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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้นาํเสนอระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าและประมวลผลแบบ
อัตโนมัติสาํหรับกระชังปลาทับทิม ออกซิเจนเซ็นเซอร์ pH เซ็นเซอร์ และ 
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ทาํหน้าท่ีวัดปริมาณออกซิเจน วัดความเป็นกรดด่าง 
และวัดอุณหภูมิ ค่าท่ีได้จะถูกส่งไปขยาย และปรับแต่งระดับแรงดันท่ี
เหมาะสม จากน้ันส่งค่าต่าง ๆ ไปประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ X86 
รุ่น VSX6117 แล้วส่งค่าไปแสดงผลท่ี LCD และส่ังให้ไอซี GAL22V10 
ควบคุม LED แสดงสถานะของคุณภาพนํา้ งานวิจัยนีไ้ด้ใช้ทาํการเกบ็ผล
การทดลองเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซ่ึงผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบ
ตรวจวัดคุณภาพนํา้สามารถตรวจวัดคุณภาพนํา้ได้ 3 สถานะคือ สถานะ
คุณภาพนํา้ปกติ LED สีเขียวสว่าง สถานะคุณภาพนํา้เฝ้าระวัง LED สี
เหลืองสว่าง และสถานะคุณภาพผิดปกติ LED สีแดงสว่าง 

Abstract 
In this paper, the automatic water quality measurement and 

processing for krachang-taptim fish is presented. The DO probe, the pH 
probe and the PT100 probe sensors are used to measure the quality of 
water, which is oxygen, acid or alkaline and temperature, respectively. 
DO value pH value and Temp value are exported to the micro computer 
(CPU x86). The LCD is used to display. The IC GAL22V10 controlled 
LED alarm, which is status of water quality. The experimental of the 
prototype is measured oxygen acid, alkaline and temperature at the 
krachang-tabtim fish and spend 2 month. The result shows 3 states, 
which included 1) the status normal, 2) the status warning and 3) the 
status alarm. Finally, the monitoring system can process quality of water 
accurately. 

Keywords: automatic water quality, Oxygen probe, PH probe, Temp 
probe, microcomputer X86 

1. บทนํา 
นํ้ามีสาํคญัอยา่งมากต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และการทาํการเกษตร 

ซ่ึงการทาํการเกษตรตอ้งใชน้ํ้ าเล้ียงพืชทางการเกษตร ใชน้ํ้ าเล้ียงสัตว ์และ
ใชน้ํ้ าเล้ียงปลา รูปท่ี 1 แสดงกระชงัทบัทิมของเกษตรกรท่ีเล้ียงปลา อยูท่ี่
อาํเภอ กาํแพงแสน จงัหวดั นครปฐม ซ่ึงรายไดท่ี้ไดจ้ากการจาํหน่ายปลา
ในกระชงัถือเป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกรกลุ่มน้ี   

 

 
รูปท่ี 1 กระชงัปลาทบัทิม 

เน่ืองจากการกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต
นํ้ าตาล  โรงงานผลิตแป้งมัน   โรงงานผลิตอาหารสําเ ร็จ รูป  และ
เกษตรกรรมอ่ืน ๆ [1] เช่น ฟาร์มเล้ียงเป็ด ไก่ และฟาร์มเล้ียงสุกร การขาด
การวางแผนในเร่ืองการใช้และอนุรักษ์แหล่งนํ้ าอาจ ก่อให้เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา เช่น มลพิษทางนํ้ า ปัญหานํ้ าเน่าเสีย เป็นตน้  นํ้ า
เสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและการเล้ียงมีผลกระทบต่อแม่นํ้ าท่ีมีการ
เพาะเล้ียงปลากระชงัอย่างมาก เน่ืองจากนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานบาง
แห่งไม่ไดมี้การบาํบดัหรือมีการบาํบดัไม่ได้ตามมาตรฐานและนํ้ าเสียท่ี 
เกิดจากการเล้ียงสัตวถู์กปล่อยลงแม่นํ้ าโดยไม่ไดมี้การบาํบดั ถา้นํ้ าเสีย
ปริมาณท่ีมากถูกปล่อยลงแม่นํ้ า เกษตรกรท่ีไม่ทราบถึงสภาวะนํ้ าในแม่นํ้ า 
เกษตรกรจะไม่สามารถนําปลาท่ีเล้ียงในกระชังข้ึนมาได้ทัน  ปลาใน
กระชงัของเกษตรกรผูเ้ล้ียงตาย เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาขาดทุน และเป็นหน้ี
ในการกูย้มืเงินมาลงทุนทุกคร้ัง   

งานวิจยัน้ีนาํเสนอ ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าแบบอตัโนมติัสําหรับ
เกษตรท่ีเล้ียงปลากระชงัทบัทิม โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวดัค่าออกซิเจน ค่า
ความเป็นกรดด่าง และค่าอุณหภูมิของนํ้ าในกระชังปลา แล้วนําไป
ประมวลผลดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลดว้ยจอ LCD งานวิจยัน้ี
ไดอ้อกแบบให้สามารถแจง้เตือนเกษตรกรดว้ยสญัญาณ LED  

2. ระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้และประมวลผลแบบอตัโนมตัิ 
รูปท่ี 1 แสดงระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในกระชงัปลาทบัทิม แบบ

อตัโนมติัไดถู้กออกแบบไว ้3 ส่วน คือ ออกซิเจนเซนเซอร์ pH เซนเซอร์ 
และTemp เซนเซอร์ ส่งค่าไปประมวลผลดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ แลว้
แสดงค่าดว้ย LCD และแจง้เตือนเกษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชงัดว้ย LED 
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วงจรแหล่งจ่ายไฟเล้ียงไดน้าํแรงดนัจากแผลโซล่าเซลลเ์ก็บไวท่ี้แบตเตอร่ี
แลว้จ่ายให้กบัวงจรต่าง ๆ 

 
รูปท่ี 2 ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

3. ระบบประมวลผลการตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
รูปท่ี 3 แสดงระบบประมวลผลคุณภาพนํ้ า ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชร้ะบบ

สมองกลฝังตวัท่ีใชไ้มโครคอมพิวเตอร์ X86 รุ่น VSX-6117 เป็นหน่วย
ประมวลผลท่ีมีพอร์ตสาํหรับส่ือสารจาํนวนมากทาํให้ง่ายต่อการออกแบบ
ส่วนเช่ือมต่อกับวงจร และสามารถบันทึกข้อมูลของผลการตรวจวดั
คุณภาพนํ้าในลกัษณะ Data logger ไดเ้ป็นระยะเวลานานหลายเดือน เม่ือมี
การตรวจสอบเคร่ือง คณะผูว้จิยัสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้     
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รูปที ่3 ระบบประมวลผลคุณภาพนํ้า 

 ตารางท่ี 1 เง่ือนไขในการตดัสินใจระดบัของคุณภาพนํ้า [2, 3] 

คุณภาพนํา้ DO PH Temp 
ปกติ >3.75 ppm และ 6.5 – 8.5 และ 23-32OC 

เฝ้าระวงั 2.01-3.55 ppm 
หรือ 

6.1-6.4 หรือ 8-8.4 
หรือ 

15-22OC หรือ 33-
40OC 

ผิดปกติ < 1.9 ppm  หรือ 
< 6 หรือ > 8.5 

หรือ 
< 15OC หรือ > 

40OC 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเง่ือนไขในการตดัสินใจระดบัของคุณภาพนํ้ าเพ่ือใช้

เป็นเง่ือนไขในการประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ X86 เพ่ือให้
ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลแลว้แสดงระดบัคุณภาพนํ้า รูปท่ี 4 แสดง
บ ล็ อ ก ไ ด อ ะ แ ก ร ม ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ X86 รุ่น VSX-6117 ให้ทําการรับค่าท่ีได้ทําการ
ตรวจวดัแลว้ทาํการประมวลและบนัทึกผลการตรวจวดัค่าคุณภาพนํ้ า 

 
รูปท่ี 4 บลอ็กไดอะแกรมการทาํงานระบบประมวลผล 

4. ระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
4.1 เซ็นเซอร์ [4] 

รูปท่ี 5 (ก) แสดงออกซิเจนเซ็นเซอร์ ตรวจวดัปริมาณออกซิเจน รูปท่ี 
5 (ข) แสดง pH เซ็นเซอร์ ตรวจวดัความเป็นกรดหรือด่าง และรูปท่ี 5 (ค) 
แสดงเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (PT100) ตรวจวดัอุณหภูมิ 

            
  (ก)                   (ข)               (ค) 

รูปท่ี 5 (ก) ออกซิเจน เซ็นเซอร์ (ข) pH เซ็นเซอร์ และ (ค) เซ็นเซอร์
อุณหภูมิ (PT100) 

4.2 วงจรขยายแรงดนั 
รูปท่ี 6 (ก) แสดงวงจรตามแรงดนัทาํหน้าท่ีส่งผ่านแรงดันจาก

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ และ รูปท่ี 6 (ข) แสดงวงจรขยายสัญญาณ pH 
เซ็นเซอร์ ประกอบด้วยวงจรตามแรงดนั และวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน
อนัดบัสามเพ่ือกาํจดัสัญญาณรบกวน รูปท่ี 6 (ค) แสดงวงจรบริดจ์ทาํ
หนา้ท่ีตรวจจบัค่าความตา้นทานจาก PT100 และวงจรขยายความแตกต่าง
ทาํหนา้ท่ีขยายสัญญาณความความแตกต่างจากวงจรบริดจ์ ซ่ึงแรงดนั
เอาตพ์ุตของทั้ง 3 วงจร จะส่งไปให้ IC ADC0804CN แปลงเป็นสัญญาณ
ดิจิทลั 
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        (ก)                       (ข)      

       
       (ค)            (ง) 

รูปที่ 6 (ก) วงจรบฟัเฟอร์ (ข) วงจรบฟัเฟอร์และวงจรกรองความถ่ีตํ่าผ่าน (ค) วงจรบริดจแ์ละวงจรขยายความแตกต่าง และ (ง) วงจร Relay alarm control 
ดว้ย IC GAL22V10 

 

4.3 วงจร Relay alarm control 
งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบให้ใช้หลอด LED แจง้เตือนของนํ้ าให้กบั

เกษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชงั วงจร Relay alarm control ท่ีแสดงในรูปท่ี 6 
(ง) จะใช ้IC GAL22V10 ซ่ึงรับคาํสั่งจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ให้ทาํ
หนา้ท่ีควบคุมหลอด LED ท่ีใชแ้สดงของนํ้ าในกระชงัปลา ซ่ึงสีของ LED 
จะถูกแบ่งเป็น 3 สี คือ LED สีเขียว แสดงสถานะปกติ สีเหลือง แสดง
สถานะเฝ้าระวงั และ สีแดง แสดงสถานะผิดปกติ 

 
รูปที่ 7 วงจรแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั ADC0804CN 

4.4 วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดจิทิลั 
เน่ืองจากไมโครคอมพิวเตอร์ X86 ไม่มีวงจร ADC อยูภ่ายใน ดงันั้น 

แรงดนัท่ีได้จากวงจรขยาย และปรับแต่งแรงดนัตอ้งแปลงเป็นสัญญาณ
ดิจิทลั รูปท่ี 7 แสดงวงจรแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั ADC0804CN 
จาํนวน 3 วงจร แปลงแรงดนัจากวงจรขยายทั้ง 3 วงจร ให้เป็นสัญญาณ
ดิจิทลัแลว้ส่งไปใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล 

5. การทดลองและผลการทดลองระบบตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
งานวิจยัน้ีได้ทาํการทดลองระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท่ีกระชังเล้ียง

ปลาทบัทิม ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการเก็บผลการทดลอง 2 เดือน ดว้ยการเก็บ
ค่าท่ีไดจ้ากการวดัค่าออกซิเจน pH และอุณหภูมิ ดว้ยเคร่ืองวดั DO Meter 
เคร่ืองวดั pH meter และเทอร์โมมิเตอร์ และทาํการเก็บค่าท่ีไดจ้าก

เคร่ืองวดัและประมวลผลคุณภาพนํ้ าเพ่ือเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งของ
ระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้า  

5.1 ชุดตรวจวดัคุณภาพนํา้ 
รูปท่ี 8 (ก) แสดงอุปกรณ์ภายในตูชุ้ดตรวจวดัคุณภาพนํ้ า ซ่ึงชุด

ตรวจวดัคุณภาพนํ้าไดถู้กออกแบบให้มี LCD แสดงค่าออกซิเจน (DO) pH 
และอุณหภูมิ เน่ืองจาก LCD ท่ีนาํมาใชส้ามารถแสดงได ้2 บรรทดั ดงันั้น 
ไดท้าํการออกแบบให้ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าแสดงค่าบน LCD สลบักนั
ตามลาํดบัดงัน้ี 1) DO 2) pH และ Temp รูปท่ี 8 (ข) แสดงชุดตรวจวดั
คุณภาพนํ้าขณะกาํลงัวดั และแสดงผลคุณภาพนํ้ า ซ่ึงสถานะของการแสดง
ถูกแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ สถานะคุณภาพนํ้ าปกติ สีเขียวสว่าง สถานะ
คุณภาพนํ้าเฝ้าระวงั สีเหลืองสวา่ง และสถานะคุณภาพผิดปกติ สีแดงสวา่ง 

รูปท่ี 9 แสดงผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้าท่ีถูกแสดงบนจอ LCD รูปท่ี 
5 (ก) แสดงค่า DO =  4.46 ppm รูปท่ี 5 (ข) แสดงค่า pH = 6.99  และรูปท่ี 
5 (ค) แสดงค่า Temp = 32.75 OC  

  
(ก)                      (ข) 

รูปที่ 8 (ก) ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้า (ข) ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ ากาํลงัวดัและ
แสดงผลคุณภาพนํ้า 
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วนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

     
        (ก)                  (ข) 
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รูปท่ี 9 ผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้า (ก) ค่า DO (ข) ค่า pH (ค) ค่าอุณหภูมิ 

5.2 ระบบประมวลผลและบันทกึผลคุณภาพนํา้ 
งานวิจยัน้ีทาํการทดลองตรวจวดัคุณภาพนํ้ าบริเวณขอบกระชงัปลา 

ซ่ึงผลการทดลองพบว่า  ค่าปริมาณออกซิเจนมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ค่า pH มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย และอุณหภูมิมีค่าคงที และ
เน่ืองจากค่าปริมาณออกซิเจนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา แต่ไม่ไดอ้ยู่
ในอนัตราย LED จึงแสดงสีเขียวสลบักบัสีเหลือง ซ่ึงหมายถึงคุณภาพนํ้ า
อยูใ่น สถานะปกติ และผิดปกติ รูปท่ี 7 แสดง LED แสดงผลสถานะของ
คุณภาพนํ้ า (ก) สถานะปกติ LED แสดงสีเขียว (ข) สถานะเฝ้าระวงั LED 
แสดงสีเหลือง 

     
(ก)    (ข) 

รูปที่ 7 LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้า (ก) สถานะปกติ LED แสดง
สีเขียว (ข) สถานะเฝ้าระวงั LED แสดงสีเหลือง 

     ตารางท่ี 2 ผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้ากระชงัปลาทบัทิม 

วนั เดอืน ปี เวลา 
เคร่ืองมาตรฐาน เคร่ืองวดัคุณภาพนํา้ 

DO pH Temp DO pH Temp คุณภาพนํา้ 
28 พค.2555 10.50 3.1 7.1 30 3.24 7.24 31.02 เฝ้าระวงั 

 14.50 3.1 7.5 30 2.90 7.41 29.97 เฝ้าระวงั 

29 พค.2555 09.25 3.1 7.3 29.5 3.15 7.15 30.10 เฝ้าระวงั 

 10.30 3.4 7.5 29.7 3.30 7.20 29.90 เฝ้าระวงั 

 15.00 2.6 7.1 30.1 2.80 7.01 29.90 เฝ้าระวงั 

30 พค.2555 10.25 3.2 7.1 29.7 3.72 5.60 29.26 เตือน 

2 มิย.2555 15.20 3.6 6.9 32 3.60 7.05 31.20 ปกติ 

 17.08 3.5 6.9 31 3.60 7.01 31.09 ปกติ 

25 มิย.2555 10.38 4.1 7.0 29 4.19 6.29 31.92 เฝ้าระวงั 

19 กค. 2555 12.50 3.5 7.1 31 3.54 7.15 31.65 เฝ้าระวงั 
   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองวดัคุณภาพนํ้าในกระชงัปลาเทียบกบั
เคร่ืองมือวดัมาตรฐาน ซ่ึงใชร้ะยะเวลา 2 เดือน จากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าเคร่ืองวดัคุณภาพนํ้ าสามาถวดัค่าปริมาณออกซิเจน ค่า pH และค่า
อุณหภูมิไดใ้กลเ้คียงกบัค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมาตรฐาน และเม่ือพิจารณา

ร่วมกบัระดบัของคุณภาพนํ้ าตามเกณฑ์การตดัสินใจของระบบท่ีกาํหนด
ในตารางท่ี 1 จะเห็นวา่ ในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2555 เป็นวนัท่ีนํ้ ามีคุณภาพใน
เกณฑ์ดี และในวนัท่ี 30 พฤษภาคม.2555 ระบบมีการแจง้เตือนทั้ งน้ี
เน่ืองจากค่า pH ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด   

เม่ือพิจารณาขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบว่ามีค่าผิดพลาดเกิดข้ึนจากการนาํ
หลายวงจรมาไวใ้นแผงวงจรเดียวกนั และขาดการป้องกนัสญัญาณรบกวน
ท่ีดีพอ และระดบัแรงดนัอา้งอิงของ IC ADC มีความละเอียดตํ่า ดงันั้น 
หากสามารถเพิ่มวงจรกาํจดัสัญญาณรบกวน เพ่ิมอุปกรณ์ควบคุมแรงดนั
อา้งอิงให้คงท่ีมากท่ีสุด และเพ่ิมความละเอียดของ IC ADC จะสามารถทาํ
ให้ค่าความผิดพลาดในตารางท่ี 2 ลดลงได ้

6. บทสรุป 

งานวิจัยน้ีนําเสนอระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้ าและประมวลผลแบบ
อัตโนมัติ  ซ่ึ ง ถูกนําไปใช้กับกระชังปลาทับทิม  งานวิจัย น้ีได้ใช้
บอร์ดประมวลผล CPU X86 รุ่น VSX-6117 ทาํหน้าท่ีประมวลผลและ
แสดงผลของค่าออกซิเจน ค่า pH และค่าอุณหภูมิ เพ่ือบ่งบอกถึงคุณภาพ
นํ้ าในกระชังผูเ้ล้ียงปลาทับทิม ผลการทดลองพบว่าระบบประมวลผล
สามารถสั่งการให ้LED แสดงผลสถานะของคุณภาพนํ้าปกติ เฝ้าระวงั และ
ผิดปกติไดถู้กตอ้ง 
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