
ระบบแสดงผลการใช.พลังงานไฟฟ4าแบบเวลาจริง (Real Time Energy Monitoring) 

1. ความเปPนมาและความสำคัญของปUญหา 

โดยปกติมหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบการการใช9พลังงานไฟฟ?าของแตBละอาคารในชBวงสิ้นเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อเก็บ

ข9อมูลและนำไปใช9ในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ?า จากการดำเนินการที่ผBานมาจะวิเคราะหOและบริหารจัดการพลังงาน

ไฟฟ?าไมBรวดเร็วและไมBสามารถตรวจสอบการใช9พลังงานไฟฟ?าย9อนหลังแบบรายวันได9  อันจะสBงผลกระทบตBอคBาใช9จBายด9าน

ไฟฟ?าของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

 

2. วัตถุประสงค[ 

2.1 พัฒนาอุปกรณOดึงคBาการพลังงานไฟฟ?าจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ?า (Power meter) และสBงข9อมูลผBานเครือขBาย 

@SUT-IoT ไปจัดเก็บที่ Server แบบข9อมูลอนุกรมเวลา (Time Series data)  

2.2 นำ IoT Platform มาประยุกตOใช9สำหรับการแสดงข9อมูลจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ?าแบบเวลาจริง 

 

3. วิธีการดำเนินการ 

3.1 ติดตั้ง Digital Power Meter สามารถอBานคBาไฟฟ?าตBาง ๆ ได9ภายในตัวเชBน แรงดันไฟฟ?า (Voltage), กระแสไฟฟ?า 

(Current), ความถ ี ่  (Frequency), ค Bาประกอบกำล ังไฟฟ?า (Power factor), ค Bากำล ังไฟฟ?าจร ิง (Active Power), คBา

กำลังไฟฟ?าเสมือน (Reactive Power), คBาฮารOมอนิกสOในระบบ และต9องมีชBองเชื่อมตBอพอรOตสื่อสารเพื่อดึงข9อมูล 

3.2 พัฒนาอุปกรณOดึงคBาการพลังงานไฟฟ?าจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ?า (Power meter) และสBงข9อมูลผBานเครือขBาย 

@SUT-IoT ไปจัดเก็บที่ Server แบบข9อมูลอนุกรมเวลา (Time Series data)   

3.3 พัฒนาการแสดงผลด9วย IoT Platform สำหรับวิเคราะหOและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ?า โดยสามารถตรวจสอบการ

ใช9พลังงานไฟฟ?าแบบรายวันและย9อนหลัง   

รูปที่ 1 โครงสร9างการทำงานของระบบ 

 

รูปที่ 2 ตำแหนBงการติดตั้ง Power meter ในตู9ควบคุมระบบไฟฟ?าของอาคาร 



4 ผลการดำเนินการ 

ได9ดำเนินติดตั้งระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ?าและจัดทำ Dash bord แสดงผลผBาน Web Browser กลุBมอาคารศูนยOเครื่องมือ

จำนวน 11 อาคาร, อาคารวิชาการ 1 และ 2, อาคารบริหาร, อาคารศูนยOคอมพิวเตอรO, อาคารศูนยOบรรณสาร 1 และ 2, อาคาร

เรียนรวม 1 และ 2, อาคารวิทยพัฒนO และโรงเรียนสุรวิวัฒนO โดยสามารถตรวจสอบการใช9พลังงานไฟฟ?าแบบเวลาจริงและ

ตรวจย9อนหลังได9 โดยสามารถเข9าไปดูข9อมูลได9ที่ link : http://sut-energy.dyndns.info  

สำหรับข9อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) การใช9พลังงานไฟฟ?าของแตBละอาคารที่จัดเก็บใน Server จะประกอบไป

ด9วยข9อมูลดังตBอไปนี้ 

• แรงดันไฟฟ?า (Voltage)  

  Three voltage measurements line-to-line 1-2, 2-3, 3-1 และ average 

  Three voltage measurements line-to-neutral: 1-4, 2-4, 3-4 และ average. 

• กระแสไฟฟ?า (Current) 

Three current measurements phase-wise (1, 2, 3),  

average current of all three phases,  

• ความถีข่องระบบไฟฟ?า (Frequency) 

• กำลังงานไฟฟ?า (Power) 

Active power total, Active power phase 1,2,3 (W) 

Reactive power total, Reactive power, phase 1,2,3 (VAR) 

Apparent power total, Apparent power, phase 1,2,3 (VA)  

• Power Factor 

Power factor average 

Power factor, phase 1,2,3  

• Power Quality  

Voltage THD, phase 1,2,3 

Current THD, phase 1,2,3 

• หนBวยการใช9พลังงานไฟฟ?าแบบรายวัน 

Active Energy [kWh] 

Reactive Energy [kVARh] 

Apparent Energy [kVAh] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนใช9งานเพื่อดูข9อมูลเบื้องต9น 

ขั้นตอนที่ 1 เข9าไปที่ http://sut-energy.dyndns.info    และกดที่เครื่องหมายเพื่อเข9าหน9า Map  

 

 
รูปที่ 3 หน9าเวปแรกของระบบ 

 

ขั้นตอนที่ 2 จะมีพิกัดตำแหนBงอาคารอาคารที่สามารถดูข9อมูลการใช9พลังงานไฟฟ?าได9 โดยการคลิกที่จัดแสดงพิกัดตำแหนBง 

 

 
รูปที่ 4 การเลือกดูข9อมูลการใช9ไฟฟ?าจากจุดพิกัดตำแหนBง 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข9าไปคลิกวงกลมมุมขวาดังแสดงตามรูป 

 
 

 
 

 
รูปที่ 5 ข9อมูลการใช9พลังงานไฟฟ?าของอาคาร 



 
 

รูปที่ 6 แสดงข9อมูลการใช9ไฟฟ?า ณ เวลาป�จจุบัน 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงข9อมูลการใช9พลังไฟฟ?ารายวัน   

 

 

 

 



 
 

รูปที่ 8 เปรียบเทียบการใช9พลังไฟฟ?าเดือนกBอนกับเดือนป�จจุบัน 

 

 

 
 

 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบการ Balance Phase ของโหลด 

 

 

 

 



 
 

รูปที่ 10 การใชไฟฟ?าในรอบหนึ่งวัน 

 

5. สรปุ 

 จากการพัฒนา ระบบแสดงผลการใช.พลังงานไฟฟ4าแบบเวลาจริง สามารถใช9เป�นเครื่องมือวิเคราะหOและบริหารจัด

การพลังงานไฟฟ?าได9รวดเร็วและสามารถตรวจสอบการใช9พลังงานไฟฟ?า ณ เวลาป�จจุบัน และย9อนหลังได9   

แนวทางพัฒนาตBอในอนาคต: ได9ประสานงานกับสBวนอาคารสถานที่เพื ่อพัฒนาระบบเพิ ่มเติมในเฟสที ่ 2 โดยจะ

ดำเนินการตั้งกลุBมอาคารหอพักนักศึกษาในป�งบประมาณ 2564  

 

 

 


