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บทคัดย่ อ

ระบบเลี ้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็ นการประยุกต์การเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
ในถังไฟเบอร์ กลาส ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ส่วนแรกถังเลี ้ยงสาหร่ าย มีเซ็นเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ส่วนที่สอง ถังนํ ้าสําหรับควบคุมอุณหภูมิของนํ ้าในระบบ โดยใช้ วิธีการหมุนเวียนของนํ ้าระหว่าง
ถังเลี ้ยงสาหร่ายกับถังนํ ้านี ้ อีกทังมี
้ เซ็นเซอร์ วดั ระดับนํ ้า และส่วนสุดท้ าย ถังพักนํ ้า มีเซ็นเซอร์ วดั
ค่า pH ให้ เหมาะสมและสํารองไว้ เติมนํ ้าลงถังนํ ้าในส่วนที่สอง การแสดงผลใช้ จอ LCD แสดงค่า
pH ค่าอุณหภูมิในอากาศและในนํ า้ เพื่ อที่ผ้ ูใช้ งานง่ายต่อการสังเกตและจดบันทึกเพื่อนําไป
พัฒนาการเลี ้ยงให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในอนาคต
คําสําคัญ : สาหร่ายพวงองุ่น / การเลี ้ยงสาหร่ายในถังไฟเบอร์ กลาส
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Abstract

Semi-automated Green Caviar Cultivation System is an application for growing
green caviar in fiberglass tanks, and consists of three parts. The first part is a green
caviar growing area which has the water temperature sensor. The second part is a tank,
which has a water temperature control system, and uses water circulation between water
in two areas, which are the water in the caviar growing tank and the water in the
temperature controlled tank. Moreover, in the second part, there also is a water level
measurement sensor used for filling water when water was depleted. The last part is the
storage tank, which has a pH sensor for proper measurement of pH value and is used
as a reserved area for filling water into the second part tank. In this part there is an LCD
monitor which shows pH, air temperature and water temperature values for simplifying
observation and record purpose. Furthermore, the last part is in future development for
the purpose of growing green caviar to be more efficient.
Keywords: Green Caviar/ Green Caviar Cultivation System/ Embedded System
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของโครงงาน
จากการศึกษาระบบการเลี ้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นในทะเลบริ เวณชายฝั่ งทะเล ได้ พบปั ญหา
เรื่ องค่าความเค็มของนํา้ ค่า pH และค่าอุณหภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้ อมในแต่ละช่วงเวลา ทําให้ การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่นเติบโตได้ ช้าหรื อตายได้
ดังนันทั
้ ง้ 3 ค่าที่กล่าวมา จึงเป็ นปั จจัยสําคัญของการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุน่ ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของสาหร่าย
จากปั ญหาการเลี ้ยงข้ างต้ น ได้ มีเกษตรกรนํามาทดลองเลี ้ยงในบ่อดินร่ วมกับปลาทะเล
ในแถบชายฝั่ง เพื่อจะควบคุมต่าง ๆ ได้ จากการทดลองเกษตรกรก็ยงั พบปั ญหาเรื่ องค่าความเค็ม
ที่เจือจางมากเกินไปเนื่องจากในฤดูฝนนํ ้าจืดจากนํ ้าฝนที่ตกลงมาทําให้ ค่าความเค็มลดลงจนตํ่า
กว่ามาตรฐาน ค่าอุณหภูมิที่ไม่สามารถควบคุมได้ และค่า pH ที่ไม่สามารถวัดได้
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของโครงงานระบบเลี ้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติใน
ถังไฟเบอร์ กลาสที่มีความจุขนาด 100 ลิตรและมี ความลึกของนํ า้ ไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร เพื่อที่จะ
สามารถควบคุมค่าอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิในนํ ้า ผ่านระบบนํ ้าหมุนเวียน สามารถวัด
ค่า pH แบบ Real Time แสดงผลตลอดเวลาผ่านหน้ าจอLCD และควบคุมปริ มาณของนํ า้ ใน
ระบบนํ ้าหมุนเวียนให้ คงที่ โดยใช้ เซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้า
1.2 คําสําคัญ ( Keyword ) สําหรับโครงงาน
สาหร่ายพวงองุ่น / ระบบเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ
Green Caviar / Semi-automated Green Caviar Cultivation System
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1.3 วัตถุประสงค์ ในการทําโครงงาน
2.1 ศึกษาชุดคําสัง่ ในการเขียนโปรแกรมลงบอร์ ดArduino MEGA 2560 R3
2.2 ศึกษาการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุน่
2.3 ศึกษาการทํางานของบอร์ ดร่วมกับเซนเซอร์ วดั ค่าต่าง ๆ
2.4 เพื่อสร้ างระบบการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ
1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.4.1 ควบคุมการทํางานโดยใช้ บอร์ ด Arduino MEGA 2560 R3
- รับค่าของเซนเซอร์ วดั ค่า PH ,ค่าอุณหภูมิ ,ระดับนํ ้า
- ควบคุมการทํางานของปั๊ มนํ ้า 2 ตัว
- แสดงผลค่าสถานะด้ วยจอ LCD
1.4.2 ใช้ ถงั ทังหมด
้
3 ถัง ขนาด 100 ลิตร โดยแต่ละถังจะมีเซนเซอร์ วดั ค่านี ้
- ถังใบที่ 1 ใช้ สําหรับเลี ้ยงสาหร่ าย โดยจะติดเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิลึกลงไป
30 เซนติเมตร และควบคุมค่าให้ อยู่ในช่วง 25°- 35° องศาเซลเซียส
- ถังใบที่ 2 ใช้ สําหรับพักนํ ้าเพื่อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยระบบนํ ้าหมุนเวียน โดย
ให้ มีค่าความเค็มของนํา้ ในระบบอยู่ในช่วง 27-40 ppt (ppt ย่อมาจาก part
per thousand)
- ถังใบที่ 3 ใช้ สําหรับเติมนํา้ ในระบบนํา้ หมุนเวียนเพื่อลดค่าความเค็มของนํา้
โดยควบคุมค่า pH ให้ อยู่ระหว่าง 3-7 pH
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ รับความรู้จากการใช้ ชดุ คําสัง่ ต่างจากบอร์ ด Arduino MEGA 2560 R3
1.5.2 ได้ รับประสบการณ์ในการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
1.5.3 ได้ เรี ยนรู้การอ่านค่าอุณภูมิ,ค่าความเค็ม,ค่ากรดเบส
1.5.4 ได้ เรี ยนรู้ระบบการทํางานของระบบการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
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1.6 เครื่องมือ, เครื่องวัด และอุปกรณ์ ท่ใี ช้
1.6.1 ซอฟต์ แวร์
• โปรแกรม ArduinoIDE

จํานวน 1 โปรแกรม

1.6.2 ฮาร์ ดแวร์
• Computer PC เพื่อเขียน Code
• Arduino MEGA 2560 R3
• เครื่ องออกซิเจน
• ถังไฟเบอร์ กลาส(ขนาด 100 ลิตร)
• เซนเซอร์ วดั ค่า pH
• เซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้า
• เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมใิ นอากาศ
• ปั๊ มนํ ้าขนาดกลาง
• ปั๊ มนํ ้าขนาดเล็ก
• รี เลย์
• PHoto board
• Switching 12V
• จอ LCD ขนาด16*2
• ท่อ PVC ขนาด 1” ยาว 3 เมตร
• ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ยาว 4 เมตร
• แผ่นอะคริ ลิค ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร
• สายออกซิเจน ยาว 10 เมตร

จํานวน 1 เครื่ อง
จํานวน 1 บอร์ ด
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 3 ถัง
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 แผง
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เส้ น
จํานวน 6 เส้ น
จํานวน 1 แผ่น
จํานวน 1 เส้ น

ศึกษาโครงสร้ างและหลักการทํางานของบอร์ ด Arduino

ศึกษาโครงสร้ างและหลักการทํางานของ Arduino IDE

ออกแบบการทํางาน

เขียน Code ผ่าน Arduino IDE

ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ ด Arduino และ เซนเซอร์ วดั ค่าต่าง ๆ

ทดสอบการควบคุมบอร์ ดผ่านเซนเซอร์

ปรับปรุงโครงงานและบันทึกผล

จัดทําปริญญานิพนธ์

3

4

5

6

7

8

9

10
ตามงานจริง

นําเสนองานและรูปแบบโครงงาน

2

ตามแผนงาน

ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงาน

หัวข้ องาน

1

ที่

1.7 แผนการดําเนินงาน
ตารางที่ 1.1 การวางแผนการดําเนินงาน

8.00
8.33
8.00
8.33
8.00
8.33
4.00
4.17
16.00
12.51
12.00
12.51
12.00
8.33
12.00
12.51
12.00
12.51
8.00
12.51

%
ก.พ.

มี.ค.
เม.ย.

พ.ค.

ส.ค.

2561
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี จ้ ะเป็ น เนื อ้ หาที่ ได้ ทํ าการศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อนํ ามาใช้ ในการพัฒ นาระบบเลีย้ ง
สาหร่ายกึ่งอัตโนมัติโดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 Arduino คืออะไร
Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรื อ อาดุยโน่) เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล
AVR ที่ มี ก ารพั ฒ นาแบบ Open Source คื อ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ทั ง้ ด้ าน Hardware และ
Software ตัว บอร์ ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ ใช้ งานได้ ง่าย ดังนัน้ จึงเหมาะสําหรับผู้เริ่ มต้ น
ศึกษา ทังนี
้ ้ผู้ใช้ งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทังตั
้ วบอร์ ด หรื อโปรแกรมต่อได้
อีกด้ วย

รูปที่ 2.1 บอร์ ด Arduino
ความง่ายของบอร์ ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ คือผู้ใช้ งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้ วเชื่อมต่อเข้ ามาที่ขา I/O ของบอร์ ด (ดูตัวอย่างรู ปที่ 1) หรื อเพื่อ
ความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ ดเสริ ม (Arduino Shield) ประเภทต่าง ๆ (ดูตวั อย่างรูปที่ 2)
เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless
Shield, Arduino GPRS Shield เป็ นต้ น มาเสียบกับบอร์ ดบนบอร์ ด Arduino แล้ วเขียนโปรแกรม
พัฒนาต่อได้ เลย
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จุดเด่นที่ทําให้ บอร์ ด Arduino เป็ นที่นิยม
- ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบคําสัง่ พื ้นฐาน ไม่ซบั ซ้ อนเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้ น
- มี Arduino Community กลุม่ คนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง
- Open Hardware สามารถนําบอร์ ดไปต่อยอดใช้ งานได้ หลายด้ านราคาไม่แพง
- Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้
2.2 การเชื่อมต่ อโปรแกรมกับบอร์ ด Arduino

รูปที่ 2.2 การเชื่อมต่อบอร์ ดกับโปรแกรม Arduino IDE
2.3 ขัน้ ตอนการใช้ โปรแกรม Arduino IDE
2.3.1 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม Arduino IDE
2.3.2 หลัง จากที่ เขี ย นโค้ ด โปรแกรมเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ ูใช้ ง านเลื อ กรุ่ น
บอร์ ด Arduino ที่ใช้ และหมายเลข Com port

รูปที่ 2.3 เลือกรุ่นบอร์ ด Arduino ที่ใช้ และหมายเลข Com port
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2.3.3 กดปุ่ ม Verify เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ องและ Compile โค้ ด
โปรแกรม จากนันกดปุ่
้
ม Upload โค้ ด โปรแกรมไปยังบอร์ ด Arduino ผ่าน
ทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรี ยบร้ อยแล้ ว จะแสดงข้ อความแถบข้ างล่าง
“Done uploading” และบอร์ ด จะเริ่ ม ทํ า งานตามที่ เขี ย นโปรแกรมไว้ ได้
ทันที

รูปที่ 2.4 กดปุ่ ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและ Compile โค้ ดโปรแกรม
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2.4 อธิบายอุปกรณ์ ท่ ตี ดิ ตัง้ อยู่ภายในบอร์ ด

รูปที่ 2.5 อุปกรณ์ที่ติดตั ้งอยู่ภายในบอร์ ด
2.4.1 USBPort: ใช้ สํ า หรั บ ต่ อกับ Computer เพื่ อ อับ โหลดโปรแกรมเข้ า MCU และ
จ่ายไฟให้ กบั บอร์ ด
2.4.2 Reset Button: เป็ นปุ่ ม Reset ใช้ กดเมื่อต้ องการให้ MCU เริ่มการทํางานใหม่
2.4.3 ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็ น พอร์ ตที่ ใช้ โปรแกรม Visual Com port บน
Atmega16U2
2.4.4 I/OPort:Digital I/O ตั ้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี ้ บาง Pin จะทําหน้ าที่อื่นๆ
เพิ่มเติมด้ วย เช่น Pin0,1 เป็ นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็ นขา PWM
2.4.5 ICSP Port: Atmega328 เป็ นพอร์ ตที่ใช้ โปรแกรม Bootloader
2.4.6 MCU: Atmega328 เป็ น MCU ที่ใช้ บนบอร์ ด Arduino
2.4.7 I/OPort: นอกจากจะเป็ น Digital I/O แล้ ว ยัง เปลี่ ย นเป็ น ช่ อ งรั บ สัญ ญาณ
อนาล็อก ตั ้งแต่ขา A0-A5
2.4.8 Power Port: ไฟเลี ย้ งของบอร์ ด เมื่ อ ต้ องการจ่ า ยไฟให้ กั บ วงจรภายนอก
ประกอบด้ วยขาไฟเลี ้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin
2.4.9 Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V
2.4.10 MCU ของ Atmega16U2 เป็ น MCU ที่ ทํ า หน้ าที่ เ ป็ น USB to Serial โดย
Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2
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2.5 เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิในนํา้ ไอซี DS18B20

รูปที่ 2.6 เซนเซอร์ วดั อุณหภูมใิ นนํ ้า
ไอซีสําหรับวัดอุณหภูมิให้ เลือกใช้ อยู่หลายแบบ แบ่งตามรูปแบบของเอาต์พตุ ได้ เป็ น
สองประเภทคือ ไอซีที่ให้ เอาต์พุตแบบแอนะล็อก และแบบดิจิทลั โดยทัว่ ไปไอซีแบบดิจิทลั จะมี
วงจรประเภท ADC (Analog to Digital Converter) รวมอยู่ ภ ายใน บางตระกู ล หรื อ บางรุ่ น
สามารถโปรแกรมหรื ออ่านค่ารี จิสเตอร์ ภายในได้ เช่น เพื่อกําหนดค่าที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานของ
ไอซี ในส่วนการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มักจะเป็ นการสื่อสารข้ อมูลแบบ SPI หรื อ I2C
เพื่อประหยัดขา I/O ในการเชื่อมต่อ บทความนีก้ ล่าวถึง การใช้ งานไอซี DS18B20 Digital
Thermometer ของบริ ษัท Maxim และเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารด้ วย Arduino จุดเด่นของไอซี
ในตระกูลนี ้คือ การสื่อสารข้ อมูลด้ วยสัญญาณเพียงเส้ นเดียว นําอุปกรณ์หรื อไอซีมาต่อกันหลาย
ตัวเป็ นบัส (Bus) ได้ โดยใช้ โปรโตคอลสือ่ สารที่เรี ยกว่า 1-Wire (OneWire)
2.5.1 ข้ อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับไอซี DS18B20
- ใช้ แรงดันไฟเลี ้ยง Vdd (หรื อ Vcc) ได้ ในช่วง 3.0V ถึง 5.5V
- มี 3 ขา (สําหรับตัวถัง TO-92) คือ Gnd , DQ , Vdd
- ใช้ งานได้ ส องแบบ: normal mode (ใช้ ทัง้ 3 ขา) และ parasite power
mode (ใช้ เพี ยง 2 ขา คื อ DQ และ GND ในขณะที่ ขา Vdd จะต่อกับขา
Gnd)
- สามารถนําไอซีมาพ่วงต่อกันในบัสเดียว (เส้ นสัญญาณ DQ) ได้ หลาย
อุปกรณ์
- ในการใช้ งาน จะต้ องต่อ pull-up 4.7kΩ (หรื อน้ อยกว่าได้ เล็กน้ อย) ที่ขา
DQ กับแรงดันไฟเลี ้ยง
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- วัดอุณหภูมิได้ ในช่วง -55 °C ถึง +125 °C
- มีความแม่นยํา ±0.5 °C สําหรับอุณหภูมิในช่วง -10°C ถึง +85°C
- มีความละเอียดของค่าที่อา่ นได้ 12 บิต (Resolution)
- ใช้ เวลาในการแปลงข้ อมูลสําหรับ ADC ไม่เกิน 750 msec (มิลลิวินาที)
สําหรับข้ อมูล 12 บิต
- ไอซีแต่ละตัวมีหมายเลขเฉพาะตัว ขนาด 64 บิต (64-bit serial code)
- สํ า หรั บ ตระกูล DS18B20 มี ค่า ไบต์ สํา หรับ 8-bit family code ตรงกับ
28h (0x28) เป็ นไบต์แรกของหมายเลขอุปกรณ์

รูปที่ 2.7 ไอซี DS18B20
2.6 เซนเซอร์ วัดระดับนํา้

รูปที่ 2.8 เซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้า
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เซนเซอร์ สําหรับวัดระดับนํา้ แบบไร้ สมั ผัส นําไปวางในจุดที่ต้องการวัด เช่นวางตรง
ระดับ ของถังนํ า้ ที่ ต้ อ งการวัด เมื่ อ นํ า้ สูงถึ ง ระดับ ที่ เซนเซอร์ อ ยู่ ก็ จ ะตรวจจับ ได้ ไฟสี แ ดงบน
เซนเซอร์ ติด ให้ สญ
ั ญารเอาต์พุตออกมาเป็ นค่า 0 หรื อ 1 สามารถวัดทะลุถังนํา้ ได้ หนาสูงสุดถึง
13 mm ใช้ ไฟเลี ้ยงได้ ในช่วงกว้ าง 5-24V ใช้ งานได้ โดยตรง ไม่ต้องมีบอร์ ดต่อเพิ่ม
รองรับ Arduino, ESP8266, ESP32, PLC และบอร์ ดไมโครคอนโทรเลอร์ ทกุ รุ่น
2.6.1 การเชื่อมสายโดยแบ่งจากสี
- สายสีนํ ้าตาล - VCC 5-24V
- สายสีนํ ้าเงิน - GND
- สายสีเหลือง - Data
2.7 เซนเซอร์ วัดค่ า pH แบบจุ่มนํา้

รูปที่ 2.9 เซนเซอร์ วดั ค่า pH แบบจุ่มนํ ้า
วัดค่า pH (ความเป็ นกรด-เบส) ในนํา้ แบบสามารถแช่ไว้ ในนํ ้าเพื่อใช้ งานต่อเนื่องได้
อายุการใช้ งานประมาณ 1 ปี ในชุดประกอบด้ วยหัวโพรบเซนเซอร์ ตรวจวัดและวงจรอินเตอร์ เฟส
สําหรับเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เอาต์ พุตเป็ นอนาล็อก ใช้ ไฟเลีย้ ง 5 โวลต์ , อุณ หภูมิ
เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส ตรวจสอบค่า pH ได้ ตั ้งแต่ 0 ถึง 14 โดยอุณหภูมิและค่า pH ที่สงู
หรื อตํ่าเกินไป และความขุ่นของนํ ้ามีผลต่ออายุการใช้ งานของเซนเซอร์ หากใช้ ในนํ ้าขุ่น เป็ นกรด
มาก หรื อเป็ นเบสมาก อุณหภูมิสงู อายุการใช้ งานของเซนเซอร์ จะสันลง
้
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2.8 ปั๊ มนํา้ SOBO WP-5200

รูปที่ 2.10 ปั๊ มนํ ้า SOBO WP-5200
ปั๊ ม นํ า้ SOBO WP-5200 สามารถปั๊ ม นํ า้ ได้ 3500 ลิต รต่อ ชั่วโมง ใช้ กํ าลังไฟ 75 W
สามารถปั๊ มนํ ้าได้ สงู 3 m ให้ กําลังนํ ้าแรง และสมํ่าเสมอ เหมาะสําหรับบ่อกรอง ทํานํ ้าตก ทํานํ ้าพุ
และปั๊ มนํ ้าในตู้ปลา
2.9 ปั๊ มนํา้ Sonic AP-600

รูปที่ 2.11 ปั๊ มนํ ้า Sonic AP-600
ปั๊ ม นํ า้ ขนาดเล็ ก ใช้ กํ า ลังไฟเลี ย้ ง 12 V สามารถจ่า ยนํ า้ ได้ 350 ลิ ต ร ต่อ ชั่ว โมง ใช้
สําหรับทําระบบนํ ้าหมุนเวียน นํ ้าพุขนาดเล็ก สวนถาด นํ ้าผุด
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2.10 Protoboard

รูปที่ 2.12 Protoboard
โพรโทบอร์ ด (อังกฤษ: protoboard) หรื อ เบรดบอร์ ด (อังกฤษ: breadboard) เป็ น
บอร์ ดที่ใช้ ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็ นแผ่นพลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรูเรี ยงกัน
จํานวนมาก ภายในรูมีตวั นําไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่มีการกําหนดไว้ เวลาทดลองก็เสียบ
ขาของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ ตวั นําภายในเชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้ สายไฟเสียบลงรู
เพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าได้ เช่นกัน ข้ อดีของโพรโทบอร์ ดคือ ไม่ต้องออกแบบแผงวงจรและไม่ต้อง
บัดกรี แต่มีข้อเสียคือใช้ ทดลองวงจรที่ทํางานที่ความถี่สูง ๆ ไม่ได้ เนื่องมีปัญหาเรื่ องสัญญาณ
รบกวนในวงจร
2.11 รี เลย์

รูปที่ 2.13 รี เลย์
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รี เลย์ (อังกฤษ: relay) คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้ าที่เป็ นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร
โดยใช้ แม่เหล็กไฟฟ้า[1] และการที่จะให้ มนั ทํางานก็ต้องจ่ายไฟให้ มนั ตามที่กําหนด เพราะเมื่อ
จ่ายไฟให้ กบั ตัวรี เลย์ มันจะทําให้ หน้ าสัมผัสติดกัน กลายเป็ นวงจรปิ ด และตรงข้ ามทันทีที่ไม่ได้
จ่า ยไฟให้ มัน มัน ก็ จ ะกลายเป็ น วงจรเปิ ด ไฟที่ เราใช้ ป้อนให้ กับ ตัว รี เลย์ ก็ จ ะเป็ น ไฟที่ ม าจาก
เพาเวอร์ ฯ ของเครื่ องเรา ดังนันทั
้ นทีที่เปิ ดเครื่ อง ก็จะทําให้ รีเลย์ทํางาน
2.12 จอ LCD 16x2

รูปที่ 2.14 LCD 16x2
จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็ นจอแสดงผลรูปแบบหนึง่ ที่นิยมนํามาใช้ งานกัน
กับ ระบบสมองกลฝั ง ตัว อย่ า งแพร่ ห ลาย จอ LCD มี ทัง้ แบบแสดงผลเป็ น ตัว อัก ขระเรี ย กว่ า
Character LCD ซึ่งมีการกําหนดตัวอักษรหรื ออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ ได้ อยู่แล้ ว และแบบที่
สามารถแสดงผลเป็ นรู ปภาพหรื อสัญลักษณ์ได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ งานเรี ยกว่า GrapHic
LCD นอกจากนี บ้ างชนิ ด เป็ น จอที่ มี ก ารผลิ ต ขึน้ มาใช้ เฉพาะงาน ทํ า ให้ มี รูป แบบและรู ป ร่ า ง
เฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่ องคิดเลข หรื อ หน้ าปั ดวิทยุ เป็ นต้ น
โครงสร้ างของ LCD ทัว่ ไปจะประกอบขึ ้นด้ วยแผ่นแก้ ว 2 แผ่นประกบกันอยู่ โดยเว้ น
ช่องว่างตรงกลางไว้ 6-10 ไมโครเมตร ผิวด้ านในของแผ่นแก้ วจะเคลือบด้ วยตัวนําไฟฟ้าแบบใส
เพื่อใช้ แสดงตัวอักษร ตรงกลางระหว่างตัวนําไฟฟ้าแบบใสกับผลึกเหลวจะมีชนั ้ ของสารที่ทําให้
โมเลกุลของผลึกรวมตัวกันในทิศทางที่แสงส่องมากระทบเรี ยกว่า Alignment Layer และผลึก
เหลวที่ใช้ โดยทัว่ ไปจะเป็ นแบบ Magnetic โดย LCD สามารถแสดงผลให้ เรามองเห็นได้ ทงหมด
ั้
3
แบบด้ วยกันคือ
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- แบบใช้ การสะท้ อนแสง (Reflective Mode) LCD แบบนี ้ใช้ สารประเภทโลหะเคลือบ
อยู่ที่แผ่นหลังของ LCD ซึง่ LCD ประเภทนี ้เหมาะกับการนํามาใช้ งานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- แบบใช้ การส่งผ่าน (Transitive Mode) LCD แบบนี ้วางหลอดไฟไว้ ด้านหลังจอ เพื่อ
ทําให้ การอ่านค่าที่แสดงผลทําได้ ชดั เจน
- แบบส่งผ่านและสะท้ อน (Transflective Mode) LCD แบบนี ้เป็ นการนําเอาข้ อดีของ
จอแสดงผล LCD ทัง้ 2 แบบมารวมกัน

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และการออกแบบ
โครงงานนี ้นําเทคโนโลยีในปั จจุบนั เข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั การลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อให้
มีความสะดวกและช่วยตรวจวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้ แม่นยํา
มากยิ่งขึ ้น
3.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ

รูปที่ 3.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ
จากรูปที่ 3.1 บอร์ ด Arduino จะรับค่า input จากเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิในนํ ้า และค่า
pH เพื่อจะไปแสดง Output บนจอ LCD จากนัน้ จะนําค่าที่ได้ จากเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิมาทํา
การเปรี ยบเทียบกับค่าที่ตั ้งไว้ หากอุณหภูมิสงู จากค่าที่กําหนดปั๊ มตัวที่อยู่ในถังพักนํ ้าจะทํางาน
สูบนํ ้าไปยังถังเลี ้ยงสาหร่ายให้ เกิดการหมุนเวียนของนํ ้าระหว่างถังเลี ้ยงสาหร่ายและถังพักนํ ้า เมื่อ
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ค่าอุณหภูมิถึงระดับที่ตั ้งไว้ ปั๊มตัวที่อยู่ในถังพักนํ ้าจะหยุดทํางาน ส่วนเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าของนํ ้า
ในถังพักนํ ้า ถ้ าระดับนํ ้าตํ่าเกินที่กําหนดปั๊ มที่อยู่ในถังสําหรับเติมนํ ้าจะทํางาน โดยเติมนํ ้าจากถัง
สําหรับเติมนํ ้า เข้ าถังพักนํ ้า เมื่อระดับนํ ้าสูงขึ ้นถึงระดับที่กําหนดปั๊ มที่อยู่ในถังสําหรับเติมจะหยุด
ทํางาน ส่วนเซนเซอร์ วดั ค่า pH จะนําค่ามาแสดงที่จอ LCD
3.1.1 การทํางานของระบบ
สําหรับระบบการทํางานมีถงั แยกทังหมด
้
3 ถัง
ถังใบที่ 1 เป็ นถังใช้ สําหรับเลี ้ยงสาหร่ าย โดยจะติดเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิลึกลงไป 30
เซนติเมตร และจํากัดค่าให้ อยู่ในช่วง 25°- 35° องศาเซลเซียส ถ้ าค่า 354 สูงเกินค่าที่จํากัดไว้
บอร์ ด Arduino จะทําการสัง่ ปั๊ มตัวที่1 ให้ ทําการจ่ายนํา้ ไปมาระหว่างถังใบที่ 1 และ 2 โดยถังนี ้
จะตั ้งไว้ กลางแจ้ ง
ถังใบที่ 2 เป็ นถังใช้ สําหรับปรับอุณหภูมิด้วยระบบนํา้ หมุนเวียน โดยจะติดเซนเซอร์ วดั
ระดับนํ ้าไว้ ที่ถงั นี ้เมื่อนํ ้ามีการระเหยจากความร้ อนที่ได้ รับจากแสงอาทิตนันปริ
้ มาณนํ ้าในถังที่ตั ้ง
ไว้ ก ลางแจ้ ง จะลดลงและอุณ หภู มิ ในถัง จะสูง ขึ น้ แล้ ว ปั๊ ม นํ า้ ตัว ที่ อ ยู่ ในถัง พั ก นํ า้ จะเริ่ ม การ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในถังเลี ้ยงโดยการหมุนเวียนนํ ้าแต่ปริ มาณนํ ้าจะลดลง เมื่อระดับนํ ้าตํ่ากว่า
จุดที่ติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าปั๊ มตัวที่ 2 ที่ติดตั ้งไว้ ในถังใบที่ 3 จะเริ่ มการทํางานโดยการเติมนํ ้า
ที่เกิดระเหยไปเพราะความร้ อนให้ อยู่ในระดับที่กําหนดไว้ และในถังนํ ้าใบที่ 2 ยังติดเซนเซอร์ วดั ค่า
pH ในนํ ้าเพื่อวัดค่า pH ที่เหมาะสมของนํ ้าและแสดงผลผ่านจอ LCD
ถังใบที่ 3 เป็ นถังที่ไว้ ใช้ สําหรับเติมนํ ้าเพื่อให้ นํ ้าเพียงพอกับการหมุนเวียนเพื่อลดอุณหภูมิ
ในระบบนํ ้าหมุนเวียนของถังสองใบแรก

18

3.2 การออกแบบจอ LCD

LCD 16x2

PH

(pHValue)

TempA&W (temperature)/(tempwater)C

รูปที่ 3.2 กําหนดตําแหน่งการแสดงค่าบนจอ LCD 16x2
ในรู ป ที่ 3.2 เป็ น กํ าหนดตําแหน่ งการแสดงค่าบนจอ LCD สามารถเขีย นคํ าสั่งบนจอ
LCD ได้ ดงั นี ้
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6
บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 8
บรรทัดที่ 9
บรรทัดที่ 10
บรรทัดที่ 11
บรรทัดที่ 12
บรรทัดที่ 13
บรรทัดที่ 14

รูปที่ 3.3 คําสัง่ การแสดงค่า pH อุณหภูมิในนํ ้า และอุณหภูมิอากาศ
จากรู ปที่ 3.3 คําสัง่ lcd.setCursor (คอลัมน์,แถว) โดยมีคอลัมน์ใช้ กําหนดตําแหน่งของ
ตัวอักษรจากซ้ ายไปขวา 0-15 และแถวที่ใช้ กําหนดบรรทัดนับจากบนลงล่าง 0-1 ดังนันจากการ
้
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กําหนดตําแหน่งการแสดงค่าดังรูปที่ 3.2 จะได้ คําสัง่ แสดงข้ อความ (“PH”) ตามบรรทัดที่ 1 คําสัง่
แสดงข้ อความอุณหภูมิในอากาศและในนํา้ (“TempA&W”) ตามบรรทัดที่ 4 และข้ อความ “C”
ตามบรรทัดที่ 6 แทนคําว่าองศาเซลเซียส

อธิบาย code ในภาพที่ 3.3 มีดงั นี ้
1. กําหนดคําที่แสดงบนจอ LCD พร้ อมระบุตําแหน่งของคํานัน้ ๆ ตามรู ปที่ 3.2 เพื่อให้
แสดงคํานําหน้ าค่าที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ วดั ค่า pH เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิในอากาศ
และเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิในนํ ้า
2. กําหนดตัวแปรเพื่อใส่ค่าที่วัดได้ จากเซนเซอร์ วดั ค่า pH เซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมิใน
อากาศและเซนเซอร์ วดั ค่าอุณหภูมใิ นนํ ้า
3.3 การออกแบบการติดตัง้ เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิในนํา้
ต่อเซนเซอร์ เข้ า Pin 2 ในบอร์ ดและอ่าน
ค่าอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส

ต่อรี เลย์เข้ า Pin 4 ในบอร์ ด
เพื่อสัง่ การทํางานปั๊ ม

รูปที่ 3.4 การออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในนํ ้า
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การออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในนํา้ โดยติดตั ้งไว้ ในถังเลี ้ยงสาหร่ ายพวง
องุ่นลึกลงไป 30 เซนติเมตร จากปากถัง ส่งค่าที่วดั ได้ ไปยังบอร์ ด Arduino ผ่าน Pin 2 ในบอร์ ด
Arduino และควบคุมการทํางานผ่าน Pin 4 ที่ตอ่ เข้ ากับรี เลย์เพื่อเปิ ดปิ ดปั๊ มนํ ้า

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6

รูปที่ 3.5 code ควบคุมปั๊ มนํ ้าด้ วยเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในนํ ้าและการแสดงผล
จาก code ในรู ปที่ 3.5 บรรทัดแรกเป็ นการประกาศตัวแปร Pin 4 ซึ่งต่อกับรี เลย์ตัง้ ชื่อ

pump1
ใช้ คําสัง่ if โดยเงื่อนไขในการทํางานมีดงั นี ้
1. อุณหภูมิในนํ ้าเท่ากับหรื อสูงมากกว่า 35 องศา รี เลย์จะสัง่ เปิ ดปั๊ มนํ ้าเพื่อจ่ายนํ ้าไปยังถัง
เลี ้ยงสาหร่ายเพื่อลดอุณหภูมิของนํ ้า
ใช้ คําสัง่ else if โดยเงื่อนไขในการทํางานมีดงั นี ้
2.อุณหภูมิในนํ ้าตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 34 องศา รี เลย์จะสัง่ ปิ ดปั๊ มนํ ้าตัวที่ 1
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3.4 การออกแบบติดตัง้ เซนเซอร์ วัดค่ า pH

รูปที่ 3.6 การออกแบบติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ค่า pH
จากรูปที่ 3.6 เป็ นการออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ค่า pH ติดตั ้งไว้ ในถังพักนํ ้าแล้ วต่อ
เข้ ากับ Pin A0 ในบอร์ ด Arduinoโดยเซนเซอร์ จะส่งค่าที่วดั ได้ ไปยังบอร์ ด Arduino และแสดงค่า
ผ่านจอ LCD
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5

รูปที่ 3.7 code เซนเซอร์ pH แสดงค่าผ่านจอ LCD
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จาก code รู ป ที่ 3.7 เป็ น การตัง้ ชื่ อตัว แปรเพื่ อเก็ บ ค่า ที่ ได้ จากเซนเซอร์ ผ่า น Pin A0
แสดงค่าที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ วดั ค่า pH เป็ นตัวเลขสามหลักและเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้ ผ่านตาราง
ที่ 3.1 ตารางเปรี ยบเทียบค่าดิบที่วดั ได้ และนํามาคํานวณออกมาเป็ นค่าที่ใช้ จริง
ตารางที่ 3.1 ตารางเปรี ยบเทียบค่า pH เพื่อใช้ ในการออกแบบ
VOLTAGH (mV)
414.12
354.96
295.80
236.64
177.48
118.32
59.16
0.00

pH value
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

VOLTAGE (mV)
-414.12
-354.96
-295.80
-236.64
-177.48
-118.32
-59.16
0.00

3.5 การออกแบบการติดตัง้ เซนเซอร์ วัดระดับนํา้

รูปที่ 3.8 การออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้า

pH value
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
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จากรูปที่ 3.8 เป็ นการออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าเพื่อควบคุมการเติมนํ ้าจาก
ปั๊ มตัวที่ 2 ที่ติดตั ้งในถังสําหรับเติมนํ ้า เติมเข้ าไปยังถังพักนํา้ ที่มีปั๊มนํ ้าตัวที่ 1 ติดตั ้งอยู่ผ่านทาง
สายยาง ควบคุมการทํางานผ่านบอร์ ด Arduino และรี เลย์
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6
บรรทัดที่ 7

รูปที่ 3.9 code เซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าและควบคุมการทํางานของปั๊ มนํ ้า
จาก code รู ป ที่ 3.9 บรรทัด แรกเป็ น การประกาศตัว แปร Pin 5 ซึ่ง ต่ อ กับ รี เลย์ ตัง้ ชื่ อ
pump2 บรรทัดที่สองเป็ นการตั ้งชื่อตัวแปร Pin 5 ที่รับค่าจากเซนเซอร์ วดั ค่าระดับนํ ้า บรรทัดที่ 3
เป็ นการกําหนด delay ในการอ่านค่าจากเซนเซอร์ จากcode ใช้ เวลา 0.5/sec บรรทัดที่ 4 เป็ นการ
ใช้ คําสัง่ if คือการมีเงื่อนไขในการทํางาน เงื่อนไขในการทํางานมีดงั นี ้
1. เมื่อไฟที่เซนเซอร์ ดบั คือไม่พบของนํ ้าภายในถัง รี เลย์จะสัง่ เปิ ดปั๊ มนํ ้าเพื่อทําการเติมนํ ้าให้
ถึงปริ มาณที่เซนเซอร์ ติดอยู่
2. เมื่อเติมนํ ้าถึงจุดที่ติดเซนเซอร์ ไฟเซนเซอร์ จะติด รี เลย์จะสัง่ ตัดไฟเพื่อปิ ดปั๊ มนํ ้า
3.6 การออกแบบการติดตัง้ อุณหภูมิในอากาศ

รูปที่ 3.10 การออกแบบการติดตั ้งอุณหภูมิในอากาศ
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จากรูปที่ 3.10 เป็ นการออกแบบการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในอากาศจะติดตั ้งอยู่กบั
แผงที่ติดตั ้งบอร์ ด Arduino
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

รูปที่ 3.11 code เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในอากาศ
จาก code รูปที่ 3.11 บรรทัดแรกเป็ นการเรี ยกใช้ Pin 3 ในบอร์ ด Arduino บรรทัดที่สอง
ตั ้งชื่อตัวแปรและเก็บค่าที่วดั ได้ จากเซนเซอร์ สองบรรทัดสุดท้ าย เป็ นการกําหนดค่าเคอร์ เซอร์ อยู่
คอลัมน์ 8 บรรทัดที่สองและค่าที่วดั ได้ แสดงผ่านจอ LCD
3.7 เปรียบเทียบการทํางานของระบบงานเดิมและระบบที่พัฒนาแล้ ว
3.7.1 ระบบงานแบบเดิม
การเลีย้ งสาหร่ ายพวงองุ่นในปั จจุบัน เป็ นการเลีย้ งในบ่อดินร่ วมกับปลาทะเลในแถบ
ชายฝั่งทะเลเพื่อสามารถรับเอานํ ้าทะเลมาเลี ้ยงสาหร่ายได้ สะดวก และเกษตรกรยังประสบปั ญหา
ในฤดูฝนเพราะนํ ้าฝนที่ตกลงมามากเกินไป ไปเจือจางค่าความเค็มของนํ ้าทะเลจนค่าของนํ ้าทะเล
ตํ่ า กว่ า มาตรฐานและยั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ค่ า อุ ณ หภู มิ และค่ า pH ได้ เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้ อมในแต่ละช่วงเวลา
3.7.2 ระบบงานที่พฒ
ั นา
จากระบบทํางานเดิม การปลูกสาหร่ ายจะเป็ นการปลูกในบ่อดิน ไม่สามารถควบคุมค่า
อุณ หภูมิ ของนํ า้ ในบ่อดิน ได้ และค่าความเค็ม ที่ ลดลงเนื่ องจากนํ า้ ฝนที่ ตกมาในปริ ม าณมาก
เกินไป ทางผู้จดั ทําโครงงาน จึงได้ พฒ
ั นาการปลูกสาหร่ายมาปลูกในถังนํ ้าขนาด 100 ลิตรและได้
ติ ด เซนเซอร์ วัด อุณ หภูมิ เซนเซอร์ วัด ระดับ นํ า้ และเซนเซอร์ วัด ค่ า pH โดยใช้ บ อร์ ด Arduino
ควบคุมค่าดังกล่าวเพื่อจัดทําระบบการปลูกสาหร่ ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติและได้ เพิ่มการออกแบบ
ให้ ถังเพาะเลีย้ งสามารถอยู่ได้ กับทุกสภาพอากาศโดยได้ คิดวิธีการกันนํ า้ ฝนจากธรรมชาติแต่
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สาหร่ายยังได้ รับแสงแดดและสารอาหารในการเจริญเติบโตเหมือนปกติโดยประดิษฐ์ ขาตั ้งคลุมถัง
จากท่อ PVC โดยคิดระยะขาตั ้งจากพืน้ เลยปากถังขึน้ มาประมาณ 20 เซนติเมตร และยึดแผ่น
อะคริ ลิคส่วนบนของขาตั ้งใช้ เป็ นอะคริ ลิคใสเพื่อให้ แสงแดดทะลุผ่านได้ เหมือนปกติแต่นํา้ ที่เกิด
จากสภาพอากาศไม่สามารถลงไปเจือจางนํ ้าเค็มที่อยู่ในถังได้

รูปที่ 3.12 การออกแบบระบบงานที่พฒ
ั นาและติดตั ้งอุปกรณ์เสริม

บทที่ 4
ขัน้ ตอนการทดลอง
ในบทนีจ้ ะเป็ นการทดสอบการทํางานของระบบเลีย้ งสาหร่ ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.1

1
4

2
3

รูปที่ 4.1 ระบบรวมของระบบเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ
ช่องที่ 1 หน้ าจอสถานะ LCD จะแสดงค่าในแถวบนเป็ นส่วนของเซนเซอร์ วดั ค่า pH จะวัดค่า
ออกมาเป็ นค่าดิบแล้ วนําไปเปรี ยบเทียบกับตารางด้ านล่างจะแสดงให้ เห็นว่าค่า pH ของนํา้ ใน
ปั จจุบนั นันค่
้ าอยู่ที่ระหว่างเท่าไหร่
ช่องที่ 2 เป็ นแสดงถึงไฟเลี ้ยงบอร์ ด Arduinoถ้ าบอร์ ด Arduinoในปั จจุบนั มีไฟเลี ้ยงเพื่อควบคุม
การทํางานจะมีไฟสีแดงแสดงเหมือนในรูปช่องที่ 2
ช่องที่ 3 เป็ นการแสดงถึงไฟสถานะของรี เลย์ในระบบการเลี ้ยงสาหร่ ายกึ่งอัตโนมัติใช้ รีเลย์ 2
ตัว สัง่ การทํางานปั๊ มนํา้ เพื่อเปิ ดปิ ดปั๊ มจะเห็นได้ ว่ามีไฟแสดงทัง้ หมดสองตัวเมื่อปั๊ มนํา้ ตัวใดตัว
หนึง่ มีการทํางานไฟรี เลย์ตวั นันจะดั
้ บเพื่อจ่ายไฟไปยังปั๊ มนํ ้าเพื่อให้ ปั๊มนํ ้าทํางาน
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ช่องที่ 4 เป็ นการแสดงไฟสถานะของเซนเซอร์ วดั ค่า pH ว่ามีไฟเลี ้ยงเพื่อพร้ อมทํางานถ้ าไฟ
สถานะไม่ติดเซนเซอร์ ก็จะไม่สามารถทํางานได้ เพราะไม่มีไฟเลี ้ยงเซนเซอร์

4.2 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.2

1
2

3

รูปที่ 4.2 การแสดงของหน้ าจอ LCD

การแสดงผลของจอ LCD ในช่องที่ 1 บรรทัดแรกการแสดงค่า pH ของนํ ้าจะแสดงค่าเป็ น
ตัวเลขสามหลักไปเปรี ยบเทียบค่าในรู ปที่ 4.3 เพื่ อเปรี ยบเที ยบให้ เป็ นค่า pH 0-14 ในช่องที่ 2
เป็ นค่าที่วดั ได้ จากอุณหภูมิในอากาศและช่องที่ 3 เป็ นค่าอุณหภูมิที่วดั ได้ จากในนํ ้า
ตารางที่ 4.1 ตารางเปรี ยบเทียบค่า pH ที่ได้ จากการทดลอง
VOLTAGH (mV)

204
157
92
-23
-62

pH value

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
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4.3 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.3

รูปที่ 4.3 การติดตั ้งเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในนํ ้าและอ่านค่าผ่านจอ LCD

จากผลการทดลองรูปที่ 4.3 ในกรอบสีแดงอุณหภูมิในนํ ้าในวันที่ทําการทดลองได้ 29 องศา
เมื่ออุณหภูมิของนํ ้าในถังสูงเกิน 35 องศา ปั๊ มจะเริ่ มการทํางานดันนํ ้าจากถังปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
ไปยังถังเลี ้ยงเพื่อลดอุณหภูมิในถังเลี ้ยงผ่านท่อสีฟ้าขนาด ½ นิ ้ว ด้ านล่างและนํ ้าที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
จะไหลกลับมาผ่านทางท่อเส้ นสีเหลืองขนาด 1 นิว้ โดยไม่ต้องใช้ ปั๊มนํา้ ดันกลับมาเพราะท่อมี
ขนาดใหญ่กว่าท่อที่สง่ นํ ้า
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4.4 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.4

รูปที่ 4.4 การติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ค่า pH
จากผลการทดลองรู ปที่ 4.4 ในกรอบสีแดงค่า pH ในนํา้ ในวันที่ทําการทดลองได้ 205
นําไปเปรี ยบเทียบในตารางที่ 1.2 ค่า pH ของนํ ้าในวันที่ทําการทดลองอยู่ระหว่าง 3-4 การติดตั ้ง
เซนเซอร์ วัดค่า pH จะติดตัง้ ไว้ ในถังใบที่ 2 หรื อถังที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนอุณ หภูมิในระบบนํา้
หมุนเวียนเพื่อยืดอายุการใช้ งานของตัวเซนเซอร์ เพราะถ้ าตัวเซนเซอร์ อยู่ในที่มีอณ
ุ หภูมิความร้ อน
สูงจะเสื่อมการใช้ งานเร็ วจะติดตั ้งเอาไว้ โดยการเจาะถังแล้ วใช้ เคเบิ ้ลไทค์ยึดเข้ ากับตัวถังนํ ้าแล้ ว
จุ่มเฉพาะส่วนหัวที่ใช้ วดั ลงไปเพื่อวัดค่า
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4.5 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.5

1

2

รูปที่ 4.5 การติดตั ้งและการทํางานของเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้า

จากภาพแสดงการติดตั ้งเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าติดตั ้งเอาไว้ ข้างถังปรับอุณหภูมิเพื่อวัดระดับ
ของนํ ้าในถังเมื่อระดับนํ ้าในถังสูงถึงจุดที่ติดเซนเซอร์ วดั ระดับนํ ้าไฟสีแดงจะแสดงเหมือนรูปแรก
ถ้ าหากปริ มาณนํ ้าไม่ถึงจุดที่กําหนดไฟเซนเซอร์ จะดับและสัง่ การทํางานให้ ปั๊มที่อยู่ในถังเติมนํา้
ทํางานเพื่อเติมนํ ้าให้ ถึงจุดที่เซนเซอร์ ติดตั ้งอยู่เมื่อถึงจุดที่กําหนดปั๊ มจะหยุดการทํางาน ปั๊ มที่ติด
ตั ้งอยู่ในถังจะเห็นสายไฟของปั๊ มจากลูกศรหมายเลข 1 และดันนํ ้าเติมไปยังถังปรับอุณหภูมิโดย
ผ่านสายที่ลกู ศรหมายเลข 2 ชี ้อยู่
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4.6 ผลการทดลองจากหัวข้ อที่ 3.6

รูปที่ 4.6 เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิในอากาศ

จากผลการทดลองรูปที่ 4.6 ในกรอบสีแดงอุณหภูมิในอากาศในวันที่ทําการทดลองได้ 32
องศา เซนเซอร์ วดั อุณหภูมิจะถูกติดตั ้งอยู่บนแผงเดียวกันกับบอร์ ด Arduino ควบคุมการทํางาน
โดยจะแสดงตัวเลขบอกอุณ หภูมิ บริ เวณถังเลีย้ งโดยจะแสดงค่าผ่านทางจอ LCD เป็ นตัวเลข
เหมือนในรูปที่มีการใช้ นิ ้วชี ้และรูปร่างหน้ าตาของเซนเซอร์ อยู่ในกรอบสีดํา
4.7 การทํางานของรี เลย์

2

1

รูปที่ 4.7 การทํางานของรี เลย์
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เมื่อรี เลย์มีการทํางานจะมีการแสดงผ่านไฟของรี เลย์เหมือนรูปที่ 4.7 ลูกศรหมายเลข 1 ชี ้
รี เลย์หนึ่งตัวกําลังทํางานและรี เลย์อีกตัวไม่ทํางาน ถ้ าไม่เกิดการทํางานที่รีเลย์จะเหมือนในรูปที่มี
ลูกศรหมายเลข 2 ชี ้อยู่
4.8 การเตรียมนํา้ เค็มก่ อนลงถังเลีย้ ง
ใช้ การวัดจากแท่งไฮโดรมิตเตอร์ และกระบอกตวง

รูปที่ 4.8 ใช้ การวัดจากแท่งไฮโดรมิตเตอร์ และกระบอกตวง

นํ านํ า้ เค็ม ที่ ได้ จากทะเลมาใส่ภาชนะกระบอกตวงขนาดความจุ 250 มิ ลลิลิตรให้ พ อดี
จากนันหย่
้ อนแท่งไฮโดรมิเตอร์ แล้ วรอจนแท่งไฮโดรมิเตอร์ หยุดนิ่งจากนันอ่
้ านค่าดิบที่ได้ จากแท่ง
ไฮโดรมิเตอร์ แล้ วนําค่าดังกล่าวคูณด้ วย 10 จะได้ ค่าเป็ นหน่วยของ ppt แล้ วจากการทดลองค่า
ดิบที่ได้ คือ 3 นํา 3 ไปคูณด้ วย 10 ค่า ppt ที่ได้ คือ 30 ppt ซึ ้งเหมาะกับการเลี ้ยงสาหร่ ายซึ่งค่า
ดังกล่าวไม่ตํ่าเกินไปและไม่สงู เกิน

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การจัดทําโครงงานงานระบบเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุน่ กึง่ อัตโนมัตสิ รุปผลการดําเนินงาน
ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการทํางานดังต่อไปนี ้
5.1 สรุ ปผลการดําเนินโครงงาน
การดําเนินงานในระบบนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือการเลี ้ยงสาหร่ าย ระบบควบคุม
การเลี ้ยงแบบกึ่งอัตโนมัติ สรุปผลการทดสอบการใช้ งานได้ ดังนี ้
5.1.1 ในส่ ว นของการเลี ย้ งสาหร่ า ย สามารถเลี ย้ งได้ จ ริ ง มี ผ ลผลิ ต จริ ง แต่ เกรดของ
สาหร่ายที่ได้ นนต้
ั ้ องมีการนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่ดีขึ ้น
5.1.2 ในส่วนของการควบคุม การทํางานตัวเซนเซอร์ ทํ าได้ มี ประสิท ธิ ภาพและสั่งการ
ทํางานกับตัวของปั๊ มนํ ้าได้ ปกติโดยควบตุมการทํางานผ่านบอร์ ด Arduino ที่มีการเขียนโค๊ ดขึ ้นมา
ใหม่

5.2 ปั ญหาการดําเนินโครงงาน

5.2.1 มีปัญหาในการทํางานกับคู่โปรเจคจึงทําให้ งานออกมาล่าช้ าและบางอย่างไม่เป็ น
ตามเป้าหมาย
5.2.2 ราคาของเซนเซอร์ บางตัวค่อนข้ างสูงจึงทําให้ ไม่สามารถนํามาใช้ งานได้ เพราะ
งบประมาณมีอย่างจํากัด
5.2.3 การเขียนcodeเซนเซอร์ บางตัวเข้ ากับบอร์ ดค่อนข้ างยากจึงใช้ ระยะเวลานานกว่า
ที่ได้ วางแผนเอาไว้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินการและข้ อเสนอแนะต่อโครงการนี ้ ดังนี ้
5.3.1 ถ้ ามีการนําไปต่อยอดควรศึกษาระบบและการเลี ้ยงสาหร่ายพวงองุ่นมาก่อนเพราะ
เลี ้ยงค่อนข้ างยาก
5.3.2 การสัง่ ซื ้อเซนเซอร์ ควรตรวจสอบราคาจากหลายแหล่งที่มาเพื่อเปรี ยบเทียบราคา
แนะนําให้ ซื ้อผ่านทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านัน้
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ชุดคําสั่งของโครงงาน
Code ประกาศค่ าตัวแปร
int Non_touch=0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
DHT dht;
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int pump1 = 4;
int pump2 = 5;
Code setup
void setup()
{
lcd.begin();
sensors.begin();
dht.setup(3);
pinMode(pump1, OUTPUT);
pinMode(pump2, OUTPUT);
pinMode(7,INPUT);
}
Code สั่งการทํางานและแสดงผล
void loop()
{
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("PH ");
lcd.setCursor(0, 1);
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lcd.print("TempA&W");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("C");
Non_touch=digitalRead(5);
Serial.print("Non_touch= ");
Serial.println(Non_touch,DEC);
delay(500);
int phValue = analogRead(A0);
int temperature = dht.getTemperature();
int tempWater = (sensors.getTempCByIndex(0));
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(phValue);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(temperature);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print("/");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(tempWater);
if (tempWater)
{
if (tempWater >=35)
{
digitalWrite(pump1, HIGH);
}
else if (tempWater <=34)
{
digitalWrite(pump1, LOW);
}
Non_touch=digitalRead(7);
if(Non_touch == 0)
{
digitalWrite(pump2, HIGH);
}
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if (Non_touch == 1)
{
}
}
}

digitalWrite(pump2, LOW);
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