมูล
ค่อนข้ างนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. เว็บด็อกคิวเมนท์แบบไดนามิก (Dynamic Web Document) เป็ นเว็บเพจทีสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้ าเว็บเพจเอง เช่น กระดานข่าว (web board)
ระบบสืบค้ นข้ อมูล สังเกตได้ วา่ เมื่อมีผ้ มู าตังกระทู
้
้ และตอบกระทู้ จะเกิดหน้ าเว็บเพจนันๆ
้ ขึ ้นได้
เอง โดยที่ไม่ได้ เป็ นคนสร้ างหน้ าเว็บเพจเหล่านันเอง
้ เว็บไซต์รูปแบบนี ้จะถูกสร้ างด้ วยภาษา
สคริ ปต์ (Script) แบบสคริ ปต์ที่ทํางานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server side script) เช่น พีเอชพี(PHP)
เอเอชพี (ASP) เอเอพีดอทเน็ต (ASP.Net) เจเอชพี (JSP) และอื่นๆ ไฟล์เอกสารที่ได้ จะมีนามสกุล
ดอทพีเอชพี (.php) ดอทเอเอชพี (.asp) เป็ นต้ น และจะมีการติดต่อกับฐานข้ อมูลเพื่อบันทึก
ข้ อมูลลงในฐานข้ อมูล หรื อนําข้ อมูลจากฐานข้ อมูลขึ ้นมาแสดงผลเป็ นหน้ าเว็บเพจ ส่วนการ
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ทํางานของเว็บไซต์รูปแบบนี ้จะต่างจากแบบสแตติกเว็บไซต์ (static website) โดยเมื่อมีผ้ ชู ม
เรี ยกดูหน้ าเว็บเพจ ไฟล์หน้ าเว็บเพจนันจะถู
้ กแปลและประมวลผลคําสัง่ โดยตัวแปลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ให้ อยูใ่ นรูปแบบด็อกคิวเมนท์เอชทีเอ็มแอลก่อน จึงส่งกลับให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) เพื่อส่ง
ต่อไปให้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของผู้ใช้ งานต่อไป การสร้ างเว็บไซต์รูปแบบนี ้ต้ องอาศัยความรู้ใน
การเขียนโปรแกรมมากกว่าแบบแรกมาก นอกจากจะต้ องมีความรู้พื ้นฐานเอชทีเอ็มแอลแล้ ว ยัง
ต้ องเขียนภาษาสคริ ปต์ที่ทํางานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เป็ นอย่างน้ อย 1 ภาษา ต้ องรู้เรื่ องการจัดการ
ฐานข้ อมูลเพื่อจัดการกับข้ อมูลในฐานข้ อมูลได้ และในปั จจุบนั มีระบบที่จะช่วยให้ จดั การเนื ้อหา
เว็บไซต์ได้ อย่างสะดวกเรี ยกว่าเว็บซีเอ็มเอส (web CMS) ทําให้ สามารถสร้ างเว็บไซต์แบบได
นามิกได้ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม สามารถที่จะสร้ างเว็บไซต์โดยให้ บางหน้ าเว็บเพจเป็ น
แบบสแตติกโดยใช้ เอสทีเอ็มแอลธรรมดาเขียน และให้ บางหน้ าสร้ างเป็ นแบบไดนามิกโดยใช้
ภาษาสคริ ปท์ได้ เว็บด็อกคิวเมนท์แบบไดนามิกเหมาะกับเว็บที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสมํ่าเสมอ
แต่ไม่บอ่ ยมากนัก อาจมีติดต่อกับฐานข้ อมูลหรื อนําข้ อมูลภายนอกมาแสดงผล
3. เว็บด็อกคิวเมนท์แบบแอ็คทีฟ (Active Web Document) เป็ นเว็บเพจที่มีสว่ นของจาวา
แอปเพล็ต (Java applet) แอ็คทีฟเอ็ก (Active X) เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่จะเน้ นจาวา (Java) เป็ น
หลัก เว็บด็อกคิวเมนท์แบบแอ็คทีฟมีลกั ษณะเด่นคือ การโหลดเว็บจะเป็ นการโหลดซอร์ สโปรแก
รมมาประมวลที่เครื่ องไคลแอนต์ (client) ด้ วยเว็บบราวเซอร์ ต้องมีตวั ประมวลผลซอร์ สโปรแกรม
เช่น วาจารันไทม์ (Java runtime) หรื ออื่นๆ นอกเหนือจากเอชทีเอ็มแอลจะสามารถเขียนซอร์
สโปรแกรมให้ รีเฟรชเฉพาะข้ อมูลได้ โดยไม่ต้องโหลดหน้ าเว็บมาใหม่เหมือนเว็บแบบไดนามิกแล้ ว
เมื่อประมวลผลผ่านเว็บบราวเซอร์ ซอร์ สโปรแกรมสามารถทําได้ ทกุ อย่างภายในกรอบที่วาจารัน
ไทม์กําหนด เว็บด็อกคิวเมนท์แบบแอ็คทีฟเหมาะกับเว็บที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสมํ่าเสมอ อาจ
มีตดิ ต่อกับฐานข้ อมูลด้ วย เว็บไซต์สว่ นใหญ่ที่เลือกใช้ เว็บด็อกคิวเมนท์แบบแอ็คทีฟจะเป็ นเว็บ
เกี่ยวกับเรื่ องการเงิน เช่น เว็บไซต์ตลาดหุ้นเว็บไซต์คา่ เงินสกุลต่างๆ
2.4 อะโดบีด้ รี มเวฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver)
2.4.1 ความหมายของอะโดบี ้ดรี มเวฟเวอร์ [12]
อะโดบี ้ดรี มเวฟเวอร์ เป็ นโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครอบคลุมตังแต่
้ การ
ออกแบบและสร้ างเว็บและสร้ างเว็บเพจ การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน่ เบื ้องต้ น โปรแกรมนี ้ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากเพราะมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือใช้ งาน
ง่าย มีเครื่ องมือสําหรับวางข้ อความ ภาพกราฟิ ก ตาราง แบบฟอร์ ม มัลติมิเดีย รวมทัง้
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องค์ประกอบต่างๆเพื่อโต้ ตอบกับผู้ชมลงบนเว็บเพจได้ ง่าย โดยผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องรู้จกั ภาษา
เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส(CSS) จาวาสคริ ปต์เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงเหมาะสําหรับผู้เริ่ มต้ นและผู้ใช้ ทวั่ ไป
นอกจากนี ้ยังมีคณ
ุ สมบัติขนสู
ั ้ งอีกมากมายสําหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพด้ วยเช่นกัน
2.4.2 ส่วนประกอบของ welcome screen จะแบ่งเป็ น 3 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบหน้ าโปรแกรมอะโดบี ้ดรี มเวฟเวอร์ [12]
• เปิ ดไฟล์ งานเก่าที่ เคยเรี ยกใช้ งาน ใช้ สําหรับเปิ ดงานเก่าที่เคยเรี ยกใช้ งาน โดย
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่เคยใช้ ทงหมด
ั้
(เรี ยงลําดับจากที่เปิ ดล่าสุดเป็ นต้ น
ไป) แต่ถ้าเป็ นการเปิ ดโปรแกรมขึ ้นมาครัง้ แรกและยังไม่เคยเรี ยนใช้ งานใดๆ จะไม่
แสดงชื่อไฟล์ขึ ้นมาในส่วนนี ้ โดยการเรี ยกงานเก่าสามารถทําได้ โดยคลิกเลือกจาก
รายชื่อไฟล์ที่แสดงอยูห่ รื อคลิกปุ่ มเปิ ด (open) เพื่อเปิ ดไฟล์อื่นที่ต้องการขึ ้นมาได้
• สร้ างงานใหม่ ในส่วนนี ้ใช้ สาหรับสร้ างไฟล์งานใหม่ ซึ่งสามารถเลือกสร้ างไฟล์ได้
หลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอสจาวาสคริ ปต์เป็ นต้ น
• สร้ างงานสํ าเร็ จ รู ป เป็ น การสร้ างเว็ บเพจใหม่โ ดยใช้ ไ ฟล์ ตัวอย่างที่ โปรแกรม
จัด เตรี ย มเอาไว้ ใ ห้ หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่ า เท็ ม เพลต (template) ซึ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้
มากมาย
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2.4.3 แถบเมนูหลัก
้
อะโดบี ้ดรี มเวฟเวอร์ เอาไว้
แถบเมนูหลักคือ แถบรวบรวมคําสัง่ ทังหมดของโปรแกรม
โดยจะแบ่งคําสัง่ ทังหมดออกเป็
้
นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้ งาน เพื่อให้ สะดวกต่อการทํางาน
ซึง่ ภายในแต่ละหมวดหมูข่ องคาสัง่ จะประกอบไปด้ วยคําสัง่ ย่อยที่เกี่ยวข้ องกัน

รูปที่ 2.5 แถบเมนูหลัก [12]
2.4.4 แถบเครื่ องมืออินเสิร์ทบาร์ (insert bar)
อินเสิร์ทบาร์ คือ แถบรวมเครื่ องมือซึ่งใช้ ในการวางออบเจ็กต์ตา่ งๆ ลงบนเว็บเพจ เช่น
ข้ อความ รูปภาพ ลิงก์ และภาพเคลื่อนไหว โดยแบ่งเป็ นกลุม่ คําสัง่ เพื่อให้ ใช้ งานได้ สะดวก ซึง่ บาง
กลุม่ สัง่ จะมีเมนูยอ่ ยอยูภ่ ายใน โดยมีลกู ศรเล็กๆ อยูด่ ้ านข้ างปุ่ มนัน้

รูปที่ 2.6 แถบเครื่ องมือ insert bar [12]
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2.4.5 มุมมองออกแบบ
มุม มองออกแบบสามารถแก้ ไ ขและจัด การเนื อ้ หาต่า งๆ ลงบนเว็ บ เพจได้ ซึ่ง จะ
แสดงผลบนเว็บเพจคล้ ายกับเปิ ดบนบราวเซอร์

รูปที่ 2.7 มุมมองบนบราวเซอร์ [12]
2.4.6 มุมมองโค้ ด
มุมมองโค้ ดใช้ สําหรับเปิ ดดูสริ ปต์คําสัง่ ภาษาต่างๆ ของเว็บเพจ เช่น เอชทีเอ็มแอล พี
เอชพี เอเอสพี และเจเอสพี ซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ ไขคําสัง่ ต่างๆ ได้ ตามต้ องการ โดยการ
แก้ ไขจะส่งผลกลับไปยังมุมมองออกแบบ โดยอัตโนมัติ
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รูปที่ 2.8 มุมมองโค้ ด [12]

2.4.7 มุมมองโค้ ดและออกแบบ
้
มมองออกแบบ และมุมมองโค้ ดพร้ อมกัน
มุมมองโค้ ดและออกแบบจะแสดงทังแบบมุ
เมื่ อคลิ กมุม มอง Split จะแบ่ง พื น้ ที่ ส ร้ างงานออกเป็ น 2 ส่วน คื อ ส่วนหน้ าต่างโค้ ด และส่วน
มุมมองออกแบบ นอกจากนันยั
้ งสามารถปรับขนาด พื ้นที่ของแต่ละส่วนได้ โดยการคลิกลากที่เส้ น
แบ่งระหว่างทัง้ 2 ส่วนนี ้

รูปที่ 2.9 มุมมองโค้ ดและออกแบบ [12]
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2.5 แอพเซิร์ฟ (AppServ)
2.5.1 กําเนิดโปรแกรมแอพเซิร์ฟ [15]
โปรแกรมแอพเซิร์ฟไม่ได้ เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน หรื อ
องค์กรอิสระ ใดๆ เลยทังสิ
้ ้น แต่ได้ กําเนิดจากแรงบันดาลใจจากเพื่อนของผู้พฒ
ั นาคนหนึง่ ที่ได้ เริ่ม
ศึกษาภาษาพีเอชพีและฐานข้ อมูลมายเอชคิวแอลและมีปัญหาทุกครัง้ ในการติดตัง้ กว่าจะติดตัง้
ได้ ก็ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง บางทีทําได้ บ้างไม่ได้ บ้าง และทุกครัง้ ที่ตดิ ตังไม่
้ ได้ ก็จะมาขอ
ความช่วยเหลือจากผู้พฒ
ั นาเป็ นประจําทุกครัง้ จึงทําให้ ผ้ พู ฒ
ั นาได้ สร้ างโปรแกรมที่สะดวกในการ
ติดตังเพื
้ ่อให้ เพื่อนของผู้พฒ
ั นาสามารถนําไปใช้ งานได้ ทนั ที โดยไม่ต้องมาปวดหัวกับการติดตังที
้ ่
ยุง่ ยากอีกต่อไป ในช่วงแรกที่แจกจ่ายนัน้ ผู้พฒ
ั นาได้ แจกจ่ายในเว็บไซต์ที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ผู้ใช้ งานต่างประเทศให้ ความสนใจและมีการใช้ งานเป็ นจํานวนมาก และในปั จจุบนั ได้ เพิ่มเติมใน
ส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย ในอนาคตผู้พฒ
ั นาจะจัดทําเว็บไซต์สามารถรองรับทุกภาษา และ
เข้ าถึงผู้ใช้ งานทุกคนทัว่ โลก
2.5.2 ความหมายของโปรแกรมแอพเซิร์ฟ
แอพเซิร์ฟคือโปรแกรมที่รวบรวมเอาโอเพ่นซอร์ สโปรแกรมหลายๆ อย่างมารวมกันโดยมีแพ็กเก็ต
หลักดังนี ้
• อะปาเช่ (Apache)
• พีเอชพี
• มายเอสคิวแอล
• พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
จุดประสงค์หลักของการรวมรวบโอเพ่นซอร์ สโปรแกรมเหล่านี ้เพื่อทําให้ การติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ
ที่ได้ กล่าวมาให้ ง่ายขึ ้น เพื่อลดขันตอนการติ
้
ดตังที
้ ่แสนจะยุง่ ยากและใช้ เวลานาน โดยผู้ใช้ งาน
เพียงดับเบิ ้ลคลิกติดตัง้ (setup) ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ตดิ ตังเสร็
้ จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็
พร้ อมที่จะทํางานได้ ทนั ทีทงเว็
ั ้ บเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้ อมูลเหตุผลนี ้จึงเป็ นเหตุผลหลักที่
หลายๆ คนทัว่ โลก ได้ เลือกใช้ โปรแกรมแอพเซิร์ฟ แทนการที่จะต้ องมาติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ ที่ละ
ส่วน
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2.6 อาดูโน่ ยูโน่ (Arduino Uno R3)
2.6.1 Arduino Uno R3 SMD แบบ SMD เป็ นบอร์ ด Arduino ที่ ได้ รับความนิยมมาก
ที่ สุด เนื่ องจากราคาไม่แ พง ส่วนใหญ่ โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่ พัฒ นาขึน้ มา Support จะ
อ้ างอิงกับบอร์ ดนี ้เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นขนาดที่เหมาะสําหรับการเริ่ มต้ นเรี ยนรู้ Arduino และมี
Shields ให้ เ ลื อกใช้ ง านได้ ม ากกว่าบอร์ ด Arduino รุ่ นอื่ นๆที่ ออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดย
บอร์ ด Arduino Uno ได้ มีการพัฒนาเรื่ อยมา ตังแต่
้ R2 R3 และรุ่ นย่อยที่เปลี่ยนชิปไอซีเป็ นแบบ
SMD และข้ อดีอีกอย่างคือ กรณีที่ MCU เสีย ผู้ใช้ งานสามารถซื ้อมาเปลี่ยนเอง

รูปที่ 2.10 Arduino Uno R3 SMD แบบ SMD
ข้ อมูลจําเพาะ
ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์

ATmega328

ใช้ แรงดันไฟฟ้า

5V

รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ที่แนะนํา)

7 – 12V

รองรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ที่จํากัด)

6 – 20V

พอร์ ต Digital I/O

14 พอร์ ต (มี 6 พอร์ ต PWM output)

พอร์ ต Analog Input

6 พอร์ ต

กระแสไฟที่จา่ ยได้ ในแต่ละพอร์ ต

40mA
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กระแสไฟที่จา่ ยได้ ในพอร์ ต 3.3V

50mA

พื ้นที่โปรแกรมภายใน

32KB พื ้นที่โปรแกรม, 500B ใช้ โดย Booloader

พื ้นที่แรม

2KB

พื ้นที่หน่วยความจําถาวร (EEPROM)

1KB

ความถี่คริ สตัล

16MHz

ขนาด

68.6x53.4 mm

นํ ้าหนัก

25 กรัม

2.7 AC Volt+Amp+Power+Energy Meter Module
2.7.1 โมดูลวัดการใช้ พลังงานไฟฟ้า ใช้ วดั แรงดันไฟฟ้าของไฟบ้ าน วัดค่ากระแสไฟฟ้า
ของอุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ วัด ค่า กํ า ลัง ไฟฟ้ า และวัด ค่า กํ า ลัง ไฟฟ้ า ต่อ ชั่ว โมง (Wh) ซึ่ง
สามารถนําค่าเหล่านี ้ไปใช้ คํานวณค่าไฟฟ้าได้ หรื อวัดการใช้ พลังงานของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
แต่ละชิ ้น
•

•

•

•
•
•

ใช้ วดั แรงดันไฟฟ้าของไฟบ้ าน วัดค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ วัดค่า
กําลังไฟฟ้า และวัดค่ากําลังไฟฟ้าต่อชัว่ โมง (Wh)
วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 80 - 260VAC และวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0 - 100A ทํางานได้ ที่
ความถี่ 45 - 65Hz
แยกไฟสูงออกจากไฟตํ่าด้ วยออปโต้ ทําให้ เมื่อใช้ กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้ วไม่เสี่ยง
โดนไฟดูด
วัดค่ากระแสไฟฟ้าด้ วย CT Current Transformer
สื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย UART (หรื อ Serial)
ผ่านการทดสอบมาจากโรงงาน
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รูปที่ 2.11 AC Volt+Amp+Power+Energy Meter Module

2.8 อาดูโน่ เซ็นเซอร์ ชิล (Arduino Sensor Shield V5.0)
2.8.1 Arduino Shield เวอร์ ชั น 5 บอร์ ด ขยายพอร์ ท Arduino สํ า หรั บ เสี ย บกั บ สาย
เซนเซอร์ หรื ออุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวก Arduino ทุกเวอร์ ชนั่ (ยกเว้ นพวกที่เป็ น SMD
และ เวอร์ ชนั่ ที่ทําขึ ้นกันเอง) จะถูกออกแบบให้ มี Layout ของ Pin ต่างๆในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้
สามารถใช้ อปุ กรณ์เสริ มหลายๆอย่างร่ วมกันได้ โดยวิธี Plug n' play หมายถึงแค่เสียบลงไปแล้ วก็
นําไปใช้ งานได้ ทําให้ อปุ กรณ์เสริ มที่นํามาใช้ ตอ่ พ่วงร่วมกันเรี ยกว่า Shield

รูปที่ 2.12 อาดูโน่ เซ็นเซอร์ ชิล
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Shield ส่วนใหญ่จะใช้ ICSP Connector ในการเชื่อมต่อกับ Arduino board (หรื อ
Galileo board) โดยเมื่อเชื่อมต่อ Shield แล้ วเรายังสามารถใช้ งาน Digital pin และ Analog pin
บางอันได้ อยู่ (หมายถึงว่า เราจะเสียการเชื่อมต่อบางอันไปให้ Shield ทํางาน) ในปั จจุบนั มีการ
ออกแบบให้ S h i e l d ใช้ ทรัพยากรในการเชื่อมต่อกับบอร์ ดน้ อยที่สดุ ทําให้ สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่นๆได้ มากขึ ้น
2.9 LCD (Yellow Screen) 20x4
2.9.1 คําว่า LCD ย่อมาจากคําว่า Liquid Crystal Display ซึง่ เป็ นจอที่ทํามาจากผลึก
คริ สตอลเหลว หลักการคือด้ านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรื อที่เรี ยกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการ
ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทําให้ ผลึกโปร่งแสง ทําให้ แสงที่มาจากไฟ Backlight
แสดงขึ ้นมาบนหน้ าจอ ส่วนอื่นที่โดนผลึกปิ ดกันไว้
้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล
เช่น สีเขียว หรื อ สีฟ้า ทําให้ เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว แล้ วพบกับพื ้นหลังสี
ต่างๆกัน
จอ LCD จะแบ่งเป็ น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี ้
1. Character LCD เป็ นจอที่แสดงผลเป็ นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด
16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตวั อักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทงหมด
ั้
2 บรรทัดให้ ใช้ งาน ส่วน 20x4 จะ
หมายถึงใน 1 แถว มีตวั อักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทงหมด
ั้
2 บรรทัด
2. Graphic LCD เป็ นจอที่สามารถกําหนดได้ วา่ จะให้ แต่ละจุดบนหน้ าจอกันแสง
้
หรื อปล่อยแสง
ออกไป ทําให้ จอนี ้สามารถสร้ างรูปขึ ้นมาบนหน้ าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของ
จํานวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอที่มีจํานวนจุดตามแนวนอน 128 จุด
และมีจดุ ตามแนวตัง้ 64 จุด
ในบทความนี ้จะกล่าวถึง Character LCD เพียงอย่างเดียว เนื่องจากใช้ งานได้ ง่าย และนิยมใช้
งานในโปรเจคทัว่ ๆไปมากกว่าครับ
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การเชื่อมต่อกับจอ Character LCD
การเชื่อมต่อจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ
•

•

การเชื่อมต่ อแบบขนาน เป็ นการเชื่อมต่อจอ LCD เข้ ากับบอร์ ด Arduino โดยตรง โดย
จะแบ่ง เป็ นการเชื่ อมต่อแบบ 4 บิต และการเชื่ อมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino จะนิ ยม
เชื่อมต่อแบบ 4 บิต เนื่องจากใช้ สายในการเชื่อมต่อน้ อยกว่า
การเชื่ อ มต่ อ แบบอนุ ก รม เป็ นการเชื่ อต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูล แปลงรู ปแบบการ
เชื่อมต่อกับจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็ นการเชื่อมต่อแบบอื่นที่ใช้ สายน้ อยกว่า เช่น
การใช้ โมดูล I2C Serial Interface จะเป็ นการนํ าโมดูลเชื่อมเข้ ากับตัวจอ LCD แล้ วใช้
บอร์ ด Arduino เชื่อมต่อกับบอร์ ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ทําให้ ใช่สายเพียง 4 เส้ น ก็
ทําให้ หน้ าจอแสดงผลข้ อความต่างๆออกมา

รูปที่ 2.13 LCD (Yellow Screen) 20x4
2.10 keypad 4x4
2.10.1 แป้นปุ่ มกดหรื อ Keypad เป็ นอุปกรณ์ สําหรั บรับอินพุตจากผู้ใช้ มี ลักษณะเป็ น
ปุ่ มกดหลายปุ่ ม ถูกจัดเรี ยงกันในลักษณะเป็ นอาร์ เรย์ แบ่งเป็ นแถวแนวนอน (Rows) และแถว
แนวตัง้ (Columns) เช่น 3x4 (= 12 ปุ่ ม) หรื อ 4x4 (= 16 ปุ่ ม) เป็ นต้ น แต่ละปุ่ มก็จะมีสญ
ั ลักษณ์
เขียนกํากับไว้ เช่น ตัวเลข 0-9, #, * เป็ นต้ น โดยปรกติ ถ้ าต่อปุ่ มกดแยกจํานวน 16 ตัว จะต้ องใช้
ขาสัญญาณทังหมด
้
16 ขา แต่ถ้าใช้ การจัดเรี ยงแบบ 4x4 จะใช้ ขาสัญญาณเพียง 8 ขา แต่ต้องมี
เทคนิคในการตรวจดูว่า ปุ่ มกดใดถูกกดบ้ างในขณะนัน้ วิธีการนี ้เรี ยกว่า การสแกนปุ่ มกด (key
scan) การใช้ งาน 4x4 Keypad ร่วมกับบอร์ ด Arduino เพื่อคอยตรวจดูวา่ (การสแกนปุ่ มกด) ผู้
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ใช้ ได้ กดปุ่ มใดบ้ าง อุปกรณ์ที่ใช้ เป็ น 4x4 Keypad มีสายเชื่อมต่อและคอนเนกเตอร์ จํานวน 8 ขา
แบบตัวเมีย (Female) ถ้ าต้ องการเสียบขาลงบนเบรดบอร์ ด ก็สามารถใช้ Pin Header ตัวผู้ เป็ น
ตัวเชื่อมต่อได้

รูปที่ 2.14 keypad 4x4
2.11 Active Buzzer Module 3.3 - 5V
2.11.1 โมดูล Active Buzzer ใช้ ไฟเลี ้ยง 3.3 - 5V สามารถสร้ างเสียงเตือนได้ อย่าง
ง่ า ย ๆ เพี ย งแค่จ่ า ยไฟ เข้ า ไปที่ ขา I/O โมดูล นี ม้ ี ท รานซิ ส เตอร์ เ บอร์ 9012 ช่ ว ยขยาย
สัญญาณจึงมีความดังเป็ นพิเศษ

รูปที่ 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 เทอร์ มินอล (Terminal)
2.12.1 อุปกรณ์ที่ใช้ สําหรับต่อสาย หรื อจุดต่อสายไฟนัน่ เอง ซึง่ มีด้วยกันหลายชนิดการ
ใช้ งานของเทอร์ มินอลนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั หลายๆองค์ประกอบ อาทิเช่น ลักษณะหน้ างานพื ้นที่ที่มีจํากัด
กระแสไฟ

รูปที่ 2.16 เทอร์ มินอล (Terminal)

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และการออกแบบ
โครงงานนี ้ได้ ศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า
เพื่อพัฒนาระบบให้ มีประสิทธิภาพต่อการตรวจสอบอัตราใช้ งานไฟฟ้า อาทิ เช่น ตรวจสอบ อัตรา
ค่าบริ การไฟฟ้า หอพัก คอนโด และอพาร์ ทเม้ นท์

3.1 โครงสร้ างของระบบ
การทํางานของระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานสําหรับห้ องเช่าประกอบด้ วยการรับ
ข้ อมูล แรงดันและกระแสจาก โมดูลมายังบอร์ ด อาดูอิโน่ เพื่อคํานวนหาค่า ยูนิตและคํานวน
ค่าใช้ จ่ายไปแสดงบนหน้ าจอ LCD จึงส่งข้ อมูลไปยังฐานข้ อมูลเพื่อแสดงบน Web Application
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบถึงข้ อมูลการใช้ งานไฟฟ้าว่าอัตราการใช้ ไปกี่หน่วยบริ โภค

รูปที่ 3.1 การทํางานของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า
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การทํางานของระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานสําหรับห้ องเช่าสามารถแบ่งได้ 3ขันตอนดั
้
งนี ้
• การรับส่งข้ อมูล
ข้ อมูลการใช้ งานไฟฟ้าจะถูกส่งมายังอาดูอิโน่เพื่อแสดงข้ อมูลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทราบถึงอัตราการใช้ งานผ่านหน้ าจอ LCD และWeb Application

• การกําหนดสิทธิ์การใช้ งาน
ผู้ดแู ลระบบสามารถกําหนดสิทธิ์การใช้ งานคือ อนุญาตให้ ใช้ งาน หรื อไม่
อนุญาตให้ ใช้ งาน และสามารถกําหนดสถานะการใช้ งานของผู้ใช้ บริ การระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้
พลังงานสําหรับห้ องเช่าสามารถกําหนดการใช้ งาน บล๊ อกการใช้ งาน ปลดล๊ อกการใช้ งาน และลบ
ผู้ใช้ บริ การ
• ผู้ใช้ บริ การ
ผู้ใช้ งานที่ใช้ บริ การระบบจะต้ องสมัครสมาชิกไว้ ที่ฐานข้ อมูลผ่านผู้ดแู ลระบบ
เพื่อโปรแกรมจะส่งข้ อมูลอัตราการใช้ พลังงานมาแสดงบน Web Application

3.2 แผนภาพของระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรั บห้ องเช่ า
3.2.1 แผนภาพบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram)
แผนภาพบล็อกไดอะแกรมของระบบระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ อง
เช่า ได้ แก่ รู ปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระหว่างบอร์ ด อาดูอิโน่ ไปยังอุปกรณ์ ต่างๆภายในระบบ
โดยการที่ บอร์ ดอาดูอิโน่จ ะรั บค่าจาก Energy Meter มาคํ านวนแสดงหาค่า Unit เพื่ อคํ านวน
ราคาของค่าไฟ และแสดงค่าขึ ้นบน LCD

27

LCD

Buzzer Module

SDA

SCL

220V
N L

Energy Meter

1

2

3

A

4

5

6

B

7

8

9

C

*

0

#

D

Keypad

Arduino Uno R3

รูปที่ 3.2 แผนภาพบล็อกไดอะแกรม

3.2.2 แผนภาพผังงาน (Flowchart)
แผนภาพผัง งานของระบบจัดเก็ บข้ อมูล การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้าสํ าหรั บห้ องเช่า เริ่ ม ต้ น
กําหนดค่าเริ่ มต้ นของอุปกรณ์เพื่อเปิ ดฟั งก์ชนั่ การทํางานของอุปกรณ์โดยการเริ่ มต้ นกําหนดค่าให้
LCD ก่อนแสดงค่าบนหน้ าจอ LCD ต่อมาจึงกํ าหนดค่า Module ให้ กับ Energy Meter อ่านค่า
Unit และอ่านค่า Ft ที่เก็บไว้ ใน EEPROM เพื่อคํานวนค่าใช้ ไฟฟ้า
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3.3 แผนภาพของระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรั บห้ องเช่ า
3.3.1 แผนภาพคอนเท็กซ์ (Context Diagram)
แผนภาพคอนเท็ ก ซ์ ข องระบบจั ด เก็ บ ข้ อมู ล การใช้ พลั ง งานไฟฟ้ า สํ า หรั บ ห้ องเช่ า
ประกอบด้ วยเอนทิตี ้ 4 เอนทิตี ้ ได้ แก่ เอนทิตี ้มิเตอร์ ไฟฟ้า คือการส่งข้ อมูลอัตราการใช้ ไฟฟ้ามายัง
ฐานข้ อมูลเอนทิตี ้การตรวจสอบข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้า คือการจัดเก็บข้ อมูลการใช้ งานของอัตราไฟฟ้า
เพื่อรอรับส่งข้ อมูลไปยังผู้ดแู ลระบบและลูกค้ า เอนทิตี ้ผู้ดแู ลระบบ คือผู้ที่ต้องตรวจสอบข้ อมูล
ข้ อมูลดูแลระบบ เอนทิตี ้ลูกค้ า คือผู้ใช้ บริ การที่ต้องการใช้ งานระบบ โดยทัง้ 4 เอนทิตี ้เชื่อมต่อ
การทํางานกับระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า

รูปที่ 3.4 Context Diagram
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3.2.2 แผนภาพการไหลของข้ อมูล
แผนภาพการไหลของข้ อมูลระดับ 0 ประกอบเอ็นทิตี ้ 3 เอนทิตี ้ได้ แก่ เอนทิตี ้ระบบบันทึก
ข้ อมูลมิเตอร์ ไฟฟ้า เอนทิตี ้จัดการข้ อมูลลูกค้ า เอนทิตี ้จัดการข้ อมูลผู้ดูแลระบบ แฟ้มข้ อมูล 3
แฟ้มข้ อมูลได้ แก่ แฟ้มข้ อมูลลูกค้ า เก็บข้ อมูลของผู้ดแู ลระบบ แฟ้มข้ อมูลอัตราการใช้ ไฟฟ้า เก็บ
รายละเอียดข้ อมูลทังหมด
้

รูปที่ 3.5 แผนภาพการไหลของข้ อมูล
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รูปที่ 3.6 แสดงความสัมพันธ์ แบบ E-R Diagram

บทที่ 4
การทดลอง
โครงงานระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า ผู้ที่ต้องการใช้ บริ การ
โดยจะต้ องลงทะเบี ยนเป็ นสมาชิก เพื่ อให้ ไ ด้ เ ว็บไซต์ระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พ ลังงานไฟฟ้า
สําหรับห้ องเช่า ซึ่งทําให้ ผ้ ใู ช้ งานในระบบอินเทอร์ เน็ตสามารถเข้ าใช้ บริ การได้ เมื่อลงทะเบี ยน
เสร็ จแล้ วสมาชิก สามารถเข้ าตรวจสอบอัตราการใช้ พลังงานและอัตราค่าใช้ จ่ายจากเว็บไซต์และ
ผ่านหน้ าจอ LCD ที่ตดิ ตังอยู
้ บ่ นระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า
4.1 เว็บไซต์ ของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรั บห้ องเช่ า
ผู้ที่ต้องการใช้ บริ การระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าต้ องกรอก
รหัสผู้ใช้ งานลงไป ดังรู ปที่ 4.1 และเมื่อต้ องการสมัครสมาชิกให้ เข้ าหน้ า ลงทะเบียน(Register)
ดังรูป 4.2

รูปที่ 4.1 หน้ าหลัก
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จากรู ปที่ 4.2 ชื่อผู้ใช้ งาน อีเมล์ จะต้ องไม่ซํ ้ากับสมาชิกอื่น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้
เมื่อผู้ใช้ งานลงทะเบียนเรี ยบร้ อยร้ อย สามารถเข้ าสู่ระบบเพื่อทําการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูล
การทะเบียนได้ ดังที่ 4.2

รูปที่ 4.2 รายละเอียดของสมัครสมาชิก
จากรูปที่ 4.2 เมื่อสมาชิกเข้ าสูร่ ะบบจะปรากฏมีข้อมูลที่ได้ ทําการลงทะเบียนไว้ ได้ แก่ ยูส
เซอร์ รหัส ผ่ า น ชื่ อ -นามสกุ ล และ อี เ มล์ จะปรากฏได้ เมื่ อ สมาชิ ก ลงทะเบี ย นไว้ ที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน และข้ อมูลสมาชิกจะถูกส่งไปฐานข้ อมูลผู้ดแู ลระบบ

รูปที่ 4.3 สมัครสมาชิกสําเร็ จ
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4.2 ระบบสมาชิก
สมาชิกของระบบชื่อระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าสามารถเข้ า
บริ การเว็บไซต์ สมาชิกสามารถเข้ าสู่ระบบของโปรแกรมได้ ด้วยยูสเซอร์ และรหัสผ่านที่ลงทะเบียน
ดังรูปที่ 4.2 รายละเอียดของสมัครสมาชิก

รูปที่ 4.4 หน้ าเข้ าสูร่ ะบบของผู้ใช้ บริ การ
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รูปที่ 4.5 หน้ าเข้ าสูร่ ะบบของแอดมิน
เมื่อสมาชิกทําการเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว สถานะการเข้ าสูร่ ะบบ ดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 หน้ าแสดงข้ อมูล
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จากรู ปที่ 4.6 โปรแกรมจะทําการแสดงข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การ สถานะการใช้ บริ การ และ
แสดงอัตราการใช้ พลังงาน และค่าใช้ จา่ ยในปั จจุบนั
4.3 ขัน้ ตอนการกู้รหัสผ่ าน
ถ้ าสมาชิกลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสผ่านคืน ดังรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 กู้รหัสผ่าน
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4.4 ขัน้ ตอนการเปลี่ยนรหัสผ่ าน
กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถเข้ าไปแก้ ไขได้ ดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
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4.5 ขัน้ ตอนการเปลี่ยนอีเมล์
กรณีสมาชิกเข้ าสูร่ ะบบก็สามารถแก้ ไขอีเมล์เพื่อการใช้ งานได้ ดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 เปลี่ยนอีเมล์ใหม่
4.6 ทดลองวัดค่ ากระแสของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรั บห้ องเช่ า

รูปที่ 4.10 การวัดค่ากระแสจาก Meter Module
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จากรู ป ที่ 4.10 การวัด ค่ า กระแสจาก Meter Module การทดลองวัด ค่ า แรงดัน ผ่ า น
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ (digital multimeter) เพื่อทดสอบความเสถี ยรของการวัดค่ากระแสกับผลที่
แสดงผ่านหน้ าจอLCD ก่อนจะนําไปทดลองใช้ งานจริ ง รูปที่ 4.11 หน้ าจอLCD

รูปที่ 4.11 หน้ าจอLCD
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4.7 ทดลองวัดค่ าแรงดันของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรั บห้ องเช่ า

รูปที่ 4.12 การวัดค่าแรงดันจาก Meter Module
จากรู ป ที่ 4.12 การวัด ค่ า แรงดัน จาก Meter Module การทดลองวัด ค่ า แรงดัน ผ่ า น
ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ (digital multimeter) เพื่อทดสอบความเสถี ยรของการวัดค่าแรงดันกับผลที่
แสดงผ่านหน้ าจอLCD ก่อนจะนําไปทดลองใช้ งานจริ ง รูปที่ 4.13 หน้ าจอLCD

รูปที่ 4.13 หน้ าจอLCD
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4.8 การทดลองใช้ งานกับเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ทดลองการทํางานของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าโดยการ
ทดลองกับเครื่ องมือโบเวอร์ เป่ าลมร้ อน 1800 w จากรู ปที่ 4.14 โบเวอร์ เป่ าลมร้ อน เพื่อทดสอบ
ความเสถี ยรของระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าจึงแบ่งการทดสอบเป็ น
หน่วยไฟฟ้าเพื่อคํานวณอัตราค่าใช้ จ่ายของผู้ใช้ บริ การ โดยแบ่งการทดสอบเป็ น 3 ตัวอย่าง โดย
จะวัดค่าหน่วยไฟฟ้า เริ่ มจาก 0.1 ยูนิต รู ปที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย , 0.5 ยูนิต รู ปที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย 0.5 ยู
นิต และ 1 ยูนิต รู ปที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย 1 ยูนิต เพื่อตรวจสอบอัตราการใช้ พลังงานนันมี
้ ความเสถี ยร
หรื อไม่

รูปที่ 4.14 โบเวอร์ เป่ าลมร้ อน
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รูปที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย 0.1 ยูนิต

รูปที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย 0.5 ยูนิต
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รูปที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย 1 ยูนิต

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดําเนินโครงงาน
ในการพัฒนาโครงงานระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าผู้จดั ทําได้
แบ่งการทดสอบการทํางานของระบบ ได้ แก่ ทดสอบการทํางานของการวัดหน่วยไฟฟ้าและ
คํานวณอัตราค่าบริ การ เพื่อสามารถให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถรู้ อตั ราค่าบริการที่ถกู ต้ องแม่นยําเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาการเอาเปรี ยบจากผู้ให้ บริ การ
5.2 ปั ญหาการดําเนินโครงงาน
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระหว่างการพัฒนาโครงงานระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับห้ องเช่า สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
5.2.1 การทําให้ ระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่า ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ถึง
100% เพราะบางส่วนของโค๊ ด PHP. HTML ที่ไม่เข้ าใจ ทําให้ เกิดล่าช้ า
5.2.2 การเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ ดแวร์ กบั ฐานข้ อมูลติดปั ญหาไม่สามารถส่งค่าข้ อมูลไปแสดงบน
ฐานข้ อมูลได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ระบบบันทึกข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าเป็ นที่นิยมในหมูผ่ ้ ทู ี่อยู่อาศัยใน
หอพัก คอนโด และอพาร์ ทเม้ นท์ ฉะนันสิ
้ ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ
5.3.1 พัฒนาระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าสามารถจัดเก็บข้ อมูลได้ มาก
ขึ ้นสําหรับตรวจสอบย้ อนหลัง
5.3.2 พัฒนาระบบจัดเก็บข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าสําหรับห้ องเช่าให้ สามารถตรวจสอบอัตรา
การใช้ ไฟฟ้านอกสถานที่ได้
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