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บทคัดย่อ

งานวิจ ัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพ ื่อนำเสนอเครื่องต้นแบบสำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล 

กระแสและแรงด ันไฟฟ ้าจากช ุดผล ิตกระแสไฟฟ ้าด ้วยเซลแสงอาท ิตย ์ การพ ัฒนาแบ ่ง 

ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 1) พัฒนาอุปกรณ์ด้นแบบสำหรับบันทึกและแสดงข้อมูลค่ากระแส 

และแรงด ันไฟฟ ้าจากแผ ่นเซลแสงอาท ิตย ์และจ ุดต,อใข้งานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 

ข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้าและตัวตรวจจับแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปประมวลผล 

ยังไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และนันทิกลงในแผ่น รอ card ในรูปแบบของไฟล์ MS 

Excel และแสดงผลบนจอผล ึก เหลว 2) พ ัฒนาโปรแกรม Solarcell_graph ใข ้สำหร ับ 

แสดงผลข้อมูลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากแผ่นเซลแสงอาทิตย์และจุดต่อใช้งานชองระบบ 

ผลิตกระแสไฟฟ ้าบนสมาร์ทโฟนแบบเวลาจริงผ ่านช ่องทางบลูธ ูท ผลการทดสอบพบว่า 

อุปกรณ์ด้นแบบสามารถบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าได้โนลักษณะของ Data logger 

โดยบันทึกเป็นไฟล์ MS Excel บน รอ card โดยจะบันทึก วัน เดือน ปี เวลา ค่าแรงดันไฟฟ้า 

และกระแสไฟฟ้าจากทั้งแผ่นเซลแสงอาทิตย์และเอาท์พ ุตของชุดผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทำ 

ก าร บ ัน ท ึก ท ุก   ๆ 5 นาท ี แ ล ะบ ัน ท ึก แ ย ก ไฟ ล ์ 1 ไฟ ล ์ต ่อ  1 วัน ส ่วน โปรแ กรม
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Solarcell_graph สามารถแสดงผลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากแผ่นเซลแสงอาทิตย์ 

และเอาท ์พ ุตของช ุดผลิตกระแสไฟฟ ้าในรูปแบบของกราฟซ ึ่งเปล ี่ยนแปลงตามเวลาจริง 

ตลอดทั้งสามารถแสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องโดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 

ร้อยละ 10 เมื่อวัดเทียบกับ Digital damp meter ยี่ห้อ UNI-T รุ่น UT210C

คำสำคัญ: อุปกรณ์บันทิกข้อมูล /  เครื่องบันทิกข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า
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Abstract

This research aims to develop a prototype of a device for recording 

and displaying voltage and current data from a solar cell generator. The 

development was divided into 2 main parts: 1) developed a prototype for 

recording and displaying the current and voltage data from solar cell and 

output of electricity generator system. The data from current sensor and 

voltage sensor was to process in microcontroller Arduino and recorded to the 

SD card in the form of a MS Excel file and displayed on LCD screen. 2) 

developed the Solarcell_graph program, it was used to show a current and 

voltage data from the solar cell and output of electricity generator system on 

a smartphone in real time via Bluetooth channels. The data recoding was 

included day, month, year, current and voltage from the solar cell and output
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of electricity generator system by recorded every 5 minutes and separated 1 

file per 1 day. The Solarcell_graph program could display the voltage and 

current from the solar cell and the output of the electricity generation unit in 

the form of graphs that change in real time.
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