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บทคัดยอ
ระบบไมโครกริดท่ีติดต้ังอยูท่ีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร น้ันมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย จํานวน 120

กิโลวัตต และมีเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาชนิดใชเครื่องยนตดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต โดยระบบไมโครกริดน้ีจะสามารถทําการแสดงขอมูลและตรวจสอบ
สถานะตางๆ ของระบบ ไดโดยผานทางชุดควบคุมกลางท่ีติดต้ังอยูท่ีอาคารศูนยควบคุมไมโครกริดเพียงทางเดียวเทาน้ัน ทําใหไมสะดวกในการบริหารจัดการ
กับระบบไมโครกริดและขอมูลท่ีมีอยูอยางมากมาย บทความน้ีนําเสนอการสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขึ้นมาใชงานในการบริหารขอมูลภายใน
ระบบไมโครกริดโดยผานทางระบบเครือขายอินเทอรเนต และมีการสรางฐานขอมูลขึ้นมาเพ่ือใชในการตรวจสอบและเรียกดูขอมูลทางดานตางๆ เพ่ือเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการระบบไมโครกริดตอไป

คําสําคัญ: การจัดการขอมูลไมโครกริด, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ระบบจัดการพลังงาน

1.บทนํา
เน่ืองดวยปญหาโลกรอนในปจจุบันทําใหท่ัวโลกต่ืนตัวในการท่ีจะชวยกันแกปญหาดังกลาว และกระตือรือรนในการชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม

การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปนผลทําใหเทคโนโลยีทางดานพลังงานไดรับความสนในและไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เทคโนโยลีทางดานของพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความกาวหนาและเปนท่ีสนใจมากกวาในอดีต และทําให
ปจจุบันน้ีมีแหลงพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนแหลงพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย แหลงพลังงานทดแทนจากพลังงานลม
แหลงพลังงานทดแทนจากพลังงานนํ้า แหลงพลังงานทดแทนจากชีวมวล และแหลงพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ ซ่ึงแหลงพลังงานทดแทนเหลาน้ี เม่ือมี
การนํามาเชื่อมตอกันก็จะทําใหไดปริมาณพลังงาน หรือพลังงานไฟฟาจํานวนมากเพ่ิมขึ้นตามกําลังการผลิตของแตละแหลงพลังงาน แนวความคิดท่ี
นําเอาแหลงพลังงานทดแทนเหลาน้ีมาเชื่อมตอกัน เรียกวา สมารทกริด (Smart grid) แนวคิดก็คือ แตละแหลงผลิตพลังงานทดแทนจะตองสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาไดเอง จากน้ันก็จะสงพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดเหลาน้ีเขาสูสายสงหลัก (National Grid) เพ่ือรวมกับพลังงานไฟฟาจากระบบหลัก
ตอไป [1]. กลาวคือจะเปนเหมือนสถานีผลิตกระแสไฟฟารายยอย ท่ีทําหนาท่ีผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือชวยเสริมระบบหลัก ซ่ึงจะทําใหเกิดเปนเครือขาย
พลังงานทดแทนขนาดใหญขึ้นมา แตในกรณีท่ีกําลังการผลิตไมมากนัก ระบบก็จะเรียกวาเปนโครงขายพลังงานขนาดเล็ก หรือไมโครกริด (Microgrid)
และในการเชื่อมตอของระบบดังกลาวน้ัน จําเปนท่ีจะตองใชระบบสารสนเทศเขามาบริหารจัดการในเรื่องของหนวยไฟฟาและขอมูลตางๆ

ท้ังน้ี ระบบไมโครกริดของวิทยาลัยพลังงานทดแทนน้ัน ไมมีระบบท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการกับขอมูลจํานวนมากมายท่ีเกิดขึ้นทุกวัน อีกท้ังการ
ท่ีจะตรวจสอบขอมูลของระบบก็สามารถทําไดเฉพาะท่ีตัวอุปกรณควบคุมหลักภายในอาคารไมโครกริดเทาน้ัน ทําใหขอมูลท่ีไดมาจากระบบไมโครกริด
มีจํานวนมากขึ้นทุกวัน และในปจจุบันยังไมมีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม จึงควรท่ีจะตองสรางระบบสารสนเทศขึ้นมา
เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการกับขอมูลตางๆ ท่ีไดจากระบบไมโครกริด เพ่ือใหสามารถจัดการไดงายและสะดวกในการบริหารจัดการเครือขาย
พลังงานตอไป

2. ระบบไมโครกริด
ระบบไมโครกริด (Microgrid System) คือรูปแบบของโครงขายการผลิตไฟฟาแรงตํ่า มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาไมเกิน 400 โวลต ซ่ึงจะเปน

ระบบผลิตไฟฟาขนาดเล็กท่ีใชแหลงพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน และจะมีแหลงผลิต
กระแสไฟฟากระจายอยูท่ัวบริเวณโครงขายเพ่ือจายกระแสไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาท่ีอยูภายในระบบไมโครกริดเปนหลัก นอกจากน้ันระบบไมโครกริดยัง
สามารถรับกระแสไฟฟาจากภายนอก คือจากระบบสายสงหลัก (National Grid) มาเพ่ือจายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาภายในโครงขายในกรณีท่ีการผลิต
กระแสไฟฟาภายในโครงขายไมเพียงพอตอความตองการ โดยท่ัวไปแลว ระบบไมโครกริดจะประกอบดวยสวนประกอบหลัก ๆ 5 สวนดังน้ี 1).สวนผลิต
ไฟฟา (Distribute generation : Micro source) 2).สวนเก็บสะสมพลังงาน (Energy storage) 3).สวนควบคุมระบบ (Controller) 4).สวนเชื่อมตอ
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กับสายสงหลัก (PCC : Point of common coupling) 5).สวนภาระทางไฟฟา (Load) สวนโหมดการทํางาน มี 2 โหมด ไดแก โหมดเชื่อมตอกับสาย
สงหลัก (Grid connected Mode) และโหมดแยกตัวเปนอิสระ (Island Mode)[2].

สําหรับระบบโครงขายไมโครกริดท่ีใชในการวิจัยน้ี เปนระบบไมโครกริดของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบหลักๆ 5 สวน ดังน้ี 1) สวนผลิตกระแสไฟฟา ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิดมัลติคริสตัลไลน ขนาด 120 กิโลวัตต,
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ขนาด 60 กิโลวัตต จํานวน 2 ชุด และเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล ขนาด 100 กิโลวัตต 2) สวนเก็บสะสมพลังงาน ไดแก
แบตเตอรี่ ขนาด 200 กิโลวัตตชั่วโมง และเครื่องประจุแบตเตอรี่ และแปลงกระแสไฟฟา ขนาด 150 กิโลวัตต 3) สวนควบคุมระบบ ไดแก สวนควบคุม
กลาง (Central control panel) และ Static var generator 4) สวนเชื่อมตอกับระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดแก Switchgear panel
และ 5) สวนของภาระทางไฟฟา ไดแก อาคารศูนยวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ dummy load

รูปท่ี 1 โครงสรางของระบบไมโครกริด
3.การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลภายในไมโครกริด

จากระบบเดิมน้ัน ขอมูลท่ีไดจากระบบไมโครกริดจะถูกเก็บไวในอุปกรณ PLC ภายในอาคารควบคุมกลาง ซ่ึงมีการเชื่อมตอกับ Data logger
จํานวน 30 ตัว[3] ซ่ึงแตละตัวจะตองเก็บขอมูลจํานวน 8,005 records ตอวัน ทําใหในหน่ึงวัน ระบบไมโครกริดจะตองเก็บขอมูลเปนจํานวนถึง
240,150 records และขอมูลท้ังหมดจะถูกลบและบันทึกซํ้าใหมทุก ๆ 7 วัน ซ่ึงถาไมมีการเอาขอมูลเหลาน้ีออกมาจากระบบ มันก็จะหายไปไม
สามารถนํามาใชประโยชนใดๆ ได ซ่ึงขอมูลเหลาน้ันสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลจากแผงเซลลแสงอาทิตย 2) ขอมูลจาก
แบตเตอรี่และเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 3) ขอมูลจากสวนเชื่อมตอกับสายสง (Switch GEAR 52R) 4) ขอมูลจากเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล และ5)
ขอมูลท่ัวไป ซ่ึงในการออกแบบระบบน้ัน จะออกแบบใหสรางและทํางานแยกกันระหวางตัวระบบการจัดการ และตัวฐานขอมูล เพ่ือใหงายในการ
ทํางานและปรับปรุงแกไขภายในอนาคต และไดมีการนําเอาฐานขอมูลท่ีสรางขั้นมาน้ัน ไปติดต้ังไวท่ี web server เพ่ือใหสามารถใชงานระบบ
สารสนเทศท่ีสรางขึ้นมาไดโดยผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยโครงสรางของระบบสารสนเทศท่ีออกแบบไดแสดงในรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลสําหรับไมโครกริด
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จากขอมูลตางๆ มากมายเหลาน้ัน มีตัวแปรตางๆ ท่ีมีความสําคัญซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหออกมาแลว จะไดตัวแปรท่ีใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบดังน้ี 1) คารังสีอาทิตย (Solar irradiance) 2) อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยและอุณหภูมิรอบขาง (PV module
temperature and ambient temperature) 3) คาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (PV voltage and current) 4) คา
พลังงานท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยรวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล (PV + DG generation power) 5) ความตองการไฟฟาของโหลด (Load
demand) และ 6) พลังงานของแบตเตอรี่ท่ีพรอมจายกระแส (Battery SOC)

4. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบและสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลสําหรับระบบไมโครกริดน้ัน ใชภาษา PHP ในการพัฒนาระบบใช ฐานขอมูล

MySQL ในการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ใช ODBC ในการเชื่อมตอกับระหวางระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ โดยทําการติดต้ังลงบน
ระบบปฏิบัติการ Windows server 2003 รุน Enterprise

สําหรับการคํานวนคาตางๆ ท่ีจําเปนสามารถหาไดโดยใชวิธีการคํานวนทางดานเทคนิค โดยจะอางอิงจาก IEA PVPS Task 2 (International
Energy Agency Photovoltaic Power Systems TASK 2 – Performance, Reliability and Analysis of Photovoltaic Systems) [4] ซ่ึงได
กําหนดใหมีการคํานวณตัวแปรตางๆ ดังตอไปน้ี

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Array yield)

YA = EA,d / P0 (1)

YA คือพลังงานไฟฟาท่ีเซลลแสงอาทิตยผลิตไดตอกําลังติดต้ัง (kWh/kWp)
EA,d คือพลังงานไฟฟาท่ีเซลลแสงอาทิตยผลิตได(kWh)
P0 คือกําลังไฟฟาติดต้ังสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย (kW)

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยในทางทฤษฎี (Reference yield)

Yr = ∫day GI dt / GSTC (2)

Yr คือ พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยในทางทฤษฎี (kWh/kWp)
GI คือ พลังงานจากรังสีอาทิตยท่ีตกกระทบพ้ืนผิวแผงเซลลแสงอาทิตย (W/m2)
GSTC คือ คาความเขมรังสีอาทิตยท่ีสภาวะมาตรฐานการทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตย (W/m2)

พลังงานไฟฟาท่ีใชงานจริงท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Final PV system yield)

Yf = EPV/PO (3)

Yf คือ พลังงานไฟฟาท่ีใชงานจริงท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย (kWh/kWp)
EPV คือ พลังงานจากเซลลแสงอาทิตยท่ีถูกใชโดยภาระทางไฟฟา (kWh)

EPV = EL / (1 + EBU/EA ) (4)

EL คือ พลังงานไฟฟาท่ีใชจริงโดยภาระทางไฟฟา (kWh)
EBU คือ พลังงานท่ีผลิตไดจากระบบพลังงานเสริม (KWh)

พลังงานรวมท้ังหมดท่ีระบบผลิตได (Total system input energy)

Ein = EA + EBU + EFU + EFS (5)

Ein คือ พลังงานรวมท้ังหมดท่ีระบบผลิตได (kWh)
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EA คือ พลังงานท่ีผลิตไดจากระบบ (kWh)
EBU คือ พลังงานจากระบบสํารอง (kWh)
EFU คือ พลังงานจากกริดภายใน (kWh)
EFS คือ พลังงานจากระบบเก็บไฟฟา (kWh)

5. ผลการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลสําหรับระบบไมโครกริดน้ัน ไดมีการเลือกใชภาษา PHP ในการสรางระบบและเลือกใช

MySQL ในการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เน่ืองจากวา ท้ัง PHP และ MySQL เปนฟรีแวร ไมมีคาใชจายในการใชงาน สวนระบบปฏิบัติการ
Windows server 2003 รุน Enterprise น้ันมีลิขสิทธของทางมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันแลว ในการท่ีมีการนําขอมูลจากรูปแบบ CSV เดิมท่ีไดจาก
อุปกรณ PLC มาแปลงใหเปน SQL น้ัน ทําใหขนาดของขอมูลเล็กลงเปนอยางมากถึง 11.42 เทา โดยขอมูลขนาด 12 เดือน จากขนาด 3.78 GB. เม่ือ
นํามาบรรจุลงฐานขอมูล SQL จะเหลือเพียงแค 331 MB. เทาน้ัน

จากระบบเดิมของไมโครกริด ขอมูลตางๆ ท่ีบันทึกไวใน data logger นอกจากจะมีการบันทึกซํ้าขอมูลเกาทุก ๆ 7 วันแลว เม่ือมีการนําเอา
ขอมูลออกมา ขอมูลเหลาน้ันจะอยูในรูปของไฟลนามสกุล CSV ซ่ึงไมสามารถอานไดโดยตรง ถาตองการจะดูตองนํามาแปลงใหเปนไฟลนามสกุล XLS
กอน จึงจะสามารถอานไดโดยผานโปรแกรม เชน Microsoft Excel เปนตน ซ่ึงเม่ือแปลงแลวจะไดผลตามรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 ขอมูลประจําวันท่ีไดจากระบบ
จากรูปแบบของขอมูลเดิมท่ีเปนขอมูลดิบท่ีมีลักษณะเปนตัวเลขจํานวนมากมายมหาศาล ซ่ึงยากตอการดูแลและยากตอการนํามาใชงานน้ัน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไมโครกริดท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถสรุปขอมูลท่ีไดจากระบบไมโครกริดใหออกมาในรูปแบบของกราฟขอมูลสรุปขอมูลท่ี
สําคัญๆ แตละประเภท เชนคารังสีอาทิตย, คาอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยและอุณหภูมิรอบขาง, คาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผง
เซลลแสงอาทิตย, คาพลังงานท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยรวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล, ความตองการไฟฟาของโหลด และพลังงานของแบตเตอรี่ท่ี
พรอมจายกระแส เปนตน โดยสามารถแสดงผลแยกเปนรายวัน หรือแสดงผลแยกเปนรายเดือนและแสดงผลแยกเปนราย 4 เดือนตามฤดูกาลไดดัง
ตัวอยางตอไปน้ี
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รูปท่ี 4 User Interface ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลสําหรับระบบไมโครกริด

รูปท่ี 5 คาพลังงานไฟฟาของระบบท่ีผลิตไดประจําวัน
จากรูปท่ี 5 แสดงถึงคาพลังงานไฟฟาของระบบท่ีผลิตไดประจําวัน โดยจะแสดงพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบเซลลแสงอาทิตย (PV) และ

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล โดยเซลลแสงอาทิตยจะเริ่มผลิตไฟฟาต้ังแตเวลาดวงอาทิตยขึ้น เวลา 06.00 น. และผลิตพลังงาน
ไดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดตอนเวลา 12.00 น. ไดพลังงานไฟฟา จํานวน 80 kW. จากน้ัน พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดก็ลดลงเรื่อยๆ จนถึงเวลา
ดวงอาทิตยตก ทีเวลา 18.00 น. สวนเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซลไมมีการทํางาน พลังงานไฟฟาท่ีไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซลจึงมีคาเปน 0
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รูปท่ี 6 คาพลังงานไฟฟาท่ีออกจากอินเวอรเตอรประจําเดือน

จากรูปท่ี 6 แสดงถึงคาสรุปของพลังงานไฟฟาท่ีออกจากอินเวอรเตอรประจําเดือน โดยจะแสดงคาเฉล่ียแยกเปนแตละวัน โดยวันท่ีไดพลังงาน
มากท่ีสุดคือวันท่ี 13 ไดพลังงานเฉล่ีย 100 kW. และวันท่ีไดพลังงานนอยท่ีสุดคือวันท่ี 6 ไดพลังงานเฉล่ีย 50 kW. สวนวันอื่นๆ จะสามารถผลิต
พลังงานไดอยูในชวง 65- 85 kW.

รูปท่ี 7 คาพลังงานไฟฟาท่ีออกจากอินเวอรเตอรราย 4 เดือน

จากรูปท่ี 7 แสดงถึงคาสรุปของพลังงานไฟฟาท่ีออกจากอินเวอรเตอรราย 4เดือน โดยจะแสดงคาเฉล่ียวแยกเปนแตละเดือน โดยเดือนท่ีได
พลังงานมากท่ีสุดคือเดือนมีนาคม ไดพลังงานเฉล่ีย 100 kW. และเดือนท่ีไดพลังงานนอยท่ีสุดคือเดือนมิถุนายน ไดพลังงานเฉล่ีย 82.50 kW. สวน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ไดพลังงานเฉล่ีย 82.98 kW. และ 97.63 kW. ตามลําดับ
6. สรุปผลการพัฒนาระบบ

จากระบบไมโครกริดเดิม ท่ีมีขอจํากัดคือ ผูดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบขอมูลของระบบไมโครกริดไดโดยผานทางหนวยควบคุมกลางของ
ระบบ (Central control panel) ท่ีติดต้ังอยูในอาคารไมโครกริดเทาน้ัน และขอมูลท่ีไดยังเปนขอมูลดิบท่ีอยูในรูปของตัวเลขจํานวนมหาศาล ซ่ึงยาก
ตอการนํามาใชงานใหเกิดประโยชน และไมสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน แตเม่ือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับไมโครกริด
ขึ้นมาแลว  ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของระบบไมโครกริดท่ีถูกจัดการใหอยูในรูปของกราฟสรุปผล ท่ีสามารถเขาใจไดโดยงาย เพ่ือท่ีจะ
สามารถนําผลสรุปท่ีไดจากระบบน้ัน ไปทําการวางแผนการผลิตไฟฟาของระบบไมโครกริดตอไป และสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดไดโดยผานทาง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางท่ีสามารถเชื่อมตอไดหลากหลายมาก ไมวาจะเปนทางเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (Laptop) คอมพิวเตอรแทบเลต (Tablet PC) หรือแมกระท่ังโทรศัพทสมารทโฟน (Smart phone) หรืออุปกรณอื่นใดก็ตามท่ี
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สามารถเขาถึงเวบเบราเซอรได ก็สามารถท่ีจะเขาถึงขอมูลของระบบไมโครกริดได เพราะมีการนําเอาระบบฐานขอมูล และเวบแอพพลิเคชั่นเขามาใช
งาน ทําใหสามารถสงผานขอมูลผานทางระบบอินเทอรเน็ตไปสูผูใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เจาหนาท่ี นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีใหการสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลสําหรับไมโครกริดมา ณ โอกาสน้ี
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