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อุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Electric Energy Monitor and Control Equipment for Electrical Appliances Using 
Microcontroller 

 
ศรัณย ์ค าไล้1, บุญยกร เรียนเวช1 และ กันยารัตน์  เอกเอ่ียม1  

  
บทคัดย่อ   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2) เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 3) เพื่อทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้เซนเซอร์พีเซม-004ที ตรวจวัดพารามิเตอร์ทาง
ไฟฟ้าเป็นข้อมูลอินพุตให้แกไ่มโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการประมวลผลหาค่าพลังงานไฟฟ้า และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบริ๊ง 
ผลทดสอบวัดแรงดัน กระแส พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ามาตรฐาน IEC 61010 CAT.III 600V 
พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมพัทธ์ของหน่วยท่ีวัดได้น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค าส าคัญ: อุปกรณ์ตรวจติดตาม, พลังงานไฟฟ้า, แอปพลิเคชันบริ๊ง 
  
Abstract  

This paper aims to 1) study and design electric energy monitor and control equipment for 
electrical appliances using microcontroller 2) construct the electric energy monitor and control 
equipment for electrical appliances using microcontroller 3) tests the performance of the electric energy 
monitor and control equipment for electrical appliances using microcontroller. Using a sensor PSEM-004T 
to measure electrical parameters as input data to the microcontroller to use in the calculation of 
electrical energy values. And display results through application blink. The performance test by testing 
the voltage, current, power compared with IEC 61010 CAT.III 600V standard electric energy meter that the 
percentage error was less than 4 percent. 

 
Keywords: Smart Energy Monitoring Equipment, energy, application blink 
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บทน า   
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่จ าเป็นของประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน  และมีความส าคัญต่อภาคการผลิตธุรกิจ 

อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งผลิตพลังงานภายในประเทศมากพียงพอกับความต้องการท า
ให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานพบว่า ประเทศไทยยังมีแนวโน้มการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 0.2 ถึง 1.9) ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอย เนื่องจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มีการใช้ไฟฟ้าน าเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.1 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าของประเทศลาวจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยได้น ามาตรการต่างๆ ทั้งในเชิงนโยบาย การสนับสนุนค้นคว้าวิจัย และการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 
และการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคขนส่ง การสนับสนุนการค้นคว้าและเพิ่มศักยภาพ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งนโยบายการ
ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานผ่านสื่อต่างๆ  ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ เป็นต้น โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก ส าหรับหน่วยงานราชการ 
รัฐบาลให้ความส าคัญในการใช้พลังงานอย่างยิ่ง พบว่าจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีอัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และรัฐบาลมีนโยบายน าร่องและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานราชการลดการใช้
พลังงานร้อยละ 10 – 15 ตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ของส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งพบว่า 
ปัจจุบันสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการติดตามของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และส านักนโยบายและแผนพลังงาน พบว่า ในการก าหนดเป้าหมายที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์นั้น ท าให้บางหน่วยงาน
มุ่งเน้นเป้าหมายที่จะท าให้ได้ตามเป้า โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบในการใช้งาน เช่น ปิดไฟในพื้นที่ที่ยังจ าเป็นต้องใช้งานท าให้
แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศท้ังที่ห้องมีอุณหภูมิสูง ลดการใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาที่ยังจ าเป็น เป็นต้น 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนในการ
ติดต่อสื่อสารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับช้ันขององค์กร 
เช่น งานด้านการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือคนชราทั้งในเมืองและในชนบท แต่ส่วนมากการใช้สมาร์ท
โฟนเป็นการน ามาใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านี้
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  เพื่อดูพฤติกรรมการใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสามารถควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในระยะไกล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการ
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเง่ือนไขที่ต้องการ  และสามารถแสดง
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
            2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์        

3. เพื่อทดสอบสมรรถนะอุปกรณต์รวจตดิตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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วิธีด าเนินการวิจัย  
           1. การออกแบบระบบการท างาน 

การออกแบบสร้างอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เซ็นเซอร์พีเซม-004ที (PZEM-004T) เป็นโมดูลทีส่ามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้
ตั้งแต่ 80-260 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้า โดยรองรับกระแสสูงสุด 0-10 แอมแปร์ โดยวัดกระแสผ่าน Coil ไม่สัมผัสกับสายไฟ
โดยตรง และก าลังไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 - 2.3 กิโลวัตต์ ส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารอนุกรมให้กับตัวประมวลผล โดยเลือกใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 (Node MCU ESP8266) เนื่องจากเป็นตัวประมวลผลที่มีจ านวนขาพอร์ต
อินพุตและเอาท์พุตมากพอส าหรับการน าไปใช้งานจริง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งแบบดิจิตอลและแบบแอนะล็อก และยัง
ต่อเพื่อขับอุปกรณ์เอาท์พุตให้ท างาน โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้บอร์ดชนิดนี้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น 
ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า หรืออุปกรณ์รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น เนื่องจากมีโมดูลวายฟาย (Wi-Fi) ในตัว จึงสามารถ
เช่ือมต่อเพื่อส่งข้อมูลหรือสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลผู้ใช้งานสามารถพัฒนางานต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เมื่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู อีเอสพี8266 ประมวลผลที่ได้รับมาจากเซ็นเซอร์พีเซม-004ทีแล้ว จะส่งข้อมูลที่วัดได้ไป
แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันบริ๊งค์ (Application Blynk) เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาส าหรับงาน
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (internet of things หรือ IOT) ที่จะท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมต่อเข้ากับระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้
โดยง่าย สามารถควบคุมการท างานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากระยะไกลผา่นแอปพลิเคชันบนสมารท์โฟน ซึ่งจะน ามาแสดงค่าต่าง ๆ 
บนแอปพลิเคชันได้อย่างง่าย แล้วที่ส าคัญแอปพลิเคชันบริ๊งค์ สามารถรองรับในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)  ซึง่สามารถแสดงเป็นระบบการท างานเบื้องต้น ดังภาพท่ี 1 
 

MicrocontrollerPZEM-004T  App Blynk 
Electrical 

Appliances

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพระบบการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

 2. การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างาน 
 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถก าหนดจ านวนยูนิตของการอัตราใช้ไฟฟ้า และสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์ โดยให้เซ็นเซอร์พีเซม-004ที ท าหน้าที่รับค่าแรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้า ความถีไ่ฟฟ้า จากอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วส่งค่าให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู อีเอสพี
8266 ประมวลผลเพื่อค านวณหาอัตราค่าไฟฟ้า ประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้ง 
วัด ส านักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 
ดังตารางที ่1 จากนั้นส่งผลไปยังแอปพลิเคชันบริ๊งค์เพื่อแสดงผลอัตราการใช้แรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้า ความถีไ่ฟฟ้า เมื่อจ านวนยูนิตของการอัตราใช้ไฟฟ้าถึงค่าที่ก าหนด อุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้งานได้
อีกต่อไป แต่หากต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานต่อไปได้ ให้ท าการก าหนดจ านวนยูนิตใหม่ ดังภาพท่ี 2 
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START

 Check Unit <  Set Unit

Yes

No

END

Set Unit

On-off Relays

Read V,I,P,W,PF,f

(PZEM-004T)

Calculation

Electricity cost

Display

App Blynk

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบการท างานของโปรแกรม 
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ตารางที่ 1 อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทท่ี 1 บ้านอยู่อาศัย 
ค่าพลังงานไฟฟ้า จ านวนเงิน 

15 หน่วยแรก (หน่วยท่ี 0 – 15) 2.3488 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 16 – 25) 2.9882 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 26 – 35) 3.2405 
65 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 36 – 100) 3.6237 
50 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 101 – 150) 3.7171 
250 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 151 – 400) 4.2218 
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยท่ี 401 เป็นต้นไป) 4.4217 

  

  
        (ก) แสดงผลค่าไฟฟ้า      (ข) ก าหนดจ านวนยูนิต  (ค) ควบคุมการเปดิ -ปิด รีเลย ์

 
ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าจอสมาร์ทโฟน 

 
 จากภาพท่ี 3 เป็นการออกแบบหน้าจอสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันบริ๊งค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน้าต่าง โดยหน้าแรก
จะแสดงผลค่าทางไฟฟ้า อาทิเช่น ค่าแรงดัน ค่ากระแส ค่าก าลังไฟฟ้า ค่าตัวประกอบก าลัง และค่าความถี่ แสดงในลักษณะ
ของตัวเลขและเกจดังภาพท่ี 3 (ก) หน้าต่างที่สอง แสดงการก าหนดค่ายูนิต อาทิเช่น ค่ายูนิตที่ต้องการใช้ จ านวนยูนิตที่ใช้งาน 
การเคลียร์ค่ายูนิต แสดงในลักษณะของตัวเลขและเกจดังภาพท่ี 3 (ข) ส่วนในหน้าต่างที่สาม แสดงการควบคุมการท างานของ
รีเลย์ทั้งหมด 4 ช่อง ถ้าสั่งเปิดการท างานของรีเลย์จะมีไฟและแสดงสถานะ ON และสั่งปิดท างานจะไม่มีไฟและแสดงสถานะ 
OFF ดังภาพท่ี 3(ค) 
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ผลการศึกษา   
 1. การทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้า  
 โดยท าการทดสอบการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของเซ็นเซอร์พีเซม-004ที เทียบกับผลที่ได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 
115 โดยการใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับค่าได้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเริ่มต้นที่แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ และท าการ
ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 20 โวลต์ จนถึงค่าแรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ ผลการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์พีเซม -004ที 
เปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 115 ด้วยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วินาที จากผลการทดสอบ
พบว่ามีความผิดพลาดสัมพัทธ์ต่ าสุด 0.01 เปอร์เซ็นต์ และมีความผิดพลาดสัมพัทธ์ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้า 
แรงดัน 

(V) 
การรับค่าแรงดันจากพีเซม-004ที (V) ค่าเฉลี่ย 

(V) 
ความผิดพลาดสัมพัทธ์ 

(%) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 
100.00 99.90 100.00 100.00 99.90 99.90 99.94 0.06 
120.00 119.90 119.80 119.90 119.80 120.00 119.88 0.10 
140.00 140.20 140.10 139.90 140.10 140.30 140.12 0.09 
160.00 159.90 160.00 160.00 159.90 160.00 159.96 0.03 
180.00 179.80 180.10 180.10 179.90 180.00 179.98 0.01 
200.00 200.00 199.90 200.00 199.90 199.80 199.92 0.04 
220.00 219.90 220.50 220.30 220.00 219.90 200.12 0.05 
240.00 239.60 239.90 240.00 239.80 239.90 239.84 0.07 

 

 2. การทดสอบวัดค่ากระแสไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกระแสไฟฟ้า 
กระแส 

(A) 
ค่ากระแสจากพีเซม-004ที (A) ค่าเฉลี่ย 

(A) 
ความผิดพลาดสัมพัทธ์ 

(%) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 

0.300 0.301 0.300 0.302 0.300 0.290 0.299 0.333 
0.320 0.322 0.320 0.322 0.322 0.310 0.319 0.312 
0.340 0.342 0.341 0.341 0.342 0.341 0.341 0.293 
0.360 0.362 0.360 0.362 0.362 0.361 0.361 0.277 
0.380 0.381 0.380 0.381 0.381 0.382 0.381 0.262 
0.400 0.402 0.400 0.402 0.402 0.400 0.404 1.000 

  
 โดยท าการทดสอบการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าของเซ็นเซอร์พีเซม-004ที เทียบกับผลที่ได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 
115 ด้วยการใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับค่าได้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเริ่มต้นที่กระแสไฟฟ้า 0.300 แอมแปร์ และ
ท าการปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.02 แอมแปร์ จนถึงค่ากระแสไฟฟ้า 0.400 แอมแปร์ ผลการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์พี
เซม-004ที เปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 115 ด้วยการทดสอบจ านวน 5 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วินาที จากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความผิดพลาดสัมพัทธ์ต่ าสุด 0.262 เปอร์เซ็นต์ และมีความผิดพลาดสัมพัทธ์สูงสุดไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ แสดง
ดังตารางที่ 3 
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 3. ผลการทดสอบแสดงค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ไป 
 โดยท าการทดสอบวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์พีเซม-004ที เทียบกับวัตต์มิเตอร์ PX 110 ที่ได้จากการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 4 ชนิด คือ พัดลม หลอดไส้ กระติกน้ าร้อน และกระทะไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าแตกต่างกันไป ผลการทดสอบท่ีได้จากเซ็นเซอร์พเีซม-004ที เปรียบเทียบกับวตัต์มเิตอร์และค านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า  
พบว่า กระติกน้ าร้อน 600 วัตต์ ระยะเวลาการใช้งาน 1 ช่ัวโมง มีความผิดพลาดสัมพัทธ์ต่ าสุด 0.733 เปอร์เซ็นต์ และหลอดไส้ 
25 วัตต์ ระยะเวลาการใช้งาน 2 ช่ัวโมง มีความผดิพลาดสมัพัทธ์สูงสดุ 3.703 เปอร์เซ็นต ์แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้งาน 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
พัดลม 114 

วัตต์ 
(2 ชั่วโมง) 

หลอดไส้ 25 วัตต์ 
(2 ชั่วโมง) 

กระติกน้ าร้อน  
600 วัตต์ 
(1 ชั่วโมง) 

กระทะไฟฟ้า 
1,700 วัตต์ 
(1 ชั่วโมง) 

วัตต์มิเตอร์ 
 PX 110 

แรงดัน (V) 231.200 230.500 225.900 224.600 
กระแส (A) 0.450 0.120 3.050 4.340 
เพาเวอร์แฟคเตอร ์ 0.980 0.970 0.990 0.990 
หน่วย(Unit) 0.208 0.054 0.682 0.975 

พีเซม-004ที แรงดัน (V) 231.200 230.800 226.300 225.400 
กระแส (A) 0.450 0.110 3.090 4.390 
เพาเวอร์แฟคเตอร ์ 0.990 0.940 0.980 0.970 
หน่วย(Unit) 0.210 0.052 0.687 0.960 

ความผิดพลาดสัมพัทธ์ของ 
หน่วยท่ีวัดได ้ (%) 

0.961 3.703 0.733 1.538 
  

 4. ผลการทดสอบสั่งการท างานของรีเลย์ผ่านแอปพลิเคชันบริ๊งค ์
 

ตารางที่ 5 การทดสอบสั่งการท างานของรีเลย์ผ่านแอปลิเคช่ันบริ๊งค์ 
ค าสั่ง Relay1 Relay2 Relay3 Relay4 

สัญญาณ สถานะ สัญญาณ สถานะ สัญญาณ สถานะ สัญญาณ สถานะ 
On Relay1 5V On 0V Off 0V Off 0V Off 
Off Relay1 0V Off 0V Off 0V Off 0V Off 
On Relay2 0V Off 5V On 0V Off 0V Off 
Off Relay2 0V Off 0V Off 0V Off 0V Off 
On Relay3 0V Off 0V Off 5V On 0V Off 
Off Relay3 0V Off 0V Off 0V Off 0V Off 
On Relay4 0V Off 0V Off 0V Off 5V On 
Off Relay4 0V Off 0V Off 0V Off 0V Off 

  
 โดยท าการทดสอบสั่งการท างานของรีเลย์ผ่านแอปพลิเคชันบริ๊งค์ โดยการใช้สมาร์ทโฟนสั่งการท างานของรีเลย์ ท าการ
ทดสอบโดย เปิด-ปิด รีเลย์จ านวน 4 เครื่อง ผลการทดสอบสถานะการท างานของรีเลย์  พบว่า เมื่อกดสั่งการท างานจากแอป
พลิเคชัน บอร์ดโนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 จะส่งสัญญาณไปท่ีรีเลย์ท าให้รีเลย์ท างานเมื่อกดอีกครั้งเป็นการหยุดการท างาน ท า
การทดลองทั้งสี่ช่องใช้งานได้ปกติ ดังตารางที่ 5 
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อภิปรายผล  
 ผลการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น แสดงให้เห็นว่าสามารถวัดและแสดงค่าแรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้า พลังงาน
ไฟฟ้า ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า ความถี่ไได้ เมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากการใช้เครื่องวัดพลังงงานไฟฟ้ามาตรฐาน IEC 61010 
CAT.III 600V ซึ่งในงานวิจัยเรื่องระบบตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย ของปรีชา รักษาพล สามารถท าการ
ควบคุมและบันทึกค่าการใช้ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้เพียงอย่างเดียว อีกทั้งเซ็นเซอร์ส าหรับการตรวจวัดกระแสไฟฟ้ามีค่า
ความผิดพลาดอยู่ในช่วงที่กว้าง คือ ร้อยละ ±1.5 เช่นกัน 
 
สรุปผล 
 บทความนี้ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยวิธีการน าไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียู อีเอสพี8266 ประมวลผลเพื่อค านวณหาอัตราค่าไฟฟ้า แล้ว
ส่งผลไปยังแอปพลิเคชันบริ๊งค์เพื่อแสดงผลอัตราการใช้แรงดัน กระแส ก าลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
ความถี ่ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน เมื่อทดสอบการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าของเซ็นเซอร์พีเซม-004ที เทียบกับผลที่ได้จากดิจิตอลมัล
ติมิเตอร์ Fluke 115 มีความผิดพลาดสัมพัทธ์ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าของเซ็นเซอร์พีเซม-
004ที เทียบกับผลที่ได้จากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 115 มีความผิดพลาดสัมพัทธ์ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ตรวจติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัดพลังงงานไฟฟ้ามาตรฐาน IEC 61010 CAT.III 600V พบว่ามี
ความผิดพลาดสัมพัทธ์ของหน่วยท่ีวัดได้น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ 
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