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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีน าเสนอการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ และการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ การท างานระบบจะท าการวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ าและค่าอุณหภูมิของน้ า ซึ่งเป็นดัชนีที่ส าคัญส าหรับ
การตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยระบบจะส่งข้อมูลจากการวัดค่าพารามิเตอร์ทั้งสองผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ
ราสเบอร์รี พาย ไปเก็บยังฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยติดต้ัง
ระบบเผ้าระวังคุณภาพน้ า ณ แม่น้ าสาธารณะ ท าการวัดและเก็บข้อมูลทุก ๆ 60 นาที โดยเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบเฝ้าระวังปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ สามารถวัดปริมาณ
ออกซิเจนละลายและอุณหภูมิของน้ าได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสามารถวัดและเก็บผลของการวัด และ
สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ระบบสามารถเก็บข้อมูลส าหรับเป็นดัชนี
ตรวจวัดคุณภาพน้ าได้เป็นอย่างดี 

 

ค้าส้าคัญ: ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ, ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย, ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า 
 

Abstract 
 

This paper presents the development of a water quality index monitoring system for 
public water resource using dissolved oxygen and temperature. The testing performance system 
in this research, the tool of research consists of measurement and monitoring dissolved oxygen 
system that transfer data over internet. The system will be measuring the amount of dissolved 
oxygen and the water temperature, which is an important indicator of water quality index. It will 
send the data from both parameters to the database stored on the host computer. The 
performance testing of the system by installing a water quality monitoring system at the public 
water resource by measuring and collecting data by measuring and sending data every 60 
minutes, with always 24-hour data collection. 
 As a result of this research the water dissolved oxygen monitoring system near industrial 
plants. The measurement of dissolved oxygen and water temperature during measurement. The 
performance of the system can be measured and stored. The quality of the wat er can be 
monitored by comparison with standard values.  
 

Keyword:  A Water Quality Index Monitoring System,  Dissolved Oxygen,  Android, Water Quality 
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บทน้า 
 

ปัญหาน้ าเสียส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยน้ า
เสียการทิ้งขยะจากครัวเรือน ชุมชน สารเคมีจากการท าการเกษตร และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ผ่าน
กระบวนการบ าบัดที่ถูกต้อง ปริมาณน้ าเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคารจะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณ
น้ าใช้ วิธีตรวจสอบน้ าเสีย 3 วิธี ได้แก่ ทางกายภาพคือ ด้วยตาเปล่า ทางชีวภาพคือการตรวจวัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน
น้ า และทางเคมีคือ การตรวจสอบค่ากรด-ด่าง การตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความเค็มในน้ า 

ออกซิเจนเป็นแก๊สที่จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ภายในร่างกาย เพ่ือผลิต
พลังงานในการด ารงชีวิต ในบรรยากาศมีออกซิเจนประมาณ ร้อยละ 21 แก๊สออกซิเจนละลายในน้ าได้น้อยมาก 
ดังน้ันปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (dissolved oxygen, DO) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในหลายด้าน เช่น ด้าน
อาหารเรื่อง คุณภาพและอายุของอาหาร ด้านเกษตรกรรมเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์และการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า     
ในด้านสิ่งแวดล้อมถ้าออกซิเจนที่ละลายในน้ ามีปริมาณไม่เหมาะสม ก็จะท าให้แหล่งน้ าน้ันเกิดการเน่าเสียได้ ทั้งน้ี
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายในน้ ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี  และ
ชีวเคมีหลายประการตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิของน้ า ความดันอากาศและสิ่งเจือปนในน้ า โดยออกซิเจนจะละลาย    
ในน้ าได้มากข้ึน เมื่ออุณหภูมิของน้ าต่ าลงและความดันอากาศมีค่ามากข้ึน และไม่มีสารเจือปน [1] น้ าในธรรมชาติ
ทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ 5-7 ppm ถ้าค่า DO ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตรจัด
ว่าน้ าในแหล่งน้ันเน่าเสีย ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ าเป็นตัวแปรส าคัญที่จะบอกว่าน้ ามีความเหมาะสม
เพียงใดต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต [2] 

งานวิจัยน้ีวัดพารามิเตอร์ชี้วัดคุณภาพน้ า จ านวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ การวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ าด้วยเซ็นเซอร์เชิงแสง และค่าอุณหภูมิของน้ าผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์และส่งข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าไปยัง   
ราสเบอร์รี พาย เพ่ือเก็บค่าลงในฐานข้อมูล  

 

 1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ  
1.2 เพ่ือทดลองใช้งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 การวิเคราะห์คุณภาพน ้า [3] 

2.1.1 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงชนิดของ
สารประกอบหรือธาตุที่มีอยู่ในน้ า การวิเคราะห์ประเภทน้ีไม่ค านึงถึงปริมาณของสารประกอบหรือธาตุ 

2.1.2 การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณของ
สารประกอบชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ า สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ได้ตามหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 

1) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการไตเตรท (Titration method) โดยน าตัวอย่างน้ าที่ต้องการวิเคราะห์มา
ตรวจวัดว่า มีค่าปริมาณของตัวแปรคุณภาพน้ าที่สนใจมากหรือน้อยเพียงใด โดยการท าปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือให้รู้
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ (Titration) ตัวอย่างน้ าอาจจะต้องการท าปฏิกิริยาก่อนหรือไม่ก็ได้ แล้วถึงน า
ตัวอย่างน้ าน้ันมาไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานที่เรารู้ความเข้มข้นแน่นอน 

2) การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการชั่งน้ าหนัก (Gravimetric method) โดยน าตัวอย่างน้ าที่ต้องการทราบ
ปริมาณ ไปผ่านการกรองด้วยกระดาษกรองชนิดที่คู่มือวิเคราะห์ระบุไว้ ตัวอย่างที่กรองได้ ตัวอย่างที่ผ่านการกรอง 
หรือตัวอย่างที่ไม่ต้องกรอง เมื่อน าไปอบในตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิตามที่ก าหนดไว้ 
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3) การวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบความเข้มของสี (Colorimetric method) วิธีการน้ีมีการใช้   
อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ด้วยวิธีน้ีจะต้องท าให้เกิดสีในตัวอย่างน้ า
ด้วยการเติมสารเคมีที่จ าเพาะลงไปตามวิธีการ ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนจะท าให้สารประกอบที่เป็นตัวแปรคุณภาพน้ า
เปลี่ยนไปเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเกิดข้ึน ซึ่งความเข้มของสีจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณสารที่มีในตัวอย่างแล้ว
น าไปวัดกับเครื่องวัดการดูดกลืนแสง เปรียบเทียบกับค่าการดูดกลืนของสารละลายมาตรฐานที่รู้ความเข้มข้นแน่นอน 

4) การวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยใช้เครื่องวัดที่จ าเพาะเจาะจง คุณภาพน้ าบางตัวแปรสามารถรายงาน
ค่าปริมาณออกมาเป็นตัวเลขโดยการวัดด้วยหัววัด มาตรวัด (scale) หรืออุปกรณ์ตรวจวัด (detector) ที่จ าเพาะ
เจาะจงต่อคุณสมบัติทางเคมี หรือทางกายภาพบางอย่างของตัวแปรคุณภาพน้ าน้ันๆ 

2.2 เซน็เซอร์เชิงแสงวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้า เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ าท่ีมีความเสถียรของ
ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ าสูงกว่าการวัดแบบอื่นๆ มีเทคโนโลยีชดเชยอุณหภูมิและแรงดันในตัวโดยที่ใช้หลักการ 
ลูมิเสนเซนต์ของสารเชิงซ้อน โดยใช้แสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมกระตุ้นให้สารเชิงซ้อนที่มีสีเปล่งแสงออกมา 
มักจะเคลือบสารเชิงซ้อนเป็นฟิล์มบางบนวัสดุรองรับและน ามาใช้เป็นเซ็นเซอร์ [2] ดังภาพ ที่ 1  

 

(ก) เซ็นเซอร์เชิงแสงวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (ข) กราฟแสดงคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ 

ภาพที ่1 เซ็นเซอร์เชิงแสงวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า และกราฟแสดงคุณสมบัติ 

 จากภาพที่ 1 ภาพ (ก) แสดงเซ็นเซอร์เชิงแสงวัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ซึ่งในหัววัดจะเคลือบสาร
เชิงซ้อนเป็นฟิล์มไว้ที่ปลายข้ัวเมื่อให้แสงกระตุ้นที่ความยาวคลื่นที่เหมาะสม (excitation wavelength) สารเชิงซ้อน
จะเกิดการเรืองแสงออกมาที่ความยาวคลื่น (emission wavelength) เฉพาะของสารเชิงซ้อนน้ันๆ โดยปริมาณ
ออกซิเจนมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนผกผันกับความเข้มของแสงที่เปล่งออกมาคือ เมื่อปริมาณออกซิเจนเพ่ิมข้ึนจะ
ท าให้การเปล่งแสงของสารเชิงซ้อนลดลง เน่ืองจากออกซิเจนจะไปลดการเปล่งแสงของสารเชิงซ้อน ภาพ (ข) 

2.3 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิในน้ าโดยให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นสัญญาณ
ดิจิทัล หรือขาดิจิทัล (DQ) ภายในประกอบด้วยหน่วยความจ าแบบ SRAM ขนาด 9 ไบต์ เพ่ือเก็บค่าอุณหภูมิที่ได้
จากการอ่าน และวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล เพ่ือแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล [4] 

2.4 เทคโนโลยี Raspberry Pi เป็นบอร์ด Microprocessor ขนาดเล็ก หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบอร์ด 
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานด้าน  
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรม หรือใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าส า นักงานขนาดเล็กได้ 
Raspberry Pi รองรับรองรับระบบปฏิบั ติการลีนุกซ์  เช่น Raspbian (Debian), Pidora (Fedora) หรือล่าสุด 
Windows 10 [5] [6] 

2.5 NodeMCU คือแพลตฟอร์มหน่ึงที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจคเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ประกอบด้วย
ชุดเครื่องมือบนตัวบอร์ด และชุดโปรแกรมพ้ืนฐานบนบอร์ดที่สามารถใช้งานได้ฟรี  ท าให้ใช้งานได้ง่ายข้ึน มาพร้อม
กับโมดูลเครือข่ายไร้สายไวไฟ ไว้ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือภาษาซี จึงท าให้ใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรมอาดูไอโน่ ไอดีอี ได้ [7] [8] 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 

1. ขั นตอนการด้าเนินการวิจัย  
การด าเนินงานวิจัยระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ แสดงการท างานดังภาพที่ 2  แบ่งส่วน     

การท างานได้ ดังน้ี  

 

ภาพที ่2 ไดอะแกรมการท างานของระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ 

จากภาพที่ 2 จะแบ่งส่วนการท างานออกเป็นลักษณะ ดังน้ี 
1.1 การอ่านค่าเซ็นเซอร์ 

1.1.1 การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลายและไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเชื่อมต่อผ่าน
บอร์ด Vernier Arduino Interface Shield [8] โดยการต่อขาของทั้งสองอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ดังภาพที ่3  

 

ภาพที ่3 การต่อเซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ ากับไมโครคอนโทรลเลอร ์

 จากภาพที่ 3 แสดงการต่อเซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ า กับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าแรงดันไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ เพ่ือน ามาค านวณหาค่าออกซิเจนละลายน้ าโดยก าหนดค่า 
Intercept = -0.4444 และ Slope = 4.444 เป็นค่าเฉพาะของเซ็นเซอร์ชนิดน้ี โดยจะน าไปค านวณดังสมการที่ (1)  

( )DO  m Volt C=  +                                           (1) 
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 เมื่อ Do คือ ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 
  m คือ ค่าความชันซึ่งใช้เป็นค่าคงที่เฉพาะเซ็นเซอร์ชนิดน้ีเท่ากับ 4.444 Volt คือ แรงดันไฟฟ้าที่
ถูกส่งมาจากเซ็นเซอร์  
  C คือ จุดตัดแกนโดยใช้เป็นค่าคงที่เฉพาะเซ็นเซอร์ชนิดน้ีเท่ากับ -0.4444 

1.1.2 การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังภาพที่ 4  

 
ภาพที ่4 การต่อเชื่อมไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ า DS18B20 

 จากภาพที่ 4 แสดงการต่อเชื่อมไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ า DS18B20 โดย    
การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ โดยโปรแกรมจะท าหน้าที่ค้นหาไอซี DS18B20 ที่ต่ออยู่กับบัส 1-Wire และประกาศ       
ตัวแปรที่บอกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าขาสัญญาณของเซ็นเซอร์ถูกต่ออยู่กับขาใด จากน้ันดึงข้อมูลมาแสดงผ่าน 
Serial Monitor 

1.2 การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 
1.2.1 การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และราสเบอร์รี พาย ดังภาพที่ 5  

 

ภาพที ่5 การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และราสเบอร์รี พาย 

 จากภาพที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และราสเบอร์รี พาย ใช้อุปกรณ์แปลงแรงดัน
ลอจิกแบบสองทิศทาง (bi-directional Logic Level Converter) เพ่ือต่อระหว่างอุปกรณ์แรงดัน 5 โวลต์เข้ากับ
อุปกรณ์แรงดัน 3.3 โวลต์ ซึ่งการเชื่อมต่อแต่ละขาของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ขาการเชื่อมต่อของราสเบอร์รี พาย และไมโครคอนโทรลเลอร์ [9] 

ราสเบอร์รี พาย 
อุปกรณ์แปลงแรงดันลอจิก 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ด้านแรงดันต่้า ด้านแรงดันสูง 

Tx (GPIO14) Tx Tx Rx (D0) 
Rx (GPIO15) Rx Rx Tx (D1) 

3.3 v Low volt High volt 5 v 
GRD GRD GRD GRD 

 
1.2.2 การส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ จะใช้การส่งข้อมูลแบบอนุกรมผ่านทางขา Rx และ Tx 

เชื่อมต่อดังตารางที่ 2 โดยฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์และรวมข้อมูลให้อยู่ในชุดเดียวกัน และ
ส่งข้อมูลแบบอนุกรมไปยังราสเบอร์รี พาย  
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1.2.3 การรับข้อมูลของราสเบอร์รี พาย ผ่านพอร์ตอนุกรมที่เชื่อมต่อกับฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเปิด
พอร์ตอนุกรมของราสเบอร์รี พาย ก่อน จึงจะสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรมได้ หลังจากน้ันจะน ามาประมวลผล
และส่งข้อมูลสู่เซิร์ฟเวอร์ ในการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมน้ัน ประกาศมอดูลที่สามารถน ามาจัดการ
พอร์ตอนุกรม และมอดูลจัดการเวลาของตัว ราสเบอร์รี พาย และก าหนดให้ ราสเบอร์รี พายรู้วิธีการรับข้อมูลฝั่ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้มาอยู่ที่ฝั่ง ราสเบอร์รี พาย  

1.2.4 การเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ โดยการสร้างพีเอชพี สคริปเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ภายในสคริป
ประกอบด้วยรายละเอียดของสิทธ์ิการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล และตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อราส
เบอร์รี พาย ร้องขอสคริปพีเอชพีไปยังเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมา ราสเบอร์รี พาย จึงน าข้อมูลใส่ไว้ใน      
ตัวแปรที่ก าหนดไว้ในสคริปพีเอชพี และส่งกลับไปเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ตามที่ก าหนด
ไว้ในสคริปพีเอชพี ไดอะแกรมแสดงการส่งข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์  
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาระบบเผ้าระวังคุณภาพน ้าแหล่งน ้าสาธารณะ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ควบคุม และ

ชุดอุปกรณ์เก็บวัดตัวอย่างน้ า ดังภาพที่ 6 และ 7 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่6 ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม 

จากภาพที่ 6 แสดงดอุปกรณ์ควบคุม ด้านหน้าประกอบด้วยสวิตช์กดติดปล่อยดับ 2 ตัว ไฟแสดงสถานะ 2 
ตัว คือ หลอดแอลอีดี สีน้ าเงิน แสดงสถานะ เปิด/ปิด ของระบบ และหลอดแอลอีดี สีเขียว แสดงสถานะการท างาน
ของระบบและส่วนแสดงผล แอลซีดี 16 ตัวอักษร แสดงดังภาพที่ 9 ไฟเลี้ยงภายในอุปกรณ์ควบคุมประกอบด้วยชุด
รีเลย์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดวงจรลดแรงดันลอจิก และราสเบอร์รี พาย  

 
ภาพที ่7 ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ า และปั๊มน้ า 
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จากภาพที่ 7 แสดงชุดอุปกรณ์เก็บวัดตัวอย่างน้ ามีส่วนประกอบ คือภาชนะเก็บน้ าที่ท าหน้าที่กักเก็บน้ า
ตัวอย่างด้วยโซลินอยด์วาล์ว ด้านบนของภาชนะจะมีท่อน้ าเกินต่ออยู่ด้วยเพ่ือทิ้งน้ าที่เกินภาชนะออก และปั๊มน้ า
ไฟฟ้ากระแสตรงระบบสุญญากาศ ขนาด 24 โวลต์ เพ่ือลดการเกิดออกซิเจน โดยอุปกรณ์  2 ชนิดน้ีจะติดต้ังอยู่ที่
ด้านล่างภายในตู้ควบคุม 
 

2. ผลการทดลองใช้ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน ้าแหล่งน ้าสาธารณะ 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะที่พัฒนาข้ึน ในพ้ืนที่คลองสาธารณะ 

บริเวณชุมชนวัดสัมประทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยติดต้ังหัวดูดน้ าตัวอย่างลึกลงไปใต้ผิวน้ าระยะ 30 
เซนติเมตร ดังภาพที่ 12 ผลการวัดค่าออกซิเจนละลาย และอุณหภูมิของน้ า แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
ตามล าดับ 

 
ภาพที ่12 บริเวณแหล่งที่เก็บผล และการติดต้ังท่อดูดน้ าให้แกตู้่ควบคุม 

ตารางที่ 2 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า วันที่ 17 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 2561 
วันที ่

เวลา 
17/6/61 18/6/61 19/6/61 20/6/61 21/6/61 22/6/61 23/6/61 ค่าเฉลี่ย 

0.10 น. 1.71 1.01 0.58 1.4 0.9 1.16 1.81 1.22 
1.10 น. 1.47 0.82 0.73 1.49 1.29 1.47 1.27 1.22 
2.10 น. 1.38 0.69 0.6 0.97 1.66 1.45 1.01 1.10 
3.10 น. 1.29 0.6 0.62 1.36 1.81 1.38 0.72 1.11 
4.10 น. 1.23 0.79 0.58 1.23 2.07 2.36 1.35 1.37 
5.10 น. 1.27 0.71 0.6 1.64 1.64 2.05 1.9 1.40 
6.10 น. 1.05 0.58 0.58 1.87 2.49 2.14 1.44 1.45 
7.10 น. 1.27 0.69 0.75 1.73 2.62 2.27 1.42 1.53 
8.10 น. 1.19 0.62 0.99 2.96 2.99 2.86 2.05 1.95 
9.10 น. 1.01 0.64 2.21 3.16 2.66 2.16 2.51 2.05 
10.10 น. 1.42 1.16 1.95 3.34 2.29 3.16 2.27 2.22 
11.10 น. 1.58 1.92 5.31 3.12 3.27 3.92 3.36 3.21 
12.10 น. 2.79 4.94 4.29 4.51 4.16 4.4 4.05 4.16 
13.10 น. 4.01 4.25 4.03 4.96 4.88 4.73 4.34 4.45 
14.10 น. 5.12 4.12 2.49 3.27 4.08 4.38 3.45 3.84 
15.10 น. 4.51 2.77 2.03 2.12 3.81 3.27 3.25 3.10 
16.10 น. 4.73 2.31 1.73 1.68 2.79 2.42 3.32 2.71 
17.10 น. 3.92 2.27 1.23 1.58 2.64 2.36 2.25 2.32 
18.10 น. 3.88 1.34 1.12 1.27 1.51 2.08 2.21 1.91 
19.10 น. 3.16 1.14 0.95 1.49 1.36 1.25 1.38 1.53 
20.10 น. 1.99 0.82 0.77 1.12 1.38 1.51 1.16 1.25 
21.10 น. 1.66 0.77 0.92 0.75 1.03 1.29 1.79 1.17 
22.10 น. 1.45 0.69 0.62 0.82 1.19 0.92 1.9 1.08 
23.10 น. 1.23 0.6 0.84 1.12 1.01 1.57 1.1 1.06 
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 จากตารางที่ 3 เป็นการเก็บข้อมูลค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในรอบ 24 ชั่วโมง โดยเว้นระยะห่างทุกๆ 
ชั่วโมง จ านวน 7 วัน เพ่ือหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในแต่ละวันของช่วงเวลาเดียวกัน  

ตารางที่ 3 ค่าอุณหภูมิ วันที่ 17 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 2561 
วันที ่

เวลา 
 

17/6/61 18/6/61 19/6/61 20/6/61 21/6/61 22/6/61 23/6/61 ค่าเฉลี่ย 

0.10 น. 29.87 30.49 29.87 31.12 29.87 29.81 32.24 30.46 
1.10 น. 29.93 30.37 29.56 30.18 30.18 30.24 32.5 30.42 
2.10 น. 29.99 30.24 29.37 30.31 31.49 31.87 32.5 30.82 
3.10 น. 29.93 30.12 29.24 30.74 31.87 31.74 32.56 30.88 
4.10 น. 29.87 29.93 29.12 30.81 31.93 31.56 32.75 30.85 
5.10 น. 29.87 29.74 29.06 31.06 32.18 31.49 32.93 30.9 
6.10 น. 29.74 29.62 28.87 31.56 32.06 31.68 33.12 30.95 
7.10 น. 29.62 29.43 29.18 32.06 31.81 31.99 32.68 30.96 
8.10 น. 29.56 29.24 30.74 32.31 31.99 31.74 31.93 31.07 
9.10 น. 29.68 29.31 30.43 32.18 31.24 31.74 31.37 30.85 
10.10 น. 30.06 30.87 30.18 32.12 31.12 31.81 30.99 31.02 
11.10 น. 31.18 30.24 30.99 31.93 31.12 30.74 30.81 31 
12.10 น. 31.24 30.87 30.93 31.49 31.24 30.62 30.49 30.98 
13.10 น. 31.68 30.99 31.18 31.18 31.12 30.43 30.37 30.99 
14.10 น. 31.56 31.18 31.43 30.81 30.93 30.24 30.18 30.90 
15.10 น. 31.68 30.93 31.49 30.68 30.62 29.93 30.12 30.77 
16.10 น. 31.49 30.93 31.24 30.56 30.37 29.87 30.06 30.64 
17.10 น. 31.37 31.06 30.81 30.62 30.18 29.87 29.99 30.55 
18.10 น. 31.18 30.93 30.68 30.49 30.12 29.81 29.81 30.43 
19.10 น. 31.24 30.62 30.68 30.31 30.12 29.68 29.93 30.36 
20.10 น. 31.18 30.43 30.62 30.18 30.12 29.81 31.56 30.55 
21.10 น. 30.99 30.31 30.56 29.99 30.06 30.81 32.24 30.7 
22.10 น. 30.81 30.18 30.37 29.99 29.93 31.31 32.31 30.7 

ตารางที่ 4 เป็นการค่าอุณหภูมิ ในรอบ 24 ชั่วโมง โดยเว้นระยะห่างทุกๆ ชั่วโมง จ านวน 7 วัน เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในแต่ละวันของช่วงเวลาเดียวกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพจากแหล่งน้ าบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ าต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่จะเริ่มกลับมาเป็นน้ าท่ีมีคุณภาพดีในช่วงเช้าถึงกลางวัน ระหว่าง 
3.5.- 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะต้นน้ าเป็นหมู่บ้าน แต่จะเริ่มกลับมาเป็นน้ าที่มีคุณภาพดีในช่วงเช้าถึงกลางวันเพราะ
ในเวลากลางวันพืชในน้ าจะสามารถสังเคราะห์แสงได้ และมีเรือว่ิงท าให้เกิดคลื่นน้ าท่ีน าอากาศลงไปผสมกับน้ า ท าให้
น้ าในช่วงกลางวันกลับเป็นน้ าดี และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ า สามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิของน้ าที่แหล่งน้ าน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย อุณหภูมิของน้ าจะอยู่ที่ประมาณ 31 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิจะลดต่ าลงหากมีฝนตก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะควรเพ่ิมเซ็นเซอร์ตรวจจับดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าให้หลากหลาย
มากข้ึน เพราะในการวัดดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ ายังมีพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่น ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี หรือค่า
บีโอดี ความต้องการออกซิเจนทางเคมี หรือค่าซีโอดี ค่าความเป็นกรดด่าง และสารเคมีทางอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ิมเติมในการพิจารณาคุณภาพของน้ าได้แม่นตรงมากข้ึน  
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