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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการนําเทคโนโลยสีื่อสารแบบไร้สายโดยใช้ซิกบ ีเพื่อพฒันาระบบการตรวจสอบ

คุณภาพน้ํา โดยการรบัส่งขอ้มูลด้วยคลื่นความถี่วทิยุตามมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.15.4 

ย่านความถี่ 2.4GHz โดยใชบ้อรด์อาดูโน่ควบคุมการทํางานของระบบและโมดูลรบัรูส้่งสญัญาณไร้

สายแพร่กระจายสญัญาณจากตวัรบัรูร้ะดบั อุณหภูมแิละค่าความเป็นกรดด่างของน้ําจากแหล่งน้ํา

หนองหาน อําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร การทดลองวดัระดบัน้ํามคี่าความสงูเฉลีย่ 2.89 เมตร ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.12 อุณหภูมขิองน้ําเฉลีย่ 29.99 °C ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.53 และค่าความ

เป็นกรดด่างของน้ําเฉลี่ย 7.01 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.14 ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบสีามารถตรวจวดัค่าต่าง ๆ ได ้และระบบมกีารทํางานไม่ซบัซอ้น 

ราคาไมแ่พง สะดวกและสามารถใชง้านไดจ้รงิสอดคลอ้งกบัคา่ทีต่อ้งการตรวจวดั 

คาํสาํคญั: ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ํา, ตวัรบัรู,้ ไดอเิลก็ทรกิ, บอรด์อาดโูน่, ซกิบ ี 

 

ABSTRACT 

This research uses wireless communication technology using Sigma to develop a water 

quality monitoring system.The wireless communication uses the standard, IEEE 802.15.4 

protocol with radio frequency of 2.4 GHz. The control board is controlled by arduino controller 

and modules recognize wireless transmission signal from the water level, temperature and 

the pH of the water from Nong Han Lake, Sakon Nakhon. The experiment measured the 
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water level average 2.89 meters, S.D. of 0.12, the average temperature of 29.99°C, S.D. of 

1.53 and the average pH of 7.01 S.D. of 0.14. The results show that the water quality 

monitoring system using zigbee can measure water level, temperature and pH of water. The 

system is simple, inexpensive and easy to use it in accordance with the desired 

measurement, convenient and practical, consistent with the measurement value. 

KEYWORDS: Water levels monitoring system, Sensor, Dielectric, Arduino, ZigBee  

 

1. บทนํา  

ทะเลสาบหนองหาน (Nong Han Lake) เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศและใหญ่ทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 123 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม

เขตการปกครอง จงัหวดัสกลนคร ลกัษณะทางกายภาพคอืมน้ํีาขงัตลอดปี ปัจจุบนัหนองหานเป็น

แหลง่เพาะพนัธุป์ลาน้ําจดื นกน้ําและเป็นแหลง่น้ําสาํหรบัการทาํประปาของจงัหวดัสกลนคร รวมทัง้

เป็นแหล่งน้ําใหก้บัหมู่บา้นที่อยู่โดยรอบ การทิ้งสิง่ของจํานวนมากอนัเป็นผลมาจากกจิกรรมของ

ชุมชนทีอ่ยู่รอบ ๆ ทําใหเ้กดิการตื้นเขนิและน้ําเสยี รวมทัง้เกดิจากการทบัถมของวชัพชื สาหร่าย 

ปัญหาดงักล่าวก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยาของสิง่มชีวีติและคุณภาพน้ํา โดยนิยามของ

คุณภาพน้ําหมายถงึ ความเหมาะสมของน้ําเพื่อใช้ในกจิกรรมเฉพาะของมนุษย์ คุณภาพของน้ํา

ตามแหล่งน้ําธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรอืน้อย ขึ้นอยู่กบัปัจจยัของสภาพแวดล้อมเป็น

สําคญั ได้แก่ สภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ ลกัษณะของธรณีวทิยา พชืพรรณธรรมชาต ิรวมถึง

กจิกรรมของมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่น ๆ [1] การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ํา สามารถกระทําได้

หลายวธิ ีแบ่งไดเ้ป็น วธิกีารทางเคม ีทางกายภาพ และทางชวีภาพ วธิกีารทางเคม ีเช่น ความเป็น

กรดเป็นด่าง (pH) แสดงค่าเป็นตวัเลขทีบ่อกถงึระดบัความเป็นกรดหรอืด่าง โดยมคี่าตัง้แต่ 0-14 

ถ้าพเีอชมคี่าเป็น 7 แสดงว่ามสีภาวะเป็นกลาง ถ้าพเีอชมคี่า 0-7 แสดงว่ามสีภาวะเป็นกรด ตวั

เลขที่ลดลงแสดงถงึความแรงของกรดที่เพิม่ขึน้ ถ้าพเีอชมคี่า 7-14 แสดงว่ามสีภาวะเป็นด่าง ตวั

เลขทีเ่พิม่ขึน้แสดงถงึสภาวะด่าง โดยทัว่ไปน้ําจะมคี่าพเีอชอยู่ประมาณ 6-8 แสดงถงึสภาวะเป็น

กลาง วธิกีารทางกายภาพ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิส ีกลิน่ ความขุ่น และสภาพการนําไฟฟ้า ส่วนวธิกีาร

ทางชีวภาพมีการพฒันาใช้สิ่งมีชีวิตร่วมในการตรวจวิเคราะห์แหล่งน้ํา เน่ืองจากลกัษณะของ

สิง่มชีวีติที่อาศยัอยู่ในแหล่งน้ําสามารถบ่งชี้ถึงมลภาวะหรอืการรบกวนเชงิพื้นที่ได้ โดยเฉพาะ

สิง่มชีวีติบางชนิดทีม่วีงชวีติทีย่าว สามารถเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงเชงิระยะเวลา (temporal) 

ได ้[2] 

การนําเทคโนโลยกีารสือ่สารแบบไรส้าย เพือ่รบัสง่ขอ้มลูรวมกบัตวัตรวจจบัหรอืตวัรบัรู ้ทาํให้

ไดร้ะบบทีม่ขีนาดเลก็ ทนต่อการรบกวนไดด้ ีมคีวามยดืหยุน่สงู การตดิตัง้และการบาํรุงรกัษาทาํได้
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ง่ายและสะดวก [3] อกีทัง้ใชพ้ลงังานตํ่า ทําใหส้ามารถใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีข่นาดเลก็ไดเ้ป็น

ระยะเวลานาน สามารถขยายขนาดเครอืขา่ยใหเ้ป็นเครอืขา่ยขนาดใหญ่ได ้และขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเวลา

จรงิ ซึ่งจากคุณสมบตัดิงักล่าวสามารถนําขอ้ดขีองการสื่อสารขอ้มูลแบบไรส้ายมาประยุกต์ใช้กบั

การตรวจสอบทีห่ลากหลาย รวมทัง้การสื่อสารไรส้ายแบบ Zigbee ย่านความถี่ 2.4 GHz [4] เช่น 

การใชง้านทีป่ระสบความสําเรจ็ของเครอืข่ายเซน็เซอรไ์รส้ายสําหรบัการเกษตรในประเทศมาลาว ี

[5] การควบคุมและประหยดัน้ําระบบชลประทานด้วยเครอืข่ายเซ็นเซอร์ไรส้ายในการเกษตร [6] 

การพฒันาและการใช้งานของเครอืข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในนาขา้ว [7] เครอืข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

สาํหรบัตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในแปลงปลกูขา้วหอมมะล ิ[8] การพฒันาระบบตรวจเฝ้าระวงัการให้

น้ําเกลอืแบบไรส้าย [9] การศกึษาประสทิธภิาพการทาํงานของเครอืขา่ยไรส้ายแบบ ZigBee-based 

สาํหรบัตรวจสอบคุณภาพแบบเรยีลไทม ์[10] 

จากการศึกษาถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา พบว่าในการติดตัง้ตัวรบัรู้ต้องนําไปติดตัง้ใน

บรเิวณทีไ่กลจากจุดทีนํ่าขอ้มลูมาประมวลผล โดยตอ้งต่อสายสญัญาณระหวา่งอุปกรณ์ในระยะไกล 

ทาํใหต้อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการต่อสายสญัญาณ และอาจเกดิการสญูเสยีขอ้มลูในสายสญัญาณนัน้  

ดงันัน้งานวจิยัน้ี ไดนํ้าอุปกรณ์ตวัรบัรูร้ะดบัของน้ํา ตวัรบัรูอุ้ณหภูมขิองน้ํา และตวัรบัรูค้วาม

เป็นกรดด่างของน้ํา มาประยุกต์ใชร้่วมกบัเทคโนโลยกีารส่งขอ้มูลไรส้ายของซกิบ ีเพื่อใหส้ามารถ

รบัส่งขอ้มูลแบบไร้สายได้ในระยะไกล โดยให้ซิกบทีี่ตดิตัง้กบัตวัรบัรู้ดงักล่าว และส่งขอ้มูลผ่าน

ระบบเครอืขา่ยไรส้ายไปยงัทีซ่กิบทีีต่ดิตัง้กบัชุดประมวลผลทีอ่ยู่อกีตําแหน่ง เพื่อนําไปสู่การสรา้ง

แนวทางปฏบิตัใินการวางแผนจดัการคุณภาพน้ํา และเตรยีมการป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิจากมลพษิ

ในแหลง่น้ําได ้นําไปขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมต่าง ๆ 

 

2. อปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบ ีประกอบดว้ย 

 

2.1 ตวัรบัรู้ระดบัของน้ํา 

ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวรับรู้ระดับน้ําแบบอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์แนวระนาบ ดังรูปที่ 1 ใช้

หลกัการทาํงานทางไฟฟ้า สรา้งโดยใชแ้ผน่วงจรพมิพแ์บบดา้นเดยีวชนิดเกรด FR-4 (woven glass 

and epoxy) สามารถทนต่อความชืน้ อุณหภมู ิทาํใหต้วัรบัรูร้ะดบัน้ําราคาถูก การทาํงานไมซ่บัซอ้น 

เมื่อนําตวัรบัรูไ้ปวางในไดอเิลก็ทรกิ (dielectric) สนามไฟฟ้าทีเ่กดิจากแผ่นตวันํา ซึ่งมปีระจุไฟฟ้า

ต่างกนั การใชต้วัรบัรูร้ะดบัน้ําแบบน้ีเป็นการวดัคา่ความจุไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวสัดุไดอเิลก็ทรกิ 2 

ชนิดคอื น้ํา (water) ดงัสมการที ่1 และอากาศ (air) ดงัสมการที ่3 โดยน้ํามคี่าไดอเิลก็ทรกิ ( wε ) 

มากกวา่อากาศ 80.4 เท่า ดงันัน้ เมือ่ระดบัน้ําเพิม่ขึน้ค่าความจุไฟฟ้ากจ็ะเพิม่ขึน้ ตวัแปรทีม่ผีลต่อ
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ค่าความจุไฟฟ้าของตวัรบัรูร้ะดบัน้ําแบบน้ียงัประกอบดว้ย ความยาว (L เท่ากบั 50 มม.) ความ

กวา้ง (a เท่ากบั 20 มม.) ช่องวา่งระหวา่งแผน่ตวันํา (b เท่ากบั 20 มม.) ความสงู (H เท่ากบั 4 ม.) 

จาํนวนซี่ (N เท่ากับ 800 ซี่) คุณสมบตัิของแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีค่าความหนาของวสัดุฐานรอง 

(t เทา่กบั 0.764 µm) และคา่ไดอเิลก็ทรกิของวสัดุฐานรอง ( sε เทา่กบั 4.3) 

 

กวบว ้ั ขอ่ตดุ จ กวบว ้ั ขอ่ตดุ จบลว ้ ัขอ ่ตดุ จ
แผน PCB ดานที่มีแผนตัวนํา

H

b
a N

N

L

a
a
a

 
 

รปูท่ี 1 ตวัรบัรู้ระดบัน้ําแบบอินเตอรดิ์จิตอลคาปาซิเตอรแ์นวระนาบท่ีออกแบบ 

 

 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 + (𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 = 2𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 − 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 (1) 
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 𝐶𝐶𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎 = 𝑁𝑁𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2 + (𝑁𝑁𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎 − 1)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 2𝑁𝑁𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2 − 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2 (3) 
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จดุต่อขัว้บวก  จดุต่อขัว้ลบ  จดุต่อขัว้บวก 

          แผ่น PCB ดา้นทีม่แีผ่นตวันํา 
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สาํหรบั [ ]baK  เป็นฟังกช์นัของปรพินัธเ์ชงิวงรขีองมอดลูสั (elliptic integrals of modulus) ดงั

สมการที ่5 เมือ่ 𝐶𝐶𝑤𝑤𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝑤𝑤𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤 มคีา่เทา่กบัคา่ความจุทัง้หมดของอนิเตอรด์จิทิลัคาปาซเิตอรแ์นวระนาบ 

 

 𝐶𝐶𝑤𝑤𝑒𝑒𝑤𝑤𝑒𝑒𝑤𝑤𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤 = (𝑁𝑁 − 1)𝐿𝐿(𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2) (5) 
 

2.2 ตวัรบัรู้อณุหภมิูของน้ํา 

การวจิยัครัง้น้ีไอซีตวัรบัรู้อุณหภูมขิองน้ํา DS18B20 Digital Thermometer ดงัรูปที่ 2 ของ

บรษิทั Maxim เขยีนโปรแกรมตดิต่อสือ่สารกบับอรด์อาดโูน อุณหภมูใินชว่ง -55 °C ถงึ +125 °C มี

ความแมน่ยาํ ±0.5 °C อุณหภมูใินชว่ง -10°C ถงึ +85°C ใชไ้ฟเลีย้งชว่ง 3.0 ถงึ 5.5 โวลต ์

 

  

รปูท่ี 2 ตวัรบัรู้อณุหภมิูของน้ํา 

 

2.3 ตวัรบัรู้ความเป็นกรดด่างของน้ํา 

ตวัรบัรูค้วามเป็นกรดด่างของน้ํา (pH Sensor; ชนิด CMOS ISFET) พรอ้มกล่องวงจรขยาย

สญัญาณดงัรปูที ่3 สญัญาณเอาตพ์ตุเป็นแบบ Analog (0-1023) ใชไ้ฟเลีย้ง 5 โวลต ์มคีวามแมน่ยาํ 

± 0.1pH (25 °C) ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําโดยทัว่ไปจะอยู่ช่วง 0-14 ตวัรบัรูค้วามเป็นกรดด่าง

ของน้ําใชค้วามตา้นทานระหว่างขา source กบัขา drain ในการควบคุมความต่างศกัย ์เมื่อตวัรบัรู้

สมัผสัน้ําจะเกดิความต่างศกัยซ์ึง่มคีา่แปรผนัตามชนิดของสารละลาย  

 

 

รปูท่ี 3 ตวัรบัรู้ความเป็นกรดด่างของน้ํา 
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2.4 บอรด์คอมพิวเตอรข์นาดเลก็ 

บอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเลก็ (Single Board Computer: SBC) ซึ่งเป็นบอรด์อาดูโน่ งานวจิยั

ครัง้น้ีเลือกใช้ Raspberry Pi 2 Model B 1GB ดังรูปที่ 4 โดยต่อกับจอคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต 

HDMI เชื่อมต่อกับ USB Mouse/Keyboard เป็น Single Board Computer ชิพ ARMv7 Quad-

Core 900 MHz หน่วยความจํา LPDDR2 ขนาด 1 GB พร้อมพอร์ต USB 2.0 จํานวน 4 พอร์ต 

พอรต์ LAN RJ-45 10/100 Mbps จาํนวน 1 พอรต์ ช่องเสยีบ Micro SD Card จาํนวน 1 ช่อง และ

คอนเน็คเตอรเ์ชือ่มต่ออุปกรณ์ จาํนวน 40 ขา  

 

 

รปูท่ี 4 บอรด์คอมพิวเตอรข์นาดเลก็ 

 

2.5 Mini Xbee USB 

Mini Xbee USB Dongle V2 ดงัรปูที ่5 Mini-XBee Converter เป็น PCB สาํหรบัแปลงขาของ 

Xbee Series 1 และ Series 2 สามารถเสยีบกบั Proto board โดยตรง พรอ้มบดักรขีา PIN Header  

 

 

รปูท่ี 5 Mini Xbee USB Dongle V2 

 

2.6 โมดลูรบัรู้ส่งสญัญาณไร้สาย 

XBP24-BZ7SIT-004 ดงัรูปที่ 6 เป็นโมดูลรบัส่งสญัญาณไร้สายย่านความถี่ 2.4 GHz ตาม

มาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15 ใชไ้ฟเลีย้ง 3.3โวลต์ รบัส่งขอ้มลูอตัราความเรว็ 250 

Kbps รองรบัเครอืข่ายแบบ mesh รบัส่งระยะสัน้ ระยะที่ทําไดข้ึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มของระบบ
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และสายอากาศ เน่ืองจากความถีเ่ป็นยา่นความถีส่งู อตัราการลดทอนสญัญาณจะสงูและสิง่กดีขวาง

จะมผีลกบัระยะทางทีใ่ชง้านได ้ 

 

 

รปูท่ี 6 XBP24-BZ7SIT-004 

 

3. วิธีดาํเนินการวิจยัและการทาํงาน 

การออกแบบและการทํางานของระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบ ีดงัรปูที ่7 และ 8 

ประกอบด้วยโมดูลรับส่งสญัญาณไร้สาย 2 ตัว บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 1 ตัว บอร์ดรับ

สญัญาณจากตวัรบัรูแ้ละแปลงสญัญาณ (Converter) 1 ตวั สาํหรบัการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใช้

ซกิบ ีประกอบดว้ย ตวัรบัรูร้ะดบัของน้ํา ตวัรบัรูอุ้ณหภูมขิองน้ํา และตวัรบัรูค้วามเป็นกรดด่างของ

น้ํา อยา่งละ 1 ตวั ระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบ ีดงัรปูที ่9 โดยการวจิยัครัง้น้ีใชแ้หลง่

น้ําหนองหาน การตดิตัง้ตวัรบัรูจ้ะอยูท่ีบ่รเิวณน้ําและหา่งจากพืน้ดนิประมาณ 4 เมตร สญัญาณจาก

ตัวรบัรู้ถูกส่งผ่านสายสญัญาณเข้าบอร์ดรบัสญัญาณ และแปลงสญัญาณเป็นสญัญาณดิจิตอล 

จากนัน้โมดูลส่งสญัญาณไร้สายตวัที่ 1 ทําหน้าที่แพร่กระจายสญัญาณแบบไร้สายไปยงัโมดูลรบั

สญัญาณไรส้ายตวัที ่2 ทาํหน้าทีร่บัสญัญาณแบบไรส้ายแลว้สง่ไปยงับอรด์คอมพวิเตอร ์Raspberry 

Pi 2 Model B 1GB เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลของจากตัวรบัรู้ระดบัไว้ใน

ฐานขอ้มลูและนําไปแสดงผลเป็นกราฟจากตวัรบัรู ้
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Start

Sensor signal

1. water level

2. temperature sensor

3. pH sensor

ADC

Zigbee

End
 

รปูท่ี 7 การรบัสญัญาณจากตวัรบัรูแ้ละแปลงเป็นข้อมลูเพ่ือส่งโดยใช้ซิกบ ี

 

Start

Data water level
temperature sensor
and pH sensor from

data server

Convert data from 
Data server to Graph

Graph water level

temperature and pH 

End
 

รปูท่ี 8 การรบัสญัญาณจากซิกบเีพ่ือเกบ็เป็นฐานข้อมลูและแสดงผลเป็นกราฟ 
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Web Server

Data Server

Wireless Link

Level sensor

Temperature sensor

Arduino board

pH sensor

Internet

 

รปูท่ี 9 ระบบการตรวจสอบคณุภาพน้ําโดยใช้ซิกบ ี

 

4. ผลการทดลองของระบบการตรวจสอบคณุภาพน้ําโดยใช้ซิกบ ี

การพฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใช้ซกิบทีี่สรา้งขึน้ ผูว้จิยัได้แสดงการทดลอง

ออก 3 สว่น ไดแ้ก่ ระดบัของน้ํา อุณหภมูขิองน้ําและความเป็นกรดดา่งของน้ํา ดงัน้ี 

 

4.1 ผลการทดลองวดัระดบัน้ําของระบบการตรวจสอบคณุภาพน้ําโดยใช้ซิกบ ี

ผลการใชต้วัตวัรบัรูว้ดัระดบัน้ําผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบทีีส่รา้งขึน้ ดงั

รูปที่ 10 แสดงเทยีบกบัระยะเวลา วนั เดอืน ปี ที่แตกต่างกนั พบว่า ระดบัน้ําในบรเิวณที่ทําการ

ตรวจวดั มคีา่ความสงูเฉลีย่อยูท่ี ่2.89 เมตร มคีา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.12 โดยระดบัน้ําทีส่งูทีส่ดุคอื

ความสงู 2.95 เมตร และระดบัน้ําทีม่คีวามสงูน้อยทีสุ่ดคอื 2.73 เมตร แสดงใหเ้หน็ว่าระดบัของน้ํา

ในบรเิวณทีท่าํการตรวจวดัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  
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รปูท่ี 10 ระดบัน้ําท่ีแสดงผลด้วยระบบซิกบี เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

4.2 ผลการทดลองวดัอณุหภมิูน้ําของระบบการตรวจสอบคณุภาพน้ําโดยใช้ซิกบี  

ผลการใชต้วัตวัรบัรูว้ดัอุณหภูมน้ํิาผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบทีีส่รา้งขึน้ 

ดงัรปูที ่11 แสดงเทยีบกบัระยะเวลา วนั เดอืน ปี ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ อุณหภูมขิองน้ําในบรเิวณที่

ทําการตรวจวัด มีค่าอุณหภูมิของน้ําเฉลี่ยอยู่ที่ 29.99 °C มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53 โดย

อุณหภมูขิองน้ําทีส่งูทีส่ดุคอื 31.06 °C และอุณหภมูขิองน้ําทีต่ํ่าทีส่ดุคอื 28.90 °C แสดงวา่อุณหภมูิ

ของน้ําในบรเิวณทีท่าํการตรวจวดัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

 

 

รปูท่ี 11 อณุหภมิูน้ําท่ีแสดงผลด้วยระบบซิกบี เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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4.3 ผลการทดลองวดัค่าความเป็นกรดด่างน้ําของระบบการตรวจสอบคณุภาพน้ําโดยใช้

ซิกบี  

ผลการใชต้วัรบัรูว้ดัค่าความเป็นกรดด่างน้ําผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใชซ้กิบทีี่

สรา้งขึน้ ดงัรูปที ่12 แสดงเทยีบกบัระยะเวลา วนั เดอืนและปี พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของน้ํา

ในบรเิวณทีท่ําการตรวจวดั มคี่าความเป็นกรดด่างของน้ําเฉลีย่อยู่ที ่7.01 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.14 โดยค่าความเป็นกรดดา่งของน้ําสงูทีสุ่ดคอื 7.09 และค่าความเป็นกรดด่างของน้ําทีต่ํ่าทีส่ดุคอื 

6.98  แสดงวา่คา่ความเป็นกรดดา่งของน้ําในบรเิวณทีท่าํการตรวจวดัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

 

 

รปูท่ี 12 ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําท่ีแสดงผลด้วยระบบซิกบี เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

5. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใช้ซกิบ ีเป็นการส่งขอ้มูลโดย

เครอืขา่ยไรส้ายซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่าํใหต้วัรบัรูส้ามารถสือ่สารกนัได ้ภายใตม้าตรฐานเครอืขา่ยไร้

สายทีก่ําหนด อุปกรณ์ทีใ่ชร้บัรูคุ้ณภาพของน้ําประกอบดว้ย ตวัรูร้ะดบั อุณหภูม ิและค่าความเป็น

กรดด่างของน้ํา ถูกติดตัง้อยู่ที่พื้นที่วิจยัคือ แหล่งน้ําหนองหาน อําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 

สญัญาณจากตวัรบัรู้ที่ได้จะถูกส่งสญัญาณไปยงัตวัแสดงผลและเก็บขอ้มูล โดยไม่ต้องใชส้ายนํา

สญัญาณ ทําให้ไม่สูญเสียข้อมูลและไม่มีสญัญาณรบกวน อีกทัง้การบํารุงรกัษาง่ายเน่ืองจาก

อุปกรณ์มมีจีํานวนที่ไม่มาก มขีนาดเล็ก ราคาถูก ผลการทดลองวดัระดบัน้ําในบรเิวณที่ทําการ

ตรวจวดั มคี่าความสูงเฉลี่ย 2.89 เมตร มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ผลการวดัอุณหภูมขิองน้ํา

เฉลี่ย 29.99 °C มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53 และค่าความเป็นกรดด่างของน้ําเฉลี่ย 7.01 มคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.14 ขอ้มลูทีถู่กสง่มาจากตวัรบัรูส้ามารถเกบ็เป็นฐานขอ้มลู แสดงผลเป็นกราฟ

และสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชน์ในกจิกรรมต่าง ๆ ได ้
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กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ทีไ่ดใ้หโ้อกาสและทุนสนับสนุนในการทํา

วจิยั ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมทีช่่วยเหลอืทางดา้นขอ้มลูต่าง ๆ และกรุณาใหส้ถาน

ในการทดลอง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําปรึกษา เสนอแนวคิด คําแนะนําจนสําเร็จด้วยดี 

รวมทัง้องคก์ารบรหิารทอ้งถิน่ตําบลดงมะไฟ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ทีไ่ดใ้ห้

ผู้วจิยัติดตัง้และทําการทดลองงานวจิยัดงักล่าว ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัน้ีจะสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ในงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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