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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาของโครงงาน 

ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยเนื้อปลาชนิดนี้มีรสชาติดี สามารถ
น้ามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดเป็นปลาสามน้้า กล่าวคือสามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้้าเค็ม น้้า
กร่อย และน้้าจืดปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้ง
ปีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อปูนซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียนซึ่งสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีจึงเป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจส้าหรับเกษตรกรเพ่ือให้ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์มีการเจริญเติบโตดีได้ผลผลิตดี
จ้าเป็นต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆให้มีค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา ได้แก่ ค่า PH 
ของน้้าค่าอุณหภูมิของน้้า ปริมาณออกซิเจนในน้้า ระดับน้้า 

โครงงานที่น้าเสนอนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega มาเป็นตัว
ควบคุมตัวแปรต่างๆให้มีค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโดยมีการวัดค่าของตัวแปรต่างๆ 
โดยอาศัยเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆป้อนเป็นอินพุทให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์น้าไปสู่การควบคุมการท้างาน
ของอุปกรณ์ท่ีท้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมค่าของตัวแปรต่างๆ 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1   เพ่ือศึกษาวิธีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อปูนซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียน 
1.2.2   เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของตัวแปรต่างๆที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา

กะพง 
1.2.3   เพ่ือประยุกต์ใช้งานวัดค่า PH ของน้้า และวัดระดับน้้าในบ่อเลี้ยงปลา 
1.2.4   เพ่ือประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Megaในการควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้

เหมาะสม 
1.2.5   เพ่ือสร้างโมเดลของบ่อเลี้ยงปลากะพง 

1.3  ขอบเขตในการด าเนินโครงงาน 
1.3.1   ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Megaในการควบคุมการท้างาน 
1.3.2   ตรวจวัดค่า PH ของน้้า ระดับน้้าได้ 
1.3.3   ควบคุมค่า PH ของน้้า ระดับน้้าได้ 
1.3.4   สร้างโมเดลของบ่อเลี้ยงปลากะพงเพ่ือทดสอบระบบควบคุมที่ออกแบบและสร้างขึ้น
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1   รู้วิธีการเลี้ยงปลากะพงในบ่อปูนซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียน 
1.4.2   สามารถประยุกต์ใช้งานวัดค่า PH ของน้้า และวัดระดับน้้าของบ่อเลี้ยงปลาได้ 
1.4.3   สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega ค่า PH ของน้้า และระดับน้้า
ของบ่อเลี้ยงปลาได้ 
1.4.4   ได้โมเดลสมาร์ทฟาร์มบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวระบบน้้าหมุนเวียน 
 
1.5  ผังเวลาในการด าเนินงาน  
 

ตารางท่ี 1.1  ผังเวลาในการด้าเนินงาน 
 

ที ่ หัวข้องาน 
2563 - 2564 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 เสนอหัวข้อโครงงาน 
            

            

2 
ศึกษาทฤษฏี 
และหลักการ 

            

            

3 ด าเนินการสร้าง 
            

            

4 ทดลองและบันทึกผล 
            

            

5 
ปรับปรุงแก้ไข

โครงงาน 

            

            

6 สรุปและวิจารณ ์
            

            

7 ท าปรญิญานิพนธ์ 
            

            

 
    ตามแผนงาน                                                            ตามงานจริง 

 

 
 

   



 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ประวัติความเป็นมาของปลากะพงขาว (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 2555) 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ปลากระพงขาว 
 

 จากรูปที่ 2.1 ปลากะพงขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lates calcarifer (Bloch) จัด วําเป็น
ปลาน้้ากรํอยขนาดใหญํที่สุดในบรรดาปลากะพงทุกชนิด จนได๎ชื่อสามัญเรียก “Giant Perch” ใน
ประเทศไทยมีชื่อเรียก “ปลากะพง” “ปลากะพงขาว” และ “ปลากะพงน้้าจืด” ตามสภาพแหลํงที่อยูํ
อาศัย 
 ลักษณะภายนอกเป็นปลาที่มีล้าตัวปูองแตํแบนด๎านข๎างเล็กน๎อย จึงมีสํวนลึกตัวพอประมาณ 
แนวขอบหลังโค๎งและมีสํวนลาดที่บริเวณหัวตั้งแตํไหลํถึงปลายปาก ขอบปากบนเป็นแผํนใหญํแยก
แนวเป็นตอนต๎นและตอนท๎ายชัดเจน รํองปากเฉียงลงเล็กน๎อย และมุมปากยาวเลยแนวขอบหลังของ
ลูกตา ปลายปากลํางยื่นเลยปากบนเล็กน๎อย มีฟันเล็กละเอียดบนขากรรไกรบน และลําง และที่
เพดานปาก แผํนแก๎มขนาดใหญํมีขอบหลังเป็นหนามแหลมคม ตามีขนาดใหญํอยูํชิดกันบนหัว มีครีบ
หลัง 2 อันเชื่อมตํอกันที่ฐานครีบ ครีบหลังอันที่หนึ่งมีก๎านแหลมแข็ง 7-8 ก๎าน ครีบหลังอันที่สองมีแตํ
ก๎านอํอน ครีบหูแลครีบอกยาวไมํถึงรูก๎น ครีบก๎นมีก๎านแหลมแข็ง 3 อัน ข๎อหางสั้น ครีบหางกลม 
เกล็ดบนล้าตัวขนาดปานกลางและสากมือ เส๎นข๎างต๎นโค๎งไปตามแนวสันหลัง มีจ้านวนเกล็ดบนเส๎น
ทั้งตัว จ้านวน 52-61 เกล็ด ปลากะพงขาวไมํมีอวัยวะเพศภายนอกนิสัยและการกินอาหารตาม
ธรรมชาติ โดยธรรมชาติเป็นปลาที่ปราดเปรียววํองไววํายน้้าเร็วในระยะสั้นๆ สามารถกระโดดพ๎นน้้า
ได๎สูงขณะตกใจหรือไลํเหยื่อ แตํตามปรกติมักจะอืดอาดเชื่องชา และชอบสังเกตอันเป็นลักษณะของ
ปลามีนิสัยดุ ชอบนอนพักตามซุ๎มและเคล๎าคลอหลักหรือกองหินใต๎น้้า ชาวประมงที่รู๎นิสัยปลาชนิดนี้ดี 
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ปลาชนิดนี้ดีจะท้าการใช๎เครื่องมืออวนล๎อมแห และตกเบ็ดในบริเวณดังกลําว ปลากะพงขาวจะเริ่ม
ออกหากินขณะที่กระแสน้้าอํอน ปลาขนาดใหญํมักไมํรวมฝูง นอกจากในฤดูผสมพันธุ์วางไขํจึงจะรวม
เป็นกลุํมเล็กๆ  
 

2.1.1  การเลี้ยงปลากะพงขาวในประเทศไทย 
ตามสถิติปริมาณปลากะพงขาวที่น้าขึ้นจ้าหนํายยังตลาดกลางกรุงเทพฯ เฉลี่ยประมาณปีละ 

๒๐๐ ตัน สํวนใหญํเป็นปลาที่จับได๎จากแหลํงน้้าธรรมชาติ ตามแมํน้้าล้าคลองในจังหวัดชายทะเล ของ
ประเทศไทย รวมทั้งบางสํวนจากผลผลิตพลอยได๎จากการท้านากุ๎ง หรือการท้านาปลา การเลี้ยงปลา
กะพงขาวมีความคล๎ายคลึงกับอาชีพเลี้ยงสัตว์น้้ากรํอยชนิดอ่ืนๆ เชํน การท้านากุ๎ง การเลี้ยงปลา
นวลจันทร์ทะเล และการเลี้ยงปลากระบอก ฯลฯ ซึ่งได๎เริ่มท้าเป็นอาชีพตามแหลํงน้้ากรํอยมานาน ไมํ
น๎อยกวํา 30 ปีมาแล๎ว แตํยังไมํได๎เริ่มกิจการอยํางจริงจัง เพียงแตํถือเป็นผลพลอยได๎สํวนหนึ่ง เพราะ
ลูกปลากะพงขาวมักเล็ดลอดเข๎าไปอาศัยหากินเติบโตได๎ดี ท้าให๎ชาวประมงสามารถจับขาย ท้ารายได๎
ให๎อีกสํวนหนึ่งด๎วย เมื่อความต๎องการมีมากขึ้นจึงได๎คิดการเลี้ยงปลาชนิดนี้อยํางเป็นล่้าเป็นสันขึ้น แตํ
หลักการและวิธีการเลี้ยงยังเป็นไปในแบบดั้งเดิม รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนลูกปลา ที่ใช๎เลี้ยง 
จะต๎องหาเอาจากแหลํงน้้าธรรมชาติ ซึ่งไมํเพียงพอตามความต๎องการ ท้าให๎การเลี้ยงปลาชนิดนี้ไมํ
ขยายออกเทําที่ควร ตํอมาได๎มีการน้าปลากะพงขาวมาเลี้ยงในแหลํงน้้าจืดได๎ดี สามารถเลี้ยงรวมกับ
ปลาชนิดอื่นที่แพรํพันธุ์ได๎เร็ว เชํน ปลาหมอเทศ ฉะนั้นการเลี้ยงปลากะพงระยะหลังๆ นี้มักเป็นในรูป
เลี้ยงรวมกับปลาอ่ืน เพ่ือให๎เป็นอาหารตามธรรมชาติของปลากะพงขาว นอกจากนี้ได๎ทดลองเลี้ยงด๎วย
อาหารสมทบอ่ืนๆ รวมทั้งการเลี้ยงด๎วยเศษปลา หรือปลาเป็ดซึ่งไมํมีราคาคํางวดสูงนัก แตํให๎ผลการ
เลี้ยงอยูํในขั้นนําพอใจ จึงท้าให๎เป็นชนิดปลาที่ผู๎ประกอบการเลี้ยงนิยมเลี้ยงชนิดหนึ่ง 

 
 2.1.2  การเลือกท าเลเลี้ยงปลากะพงขาว 

ในการเลือกท้าเลส้าหรับเลี้ยงปลากะพงขาว ถือหลักเชํนเดียวกับการเลือกที่ท้านากุ๎ง เพราะ
อยูํในประเภทการเลี้ยงสัตว์น้้ากรํอยเชํนเดียวกัน คือมุํงใช๎พ้ืนที่ชายเลน หรือทะเลชายฝั่งบริเวณน้้าตื้น 
เพ่ือดัดแปลงเป็นบํอเลี้ยงประเภทน้้ากรํอยที่ล๎อมขังหรือคอกเลี้ยงปลา อยํางไรก็ดีสามารถเลี้ยงปลา
กะพงขาวในบํอน้้าจืดก็ได๎ 

 
 2.1.3  การรวบรวมและการล าเลียงพันธุ์ปลากะพงขาว 

ส้าหรับผู๎เลี้ยงปลากะพงขาวที่จะต๎องออกรวบรวมลูกปลาเอาเองจากแหลํงน้้าธรรมชาติ เพ่ือ
เลี้ยงในบํอของตน และเป็นหลักประกันวําจะมีลูกปลาพอเพียงกับความต๎องการตลอดจนผู๎มีอาชีพ
รวมลูกปลาเพื่อจ้าหนําย จ้าเป็นต๎องรู๎รูปลักษณะและแหลํงลูกปลา วิธีรวบรวมพันธุ์ปลาเป็นอยํางด ี
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ลักษณะของลูกปลากะพงขาว เมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กมีความยาว 5-10 มิลลิเมตร จะมี
ล้าตัวสีน้้าตาลไหม๎ มีลายจางๆ สีเหลืองเป็นจุดๆ ทั่วไป แตํส้าหรับลูกปลาขนาดใหญํกวํานี้บริเวณที่
สังเกตเห็นเดํนชัด คือบนหัวตั้งแตํจะงอยปากจรดครีบหลังจะมีแถบสีน้้าตาลพาดอยูํหนึ่งแถบ และที่
ด๎านข๎างล้าตัวมีสีน้้าตาลเหลืองเป็นพื้นประกอบด๎วยแถบสีน้้าตาลไหม๎ จ้านวน 4-5 แถบ และ ลายบน
ล้าตัวจะปรากฏชัดในลูกปลาขนาด 2-10 เซนติเมตร และจะคํอยๆจางหายไปเมื่อลูกปลามีขนาดใหญํ
ขึ้น 
 ท้าเลของพันธุ์ปลากะพงขาว ปรากฏทั่วไปตามแหลํงน้้ากรํอยหรือคํอนข๎างจืด มีความเค็ม
ตั้งแตํ 1.0-20.0 สํวนในพัน บริเวณดังกลําวได๎แกํที่ราบลุํมฝั่งทะเล แหลํงน้้าล้าธาร คูคลองที่ตํอถึง
ทะเล รวมทั้งนากุ๎งและนาข๎าว ซึ่งอยูํหํางจากทะเลแตํน้้าทํวมถึงในฤดูฝนทั่วทุกจังหวัดชายทะเล 

1. ฝั่งอําวไทย ปริมาณความชุกชุมมากในท๎องที่ฝั่งตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
และสมุทรปราการ ท๎องที่อําวไทยฝั่งตะวันตกในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี และมีอยูํทั่วไปทางภาคใต๎ฝั่งตะวันออก ตั้งแตํชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

2. ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณความชุกชุมในท๎องที่จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และ สตูล 
ระยะเวลาการรวบรวมพันธุ์ปลากะพงขาว ตรงกับชํวงฤดูฝน ถ๎าการเก็บรวบรวมลูกปลาใน

ตอนต๎นฤดูมักจะได๎ลูกปลาขนาดใหญํมีความยาว 10-20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นลูกปลาค๎างจากฤดูที่แล๎ว
มา ถ๎าการรวบรวมลูกปลาหลังจากฝนตกไปแล๎ว จะได๎ลูกปลาคละขนาด แตํลูกปลาขนาดเล็กมีความ
ยาว 2-5 เซนติเมตร มีปริมาณมากกวํา 

วิธีการเก็บรวบรวมลูกปลากะพงขาว ใช๎อวนขนาดใหญํที่เตรียมไว๎ตีในแหลํงน้้า หรือตามคู
คลองที่มีขนาดกว๎างใหญํ แตํถ๎าเป็นแอํงน้้าขนาดเล็กๆ ใช๎อวนขนาดเล็กก็พอ การตีอวนแตํละครั้ง  ใช๎
คน 4 คนจึงจะสะดวก โดยจับเชือกครําวบน 2 คน ข๎างละหูและจับครําวลํางข๎างละคน คนจับครําว
ลํางต๎องกดชายลํางของอวนให๎ครูดไปกับพ้ืนดินมากที่สุด สํวนผู๎ถือเชือกครําวบนต๎องคอยระวังยกเนื้อ
อวนให๎สูงไว๎ และให๎สํวนหลังเนื้ออวนเป็นถุงเพ่ือให๎ลูกปลาตกเข๎ามาอยูํเพ่ือสะดวกในการใช๎สวิงช๎อน
เมื่อลากอวนจนทั่วแอํงน้้าแล๎วจึงยกอวนโดยคํอยๆ รวบตีอวนขึ้นมากํอนแล๎วจึงรวบลูกปลาที่ได๎เข๎ามา
โดยยังคงให๎ลูกปลาแชํอยูํในน้้า เพ่ือลูกปลาจะได๎ไมํตาย แล๎วใช๎สวิงขนาดเล็กที่เตรียมไว๎คํอยๆ ช๎อน
เก็บลูกปลาใสํถังพลาสติกเล็กๆ ล้าเลียงไปใสํถังพักลูกปลาตํอไป 

ที่ถังพักลูกปลาต๎องพยายามคัดแยกลูกปลากะพงตามขนาดแยกไว๎ตํางๆ กัน ถ๎าสามารถแยก
ลูกปลาให๎ได๎ขนาดเสมอกันแล๎ว โอกาสที่ปลาจะรอดตายยํอมมีมาก เพราะปลาตํางขนาดจะกินกันเอง
แม๎อยูํในถังพัก ตลอดระยะการเก็บรวบรวมลูกปลาต๎องถํายเทน้้าตลอดเวลา โดยจะต๎องตักน้้าเกํา ใน
ถังออกทิ้ง และเติมน้้าใหมํเข๎าไปเพ่ือปลาจะได๎แข็งแรงดี การใช๎เครื่องเปุาอากาศชํวยขณะพักปลาจะ
ชํวยให๎ลูกปลาเหลือรอดมากยิ่งข้ึน การรวบรวมลูกปลาแตํละครั้งอาจใช๎เวลา 2-4 ชั่วโมงจะ แล๎วเสร็จ
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ในฤดูร๎อนลูกปลาจะแสดงอาการลอยหัว จึงคอยใช๎น้้าแข็งก๎อนใสํลงชํวยลดความร๎อนจะท้าให๎ลูกปลา
ที่จับได๎เหลือรอดได๎มากขึ้นในกรณีที่ต๎องปฏิบัติงานใช๎เวลาหลายๆวัน โดยไมํสามารถเดินทางไปกลับ
ได๎ภายในวันเดียว จะต๎องท้าการรวบรวมลูกปลากะพงที่จับได๎ในแตํละวันพักไว๎กํอน กรณีนี้จะต๎องใช๎
อวนเปลกางขึงไว๎ในแหลํงน้้า ล้าคลองที่น้้าไหลถํายเทได๎เมื่อมีที่พักใกล๎ริมน้้า สํวนที่พักที่อยูํไกลน้้า
จะต๎องใช๎ถังขนาดใหญํจุน้้าขนาด 500-1000 ลิตร จ้านวน 2-3 ใบ ไว๎ใสํลูกปลาที่รวบรวมได๎ในแตํละ
วัน การใช๎ถังใหญํนี้จะต๎องมีเครื่องเปุาอากาศใช๎ไฟฟูา หรือเครื่องยนต์ ขนาดเครื่องเปุาอากาศต๎องมี
ขนาดโตพอสมควร และท้าการให๎อากาศอยูํตลอดเวลา ลูกปลาที่รวบรวมไว๎ในแตํละวันเมื่อได๎มากพอ
จึงท้าการล้าเลียงเดินทางกลับสูํบํอปลาได๎ 

วิธีล้าเลียงลูกปลานับเป็นปัญหาส้าคัญส้าหรับนักเลี้ยงปลาอยํางยิ่ง วิธีปฏิบัติที่ได๎ผลที่สุดคือ
การล้าเลียงในถุงพลาสติกบรรจุด๎วยออกซิเจนจะสามารถขนสํงลูกปลาจากแหลํงไปยังบํอเลี้ยงได๎
สะดวก และมีการเหลือรอดได๎มากสามารถล้าเลียงลูกปลาไปยังที่ไกลๆ นานนับสิบชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับขนาดปลาและจ้านวนความหนาแนํนการบรรจุ รวมทั้งความอดทนด๎วย ในการล้าเลียงพันธุ์ปลา
กะพงขาวควรใช๎ถุงพลาสติกขนาดความจุ 15-20 ลิตร เติมน้้า 3-4 ลิตร อัดออกซิเจนให๎เต็มผูกให๎แนํน
หนา เพ่ือปูองกันการฉีกขาดและเพ่ือสะดวกในการขนสํง ควรบรรจุถุงในภาชนะหรือกลํองกระดาษ 
จ้านวนความหนาแนํนลูกปลากะพงขาว ในการล้าเลียงโดยวิธีดังกลําวควรเป็นดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  การล้าเลียงลูกปลากระพง 
 

ขนาดลูกปลา (ซ.ม.) จ้านวนลูกปลาในน้้า 1 ลิตร 
1 - 2 50 
3 - 5 25 
6 - 8 15 
9 - 12 5 - 10 
13 - 15 2 - 3 

 

 ในการล้าเลียงที่ใช๎เวลาเดินทางเกิน 20 ชั่วโมง ควรล้าเลียงแตํลูกปลาขนาดเล็ก และ ลด
ปริมาณความหนาแนํนลงอีกจะชํวยเพ่ิมการรอดตายได๎มาก ส้าหรับแหลํงลูกปลาที่อยูํใกล๎หรือ ใน
กรณีต๎องเดินทางโดยทางเรือ สามารถล้าเลียงพันธุ์ปลาด๎วยถังล้าเลียงท้าการเปลี่ยนน้้าบํอยๆ และ
ขณะเดินทางถ๎ามีเครื่องเปุาอากาศ ซึ่งใช๎เครื่องยนต์ขนาดเล็กเปุาอากาศให๎ตลอดก็จะยิ่งเพ่ิมจ้านวน
เหลือรอดยิ่งข้ึน 
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 2.1.4  วิธีอนุบาลลูกปลากะพงขาว 
 การเลี้ยงปลาในบํอเลี้ยงปลาหรือการเลี้ยงปลาในกระชัง ให๎เป็นอาชีพถาวรอยํางสม่้าเสมอนั้น 
ผู๎เลี้ยงปลาจะต๎องมีลูกปลาเป็นจ้านวนเพียงพอกับขนาดของธุรกิจนั้น การรวบรวมลูกปลาไว๎เป็น
จ้านวนมากๆ มักมีปัญหาเรื่องถังหรือบํอที่ใช๎ในการอนุบาล ลูกปลาขนาดเล็กมักจะอํอนแอไมํมีความ
อดทนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมมากนัก ได๎แกํการเปลี่ยนในระดับความเค็มของน้้าทะเล
กระแสน้้า และอุณหภูมิของน้้าได๎เทํากับปลาขนาดใหญํ นอกจากนั้นการอนุบาลลูกปลาจ้าเป็นต๎อง
เอาใจใสํดูแลอยํางใกล๎ชิด ฉะนั้นจึงต๎องทราบถึงวิธีการอนุบาลลูกปลากะพงขาวได๎ดังนี้ 

 
2.1.5  การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อซีเมนต์หรือในภาชนะ 

 ลูกปลากะพงขาวขนาดเล็กมีความยาว 1.0-2.0 เซนติเมตร ลูกปลาขนาดนี้จะต๎องอนุบาล ไว๎
ในตู๎กระจก หรือภายในโอํงหรืออํางดินก็ใช๎ได๎ดี โดยใสํน้้าให๎ลึกประมาณ 30.50 เซนติเมตร ปริมาตร
น้้า 50 ลิตร สามารถอนุบาลได๎ถึง 300 ตัว ลูกปลากะพงขาวขนาดดังกลําวนี้ควรอนุบาล ในน้้ากรํอยมี
คําความเค็ม 10-15 สํวนในพัน (การอนุบาลในน้้าจืดลูกปลามักเป็นโรคได๎งําย) การอนุบาลลูกปลา
จ้านวนมากและในที่แคบๆ ควรให๎อากาศด๎วยเครื่องเปุาอากาศ อาหารที่ให๎ระยะแรกควรเป็นไรแดง 
ไรขาว และลูกน้้าชนิดใช๎เลี้ยงปลากัด ตํอจากนั้นจึงหัดให๎กินกุ๎งฝอย กุ๎งเคย หรือปลาสับละเอียดซึ่งจะ
กินได๎ดีลูกปลากะพงขาวระยะนี้จะเติบโตอยํางรวดเร็วภายในระยะ การอนุบาล 2-3 อาทิตย์ ก็จะมี
ขนาดตัว 3-5 เซนติเมตร มีความหนาแนํนมาก จึงต๎องถํายเทออกไปอนุบาลในบํอซีเมนต์ตํอไป 

ขนาดบํอนุบาลที่ใช๎ ขนาด 2-3 ตารางเมตรและมีความลึก 30-50 เซนติเมตร คุณภาพน้้าที่
เลี้ยงมักคํอนข๎างกรํอย คือมีความเค็ม 15-20 สํวนในพัน ความหนาแนํนในการอนุบาล 150-200 ตัว/
ตารางเมตร สภาพบํออนุบาลควรจะมีรํมเงากันแดดจัดตอนเที่ยงและบําย ลูกปลากะพงขาว ในระยะ
นี้มักจะเชื่องขึ้นและกินอาหารได๎ดี ควรจะได๎เปลี่ยนน้้าทุกๆ 2-3 วัน และจะต๎องท้าความสะอาดดูด
เอามูลและเศษอาหารเหลือออกทิ้งทุกวัน อาหารที่ใช๎เลี้ยงเป็นพวกปลาสับเป็นชิ้นเล็กๆ โยนให๎กิน
ระยะหํางๆ จนปลาหายกลัวจึงให๎กินใกล๎ๆ ได๎ ให๎อาหารวันละ 2-3 ครั้งหรือเวลาหิว ลูกปลาจะโต
อยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะบางตัวที่โตมากๆ จะกินตัวอ่ืนเป็นอาหาร จึงต๎องแยกตัวโตออกตลอดระยะ
อนุบาลและลดจ้านวนปลาให๎มีความหนาแนํนน๎อยลงจะท้าให๎ลูกปลาที่อนุบาลเหลือรอดเป็นจ้านวน
มากได ๎
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2.1.6  การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน 
 เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวขนาดเชื่องกวําแบบแรก แตํยังไมํถึงขั้นจะน้าไปเลี้ยงใน บํอ
เลี้ยงหรือภายในกระชังได๎ วิธีนี้สามารถอนุบาลได๎เป็นจ้านวนมาก เพราะขนาดบํอใหญํกวําและ มีการ
ถํายเทน้้าภายในบํอได๎อยํางสม่้าเสมอ ที่พ้ืนก๎นบํอจะต๎องไมํเป็นโคลนเหลวหรือเป็นตมมากนัก และ
ควรมีรํมเงาให๎ด๎วยเพ่ือกันแดดขนาดของบํอที่ใช๎มีพ้ืนที่ 25-50 ตารางเมตร และมีความลึก 80-100 
เซนติเมตร บํอควรมีประตูระบายทั้งสองด๎าน บํอชนิดนี้ควรตั้งอยูํริมทะเลมีรํองน้้าติดตํอ ได๎ถึงภายใน
บํอ ความหนาแนํนของลูกปลาสามารถอนุบาลลูกปลาได๎เป็นจ้านวน 200-400 ตัว/บํอ อาหารที่ให๎คือ 
เศษปลาเป็ดที่หาได๎ตามท๎องที่ น้ามาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ลูกปลากะพงขาวหิวอาหารบํอยจึงควรให๎อาหาร
วันละ 2-3 ครั้ง ในการให๎อาหารต๎องประจ้าที่และควรเป็นเวลาน้้าขึ้น จะท้าให๎ ปลากะพงขาวที่เลี้ยง
กินอาหารได๎ดี ปลากะพงขาวขนาดเล็กยังอยูํในขั้นอนุบาล สามารถกินอาหารได๎ประมาณ 8-10 
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว ฉะนั้นควรเตรียมอาหารให๎มากเกินพอไว๎ในวันแรก เมื่อโยนให๎ปลากินอยําง
ถี่ถ๎วนและลองชั่งน้้าหนักดูวํา ปลากินอาหารจนอิ่มสิ้นอาหารไปเทําไร ท้าให๎เราทราบน้้าหนักอาหารที่
จะเตรียมไว๎ได๎ในวันตํอไป แล๎วคํอยๆ เพ่ิมข้ึนทุกๆ เดือน ตามความเติบโตของปลาที่อนุบาล 

 
2.1.7  การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในกระชังไนล่อน 

 เป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวที่ท้าได๎ผลดีและสะดวกมาก สามารถอนุบาล
ลูกปลาได๎เป็นจ้านวนมาก และการสูญหายมีน๎อย เนื่องจากการตรวจตราสามารถท้าได๎งําย และ ไมํมี
ปัญหาในเรื่องการถํายเทน้้า เพราะเรากางกระชังในคลองหรือคูสํงน้้าเลยทีเดียว ขนาดกระชังที่ใช๎ 20-
25 ตารางเมตร มีความลึก 2.0 เมตร เนื้ออวนเป็นชนิดไมํมีปม ขนาดตาราง 5.0 มิลลิเมตร สามารถใช๎
อนุบาลลูกปลาได๎จ้านวน 300-500 ตัวตํอกระชัง 1 ใบ การปักกางกระชังประจ้าที่ ใช๎เสาหลักยึดคง
รูปภายในคลองคูสํงน้้า หรือภายในนากุ๎ง ซึ่งมีก้าบังคลื่นลมได๎ดี น้้าหนักอาหารที่ให๎ 8-10%ของ
น้้าหนักตัว และการให๎อาหาร ชนิดอาหารก็เชํนเดียวกับการอนุบาลในบํอดิน การให๎อาหารควรให๎ใน
ระยะน้้าขึ้น เพราะเมื่อปลาแยํงกันกินอาหารน้้ามักขุํนและมีเศษอาหาร การให๎อาหารในระยะน้้าขึ้น
จะท้าให๎การถํายเทของเสียได๎เร็วขึ้น 

 
2.1.8  วิธีการเลี้ยงปลากะพงขาว 
ปลากะพงขาวสามารถเลี้ยงได๎ 4 วิธี คือการเลี้ยงในนาปลาน้้ากรํอย ในบํอเลี้ยงปลา ใน

กระชังหรือในที่ล๎อมขัง และแหลํงน้้าดัดแปลง มีรายละเอียดคือ 
1. การเลี้ยงปลากะพงขาวในนาปลาน้้ากรํอย สํวนมากเลี้ยงกันในนากุ๎ง ซึ่งพ๎นฤดูการเลี้ยงกุ๎ง

แล๎ว ปัจจุบันจังหวัดท้าการเลี้ยงได๎แกํจังหวัดจันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม เป็นต๎น ซึ่งขนาดแตํละแปลงมีเนื้อที่ตั้งแตํ 2 ไรํ จนหลายสิบไรํขึ้นไป พันธุ์ปลากะพง
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ขาวที่ใสํเลี้ยงมักเป็นปลาขนาดเล็ก 1-2 เซนติเมตร และจ้านวนปลาที่เลี้ยงไมํแนํนอนแล๎วแตํปริมาณ
ปลาที่หาได๎ตามธรรมชาติ แตํไมํเกินไรํละ 1600 ตัว อาหารที่ใช๎เลี้ยงเป็นลูกกุ๎งลูกปลาขนาดเล็กที่ปน
มากับน้้าขณะสูบน้้าทะเล การเลี้ยงโดยวิธีนี้นับเป็นผลพลอยได๎อยํางหนึ่งจากนากุ๎ ง ในระยะเวลาการ
เลี้ยงสั้นๆ 4-6 เดือน 

2. การเลี้ยงปลากะพงขาวในบํอน้้ากรํอย  เป็นการเลี้ยงปลาภายในบํอน้้ากรํอย ซึ่งนิยมเลี้ยง
กันไปตามจังหวัดชายทะเล โดยสร๎างบํอใกล๎ๆ กันกับทะเลและทางน้้าติดตํอถึงบํอเลี้ยง คันดินบํอต๎อง
สูงพอที่จะกันน้้าทํวม รูปรํางบํอจะเป็นรูปใดก็ได๎ แตํควรสร๎างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า เพ่ือสะดวกใน 
การเลี้ยง การจับปลา และความสวยงาม ขนาดของบํอขึ้นอยูํกับทุนทรัพย์ จ้านวนปลา และขนาดของ
ปลาที่เลี้ยง ที่หัวและท๎ายบํอมีประตูน้้าท้าด๎วยไม๎หรือคอนกรีต ซึ่งสามารถเก็บกักน้้าได๎ นอกจากนั้น
ยังมีแผํนกรองเป็นตะแกรงกันปลาออกติดตั้งไว๎ประจ้าดังนี้คือ 

ก. บํอเลี้ยงปลาขนาดเล็ก ใช๎ส้าหรับเลี้ยงปลากะพงขนาดเล็กหรือมีขนาดความยาว 10-15 
เซนติเมตร ขนาดพ้ืนที่บํอ 1/2 – 1 ไรํ มีระดับความลึกน้้า 100 เซนติเมตร ปริมาณปลาที่ใสํลงเลี้ยง
จ้านวน 800-1600 ตัว ขนาดบํอ 1 ไรํ ใช๎ระยะการเลี้ยง 4-6 เดือน ในกรณีน้้าในบํอถํายเทไมํสะดวก 
และไมํหมุนเวียน จะต๎องลดจ้านวนปลาใสํเลี้ยงลงครึ่งหนึ่งของจ้านวนเดิม จ้านวนอาหารที่ให๎กิ นตํอ
วัน น้้าหนัก 300 กรัม ตํอจ้านวนปลาที่เลี้ยง 100 ตัว 

ข. บํอเลี้ยงขนาดใหญํ  ใช๎ส้าหรับเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดคํอนข๎างใหญํ หรือมีขนาดความ
ยาว 20-30 เซนติเมตร หรือเป็นปลาที่ย๎ายมาจากบํอเลี้ยงขนาดเล็กที่ต๎องการขุนให๎เป็นปลาใหญํสํง
ตลาดตํอไป ขนาดของบํอมีเนื้อที่ตั้งแตํ 2 ไรํขึ้นไป และมีระดับความลึกน้้า 100-200 เซนติเมตร 
ปริมาณปลาที่ใสํลงเลี้ยงจ้านวน 400-800 ตัว/ไรํ ใช๎ระยะเวลาการเลี้ยง 8-10 เดือน จ้านวนอาหารที่
ให๎กินตํอวันน้้าหนัก 1-5 กิโลกรัม ตํอจ้านวนปลาที่เลี้ยง 100 ตัว 

การเลี้ยงปลากะพงขาวในบํอน้้าจืดก็สามารถท้าได๎เชํนเดียวกับการเลี้ยงในบํอน้้ากรํอย ถ๎า
สภาพการถํายเทน้้าภายในบํอกระท้าได๎อยํางสม่้าเสมอ จะท้าให๎ปลาที่เลี้ยงเติบโตตามปรกติ 

3. การเลี้ยงปลากะพงขาวในแหลํงน้้าดัดแปลง ในแหลํงน้้าบางแหํงที่มีรูปรํางและคุณสมบัติ
เหมาะที่จะดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงปลากะพงขาวได๎คือ 

ก. นาเกลือ 
ข. ขุมเหมือง 
ค. อําวปิดหรือแอํงน้้า 
ง. แมํน้้า คลอง ที่ไมํขัดขวางการสัญจร 
จ. คู คลองสํงน้้า 
ฯลฯ 
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แหลํงน้้าดังกลําวเมื่อไมํมีคุณคําอยํางอ่ืนแล๎ว เราสามารถดัดแปลงให๎เป็นแหลํงปลากะพงขาว
ได๎ โดยท้าการกั้นด๎วย เฝือก รั้ว หรือแนวคันดิน แตํให๎สภาพน้้าภายในไหลเข๎าออกได๎ตามปรกติ  
สามารถใช๎เลี้ยงปลากะพงขาวได๎ดี เนื่องจากสภาพบริเวณเลี้ยงใกล๎เคียงกับการเลี้ยงประเภทอวนและ
ที่ล๎อมขัง จึงอนุโลมวิธีการเลี้ยงเชํนเดียวกัน 

 
2.1.9  ปริมาณอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว 
ปลากะพงขาวเป็นปลาประเภทกินเนื้อปลาอ่ืน หรือสัตว์น้้าอ่ืนๆ ขนาดเล็กเป็นอาหาร เชํน 

กุ๎ง และปู อาจกินกันเองเมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กหรือหิวจัด อาหารที่ใช๎เลี้ยงปลากะพงขาวได๎ดีและ
เหมาะสมคือ ปลาเบ็ดเตล็ด เศษปลา ซึ่งมีคุณคําทางเศรษฐกิจน๎อย และมีอยูํมากตามแหลํงชายทะเล 
โดยผู๎เลี้ยงอาจเก็บรวบรวมเอาจากแหลํงโดยการใช๎เครื่องมือประจ้าบ๎าน หรือหาซื้อในราคาถูก เป็น
การเปลี่ยนแปลงคุณคําอาหารให๎เป็นเนื้อปลาราคาแพงขึ้นได๎ นอกจากนั้นยังสามารถหาอาหารชนิด
ส้าเร็จรูปหรือดัดแปลงให๎เหมาะสมก็ได๎ แตํขณะนี้การเลี้ยงยังคงมุํงไปในด๎านการให๎อาหารตามรูปแบบ
การเลี้ยงดังนี้ 

ก. อาหารธรรมชาติ เหมาะกับวิธีการเลี้ยงในนาปลาน้้ากรํอยในแหลํงน้้าดัดแปลง เชํน นา
เกลือ ขุมเหมือง นากุ๎ง หรือการเลี้ยงในบํอ ซึ่งจะต๎องมีการถํายเทน้้าเข๎ามาในแหลํงเลี้ยงเสมอๆ จะได๎
อาหารของปลาเข๎ามาด๎วย เชํน ลูกกุ๎ง ปลาน้้ากรํอยขนาดเล็ก ซึ่งปลากะพงเลี้ยงจะได๎อาศัยเป็น
อาหารตามธรรมชาติ วิธีนี้รวมถึงการใสํปุ๋ยลงในนา เพ่ือเรํงให๎สัตว์เล็กๆ เกิดอุดมสมบูรณ์ขึ้นตาม
ธรรมชาติ ซึ่งปลากะพงใช๎เป็นอาหารได๎ วิธีการให๎อาหารแบบนี้เหมาะกับการเลี้ยงปลากะพงขาว
ขนาดเล็กในชํวงระยะการเลี้ยงไมํนานนัก 

ข. การเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติแพรํพันธุ์ได๎เร็ว เชํน ปลาหมอเทศ สามารถ
แพรํพันธุ์ในแหลํงน้้ากรํอยได๎ดี ให๎ลูกปลาขนาดเล็ก ซึ่งตกเป็นอาหารของปลากะพงที่เลี้ยงรวมได๎เป็น
อยํางดี วิธีการนี้เหมาะกับการเลี้ยงในบํอน้้ากรํอยหรือบํอน้้าจืด การให๎อาหารแบบนี้ผู๎เลี้ยงจะต๎อง
หมั่นสังเกต และตรวจสอบปริมาณปลาหมอเทศขนาดเล็กให๎ได๎สัดสํวนกับปลากะพงจึงจะให๎ผลิตผล
สูงและได๎ปลากะพงขนาดใหญํที่ตลาดต๎องการ วิธีนี้อาจเตรียมบํอเพาะพันธุ์ ปลาหมอเทศแล๎วจับลูก
ปลาขนาดเล็กมาใสํให๎เป็นอาหารเป็นครั้งคราวจะได๎ผลที่แนํนอนขึ้น 

ค. อาหารสมทบ เป็นการให๎อาหารแกํปลากะพงที่เลี้ยงอยํางสม่้าเสมอ ชนิดอาหารได๎แกํ เศษ
ปลา หรือปลาเป็ด วิธีการให๎อาหารแบบนี้เหมาะกับการเลี้ยงทุกแบบ เพราะปลาได๎กินอาหาร
สม่้าเสมอทั่วถึง และในปริมาณที่รํางกายต๎องการ จ้านวนอาหารที่ให๎วันละตามตารางที่ก้าหนดให๎ 

 
 
 



11 
 

 

2.1.10  วิธีการให้อาหารสมทบ 
วิธีการให๎อาหารสมทบควรปฏิบัติดังนี้ 
ก. ท้าการให๎อาหารที่เดิมทุกครั้งเพ่ือปลาเกิดความจดจ้า และจุดที่โยนอาหารตรงบริเวณต๎น

น้้าที่เริ่มไหลเข๎าในกระชังหรือในบํอ 
ข. โยนอาหารให๎คราวละน๎อยๆ สังเกตการณ์กินอาหารให๎ทั่วถึง และเรํงให๎กินเมื่อปลาแยํง

อาหาร โยนอาหารให๎กระจาย ถ๎าปลาในฝูงแยํงกันกินมาก และโยนอาหารให๎เป็นกลุํมถ๎าปลาแสดง
อาการไมํสนใจ 

ค. ให๎อาหารวันละครั้งตอนขณะน้้าขึ้น และมีกระแสน้้าไหลพอประมาณ 
ง. หยุดการให๎อาหารถ๎าปลาไมํกินอาหาร หรือเมื่อมีอาการอ่ิม มิฉะนั้นเศษอาหารจะตกลงไป

ที่ก๎นบํอ ท้าให๎เกิดการเนําเสียของน้้า 
จ. หยุดท้าการให๎อาหารในวันที่มีกระแสน้้าไหลแรงจัด เปลี่ยนความเค็มโดยกะทันหัน น้้าขุํน 

น้้าเขียว และแดดร๎อนจัด ปลาจะกินอาหารน๎อยต๎องปลํอยทิ้งไว๎ 2-3 วัน จึงจะเริ่มกินอาหารดี
เหมือนเดิม 

 
2.1.11  การดูแลรักษา 
ในการเลี้ยงปลากะพงขาวจะต๎องคอยดูแลดังตํอไปนี้ 
1. น้้า  ภายในบํอเลี้ยงจะต๎องไมํเปลี่ยนความเค็มโดยกะทันหันจะท้าให๎เกิดการเสียหาย เชํน

ปลาเจ็บปุวย และไมํกินอาหารเกิดข้ึน น้้าในบํอจะต๎องถํายเทตามระยะเวลา ต๎องไมํขุํนหรือบูดเนําเสีย
เป็นฟอง เกิดจากอาหารเนําหมักหมม ต๎องลอกท้าความสะอาดตามระยะเวลา 

2. คันดิน จะต๎องไมํรั่วท้าลาย ท้าให๎เก็บกักน้้าไมํอยูํ และท้าให๎ปลาสูญหายไปได๎ 
3. กระแสน้้า  ในกรณีเลี้ยงในกระชังหรือที่ล๎อมขัง หรือแหลํงน้้าดัดแปลงจะต๎องหาทาง

ปูองกันกระแสน้้าไมํให๎ท้าลายบริเวณเลี้ยงปลา 
4. ศัตรู  ต๎องคอยก้าจัดศัตรู เชํน นก งู และนากมักเข๎ากัดกินปลาในที่เลี้ยง ปูทะเลนอกจาก

จะขุดรูท้าให๎บํอรั่วแล๎ว มักคีบตัดกระชังให๎ขาดปลาหนีหายได๎ ต๎องรีบหาทางก้าจัด โดยเฉพาะปลา
กะพงขนาดเล็กมักถูกปูทะเลหนีบตายเป็นจ้านวนมาก 

 
2.1.12  โรคและศัตรูของการเลี้ยงปลากะพงขาว 
ปลากะพงขาวที่เลี้ยงรวมกันในบํอหรือกระชังในอัตราหนาแนํนเกินไป เป็นสาเหตุให๎ปลาที่

เลี้ยงตายได๎ ดังนี้ 
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1. การตายเกิดจากคอหัก มักพบเสมอในปลากะพงขาว มีอาการทรงตัวไมํได๎ จะลอยน้้าหงาย
ท๎องและตายในที่สุด เกิดจากการที่ท้าให๎ปลาตกใจวิ่งชนขอบบํอ หัวปักก๎นบํอ หรือชนข๎างกระชัง ท้า
ให๎กระดูกบริเวณคอหักได๎ ทางแก๎ไขคืออยําท้าให๎ปลาตกใจ 

2. อวัยวะใต๎คางหลุดจากกระดูกขากรรไกรลําง ท้าให๎สํวนใต๎คางเปิดอ๎ากินอาหารไมํได๎และ
ตาย สาเหตุเกิดจากปลาวิ่งชนตาอวนติดท้าให๎ปากลํางฉีกขาด และเกิดจากการตักปลาด๎วยสวิง ปลา
ชนท้าให๎ปากขาด จึงควรจับปลาด๎วยความระมัดระวัง 

3. การตายเนื่องจากบาดแผล มีสาเหตุจากการจับปลา บาดแผลจากการแทงกันเอง การ
หลีกเลี่ยงการจับบํอยครั้งจะท้าให๎เหลือปลามากขึ้น 

4. การตายเนื่องจากพยาธิ เชํน เห็บน้้า และเหาน้้า หรือปลาติด ซึ่งเป็นสาเหตุให๎ปลากะพง
ขาวที่เลี้ยงดิ้นทุรนทุรายและตายในที่สุด เห็บน้้าและปลาติดมักเป็นตอนระยะน้้าทะเลขึ้นมีความเค็ม
มาก โดยเฉพาะปลาติดจะกํอกวนและเกาะหลัง ท้าให๎เกิดแผลไหม๎และเนื้อเสีย ปลาที่ เลี้ยงจะดิ้นทุรน
ทุรายจนตาย สํวนเหาน้้ามักเป็นตอนน้้าจืดหลาก มักเข๎าเกาะเหงือกปลาที่เลี้ยงและอาจกัดท้าลายได๎ 
ในชํองคอและเข๎าไปในอวัยวะทางเดินอาหาร ท้าให๎ปลาที่เลี้ยงตาย ทางแก๎ไขคือ คอยสังเกตเมื่อพบ
พยาธิก็จับออกท้ิงท้าลายไป 
 

2.1.13  ผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว 
ในการเลี้ยงปลากะพงขาวด๎วยวิธีตํางๆ ในอัตราสํวนความหนาแนํนพอเหมาะสม ปลากะพง

ขาวจะให๎ผลผลิตสูงชนิดหนึ่ง จากการเริ่มต๎นเลี้ยงปลาขนาดน้้าหนัก 50-100 กรัม ใช๎เลี้ยงในนาปลา
หรือในบํอน้้ากรํอย จะให๎ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมตํอไรํ ตํอระยะการเลี้ยงนาน 6 เดือน ส้าหรับ
การเลี้ยงในกระชังหรือในที่ล๎อมขัง โดยเริ่มต๎นเลี้ยงปลาขนาด 100-200 กรัม จะให๎ผลผลิต 300-500 
กิโลกรัมตํอพ้ืนที่กระชัง 100 ตารางเมตร ในระยะการเลี้ยง 12 เดือน โดยมีอัตราการรอดภายในนา
ปลาหรือบํอน้้ากรํอยประมาณ 60% สํวนในที่ล๎อมขังหรือเลี้ยงในกระชังจะให๎อัตรารอดภาย 40% 
และในการเลี้ยงปลากะพงขาว เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ใช๎เลี้ยงกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อของ
ปลา จะได๎เนื้อ 1 กิโลกรัมตํออาหารที่ให๎ 7-10 กิโลกรัม 

 
2.1.14  การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
ปลากะพงขาวเป็นปลาน้้ากรํอนขนาดใหญํ อาศัยอยูํตามปากแมํน้้าที่ติดตํอถึงทะเล และยังสา

มารรถแพรํเข๎าไปอยูํได๎ในแมํน้้าล้าคลองแหลํงน้้าจืด ฉะนั้นในท๎องที่บางแหํงจึงเรียกปลาชนิดนี้วํา 
“กะพงน้้าจืด” ปลากะพงขาวมีลักษณะตัวยาวและแบนข๎าง ปากกว๎างมีฟันเล็กละเอียด ริมฝีปากลําง
ยื่นยาวกวําริมฝีปากบนเล็กน๎อย กระดูกแก๎มที่ขอบเป็นหยักละเอียด และที่มุมเป็นหนามแหลม ล้าตัว
ตอนบนเป็นสีฟูาอมเขียว ด๎านข๎างและสํวนท๎องสีขาวเงิน ครีบหางสีเหลืองด้า 
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การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง มีความเหมาะสมกับสภาพท๎องที่ตามแหลํงน้้าตื้น เชํน 
แมํน้้า ล้าคลอง หนอง บึง แหลํงน้้ากรํอยในทะเลสาบ และทะเลชายฝั่ง ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นที่
เลี้ยงปลาได๎สะดวกและลงทุนน๎อย แตํสามารถเลี้ยงปลาได๎หนาแนํนเป็นจ้านวนมาก และไมํมีปัญหา
เกี่ยวกับโรคภัยตํางๆ จากการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปรากฏวําเป็นปลาที่มีความอดทน 
สามารถปรับตัวอยูํได๎ทั้งน้้าจืดและน้้าเค็ม สามารถฝึกให๎เชื่องและเลี้ยงรวมฝูงได๎ดี เติบโตเร็วและให๎
ผลผลิตสูง จึงเป็นปลามีราคาแพง สามารถท้ารายได๎แกํผู๎เลี้ยงพอสมควร ดังนั้นการเลี้ยงปลากะพงขาว
สามารถประกอบเป็นอาชีพได๎เป็นอยํางดี 

 
2.1.15  การรวบรวมลูกปลากะพงขาว 
ลูกปลากะพงขาวขนาดเล็กมักเข๎ามาอาศัยตามแหลํงน้้าตื้นตามบริเวณชายฝั่ง และเข๎าไป

อาศัยอยูํตามแมํน้้าล้าคลอง หนองบึง หรือแม๎กระทั่งในนาข๎าวที่มีสายน้้าติดตํอเมื่อน้้าทะเลทํวมถึง
ตามจังหวัดชายทะเลทั่วไป ทั้งในท๎องที่ทางฝั่งอําวไทยและท๎องที่ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ระยะเวลาที่
ปรากฏมีความชุกชุมลูกปลาเป็นจ้านวนมากคือ ระยะตอนต๎นฤดูฝน ซึ่งทางฝั่งอําวไทยสามารถ
รวบรวมได๎จ้านวนมากในระหวํางเดือนตุลาคม-มกราคม และทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียในระหวํางเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 

ลักษณะเดํนของลูกปลากะพงขาวขนาดเล็ก จะมีแถบสีน้้าตาลอํอนหนึ่งแถบพาดตามแนวสัน
หลังจากปลายปากบนถึงตอนต๎นของครีบหลังอันแรก ลูกปลาขนาดเล็กความยาวไมํเกิน 3 เซนติเมตร
ที่ด๎านข๎างล้าตัวสีน้้าตาลอํอนจะมีลายสีด้าพาดขวาง ในลูกปลาที่มีขนาดเล็กมากๆ ล้าตัวจะเป็นสีด้า
ล๎วนๆ การรวบรวมลูกปลาใช๎อวนตาถี่ขนาดตา 5 มิลลิเมตร ลากจับลูกปลาตามแอํงน้้าขนาดความ
ยาวของอวนขึ้นกับขนาดพื้นที่จับลูกปลา สํวนมากใช๎อวนยาว 2-3 เมตร ลึก 1.5 เมตรก็พอ ลูกปลาที่
รวบรวมได๎มักคละขนาดกันคือ มีความยาว 1-15 เซนติเมตร แตํถ๎าท้าการรวบรวมตอนต๎นๆ ฤดู สํวน
ใหญํจะได๎ลูกปลาขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร 

 
2.1.16  การอนุบาลลูกปลา 
1. บํออนุบาลควรเป็นบํอซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าขนาด 3-5 ตารางเมตร มีความลึก 50 

เซนติเมตรใช๎อนุบาลปลาขนาดยาว 3 เซนติเมตร ได๎จ้านวน 300-500 ตัว ส้าหรับลูกปลาที่มีขนาด
เล็กหรือโตกวํานี้ จ้านวนลูกปลาที่อนุบาลจะต๎องมากขึ้นหรือลดลงได๎ตามความเหมาะสม อยํางไรก็
ตามการอนุบาลลูกปลาในบํอดินจะได๎รับผลดี 

2. น้้าที่ใช๎อนุบาลลูกปลาควรใสสะอาด มีความเค็มใกล๎ เคียงน้้าในแหลํงที่จับปลา ไมํควร
อนุบาลลูกปลากะพงในน้้าจืดล๎วนๆ แตํควรใสํเกลือแกงลง 1 ช๎อนโต๏ะในน้้าจืด 1 ลิตร (ความเค็ม 10-
12 สํวนในพัน) การใช๎เครื่องปั้มอากาศจ้าเป็นอยํางยิ่งตํอการอนุบาลปลาจ้านวนมากในบํอซีเมนต์ 
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เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้้าให๎เพียงพอความต๎องการหายใจของลูกปลา การเปลี่ยนน้้าให๎บํอยๆ 
หรือจะใช๎ระบบน้้าหมุนเวียนกรองจนสะอาดน้ากลับมาใช๎รวมทั้งการขจัดเศษอาหารและสิ่งขับถําย
ออกจากบํอจะท้าให๎ลูกปลาเติบโตเร็วขึ้น 

3. อาหารที่ใช๎เลี้ยงลูกปลา ส้าหรับลูกปลาที่มีขนาดเล็กกวํา 1.50 เซนติเมตร ให๎กินไรแดง
หรือกุ๎งเคยขนาดเล็ก แตํถ๎าลูกปลาที่มีความยาวกวํานี้ ใช๎เนื้อปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให๎กินวันละ 2-3 
ครั้ง โดยแตํละครั้งให๎กินอยํางเพียงพอ แตํก็ไมํควรให๎จนอาหารเหลือตกค๎างอยูํในบํอ ซึ่งจะเป็นเหตุให๎
น้้าเสียและเป็นชํองทางให๎เกิดโรคกับลูกปลาได๎ 

4. การกินกันเองจะพบบํอยๆ ในระยะแรกที่ลูกปลายังไมํเคยชินกับอาหารที่เราฝึกให๎กิน 
เพราะโดยนิสัยตามธรรมชาติ ปลากะพงขาวจะกินเหยื่อที่มีชีวิต ดังนั้นเวลาหิวลูกปลาตัวโตกวําก็จะ
กินตัวเล็กกวําเป็นอาหาร จึงจ้าเป็นต๎องคอยแยกปลาขนาดเล็กที่โตช๎าหรือขนาดใหญํที่โตเร็วไป
รวบรวมไว๎กับลูกปลาที่มีขนาดเดียวกัน มิฉะนั้นแล๎วลูกปลาจะเหลือรอดน๎อย เมื่ออนุบาลลูกปลาจนได๎
ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ก็สามารถปลํอยลงเลี้ยงในกระชังตํอไปได๎ 

 
2.1.17  อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
1. การเลือกท้าเลในการติดตั้งกระชังเลี้ยงปลา 
-เป็นแหลํงทีม่ีระดับความลึกของน้้าอยํางน๎อย 1 เมตร มีกระแสน้้าไหลผํานสะดวก 
-เป็นแหลํงที่มีเครื่องก้าบังคลื่นลมตามธรรมชาติได๎ดีเพ่ือให๎กระชังปลอดภัยจากการถูกท้าลาย
ของคลื่นลม เชํน บริเวณท่ีลึกเข๎าไปในทะเลสาบ ปากแมํน้้า ล้าคลอง และอําวปิดบางแหํง 
-เป็นแหลํงที่อยูํหํางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม อันจะเป็นเหตุให๎เกิดน้้าเสีย ซึ่งจะเป็นพิษ

เป็นภัยตํอปลาที่เลี้ยงและผู๎บริโภคเนื้อปลา 
-แหลํงที่วางกระชังควรอยูํหํางจากเส๎นทางสัญจรทางน้้า เพ่ือให๎กระชังปลอดภัยจากการถูก

เรือชน อันจะเป็นเหตุให๎กระชังเสียหาย ปลาหนีออกจากกระชังได๎ ปราศจากเสียงรบกวน 
2. วัสดุที่ใช๎ในการเลี้ยงปลา 
กระชังไนลํอนขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2.50 เมตร ประกอบด๎วยเนื้ออวนเบอร์ 

15 มีขนาดตาเหยียด 2.0-2.5 เซนติเมตร สามารถปลํอยปลาลงเลี้ยงได๎ 300 ตัว ต๎นทุนของกระชัง
ขนาดดังกลําวคิดเป็นเงินกระชังละ 1600 บาท ใช๎ได๎นาน 3-4 ปี 

อาหารที่ใช๎เลี้ยง เป็นพวกเศษปลาเบ็ดเตล็ดราคาถูกประมาณกิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยสับ
เป็นชิ้นพอเหมาะกับขนาดปลาที่เลี้ยง 

3. การดูแลรักษา 
เมื่ออนุบาลลูกปลาได๎ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร จึงน้าปลาปลํอยลงเลี้ยงในกระชังที่วาง

เตรียมไว๎ โดยให๎อาหารในเวลาที่น้้าขึ้นเต็มที่ โยนให๎กินคราวละน๎อยๆ ให๎กินอยํางสม่้าเสมอและทั่วถึง
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จนกวําปลาจะหยุดกิน ไมํควรให๎อาหารมากเกินความจ้าเป็น เพราะอาหารจะเหลือตกค๎างอยูํใน
กระชังกลับเป็นเหยื่อลํอปูและสัตว์น้้าอื่นๆ เข๎ามาท้าลายกระชัง อันเป็นเหตุให๎ปลาหนีออกจากกระชัง
ไปได๎ ผู๎เลี้ยงจะต๎องหมั่นลงตรวจกระชัง เพ่ือปูองกันการสูญหายของปลาในกระชัง 

4. ผลผลิตการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
จากผลการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังของสถานีประมงสงขลา พบวําเมื่อเลี้ยงปลา

ในกระชังครบ 1 ปี จะให๎ผลผลิต 300-500 กิโลกรัม ตํอพ้ืนที่กระชัง 100 ต.ร.ม. โดยมีอัตรารอดตาย 
90% และในการเลี้ยงปลากะพงขาว เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ใช๎เลี้ยงกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อ
ของปลาจะได๎เนื้อ 1 กิโลกรัม ตํออาหารที่ให๎ 7-10 กิโลกรั 
 

2.2  ส่วนประกอบของอุปกรณ์และการท างาน (การใช๎งานบอร์ด Arduino MEGA เบื้องต๎น 2560) 
 
2.2.1  Audino mega การใช้งานบอร์ด Arduino MEGA เบื้องต้น (2560) 

 

 
 

รูปที่ 2.2 Arduino mega 
 
จากรูปที่ 2.2 Arduino Mega 2560 คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาจาก 

ATmega2560 มี 54 digital input/output โดยมี 14 ขา สามารถใช๎เป็น output แบบ PWM ได๎ มี 
analog inputs 16 ขา มี UARTs(hardware serial ports) 4 ขา ท้างานที่ความถี่ 16 MHz สามารถ
เชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ด๎วยสายเคเบิล USB หรือใช๎ adaptor AC-to-DC เพ่ือเริ่มต๎นใช๎งาน และมี
ปุุม reset สามารถตํอเข๎ากับ shields ที่ออกแบบเพ่ือใช๎งานกับ Arduino Duemilanove หรือ 
Diecimila. 
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Pin ทั่วไป  
• VIN เป็น input voltage ของบอร์ด Arduino โดยใช๎แหลํงจํายจากภายนอก  
• 5V เป็น output pin ที่ควบคุม 5 V จากบอร์ด  
 • 3V3 เป็น 3.3 volt supply ที่สร๎างขึ้นจาก regulator บนบอร์ด และให๎กระแสได๎สูงสุด 

50 mA 
• GND เป็น ground pin 
  •  IOREF เป็น pin ที่ให๎ voltage reference กับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเลือกคําแรงดัน

ให๎กับshield ที่มาเชื่อมตํอกับบอร์ดหนํวยควมจ้า 
ATmega2560 มีหนํวยความจ้า 256 KB (8 KB ใช๎ส้าหรับ bootloader ) นอกจากนี้ยังมีอีก 

8 KB ส้าหรับ   SRAM และ 4 KB ส้าหรับ EEPRO 
Input and Output 
ในแตํละ digital pins ทั้ง 54 pins บนบอร์ด Arduino Uno สามารถเป็นได๎ทั้ง input และ

output โดยจะท้างานที่แรงดัน 5 V และให๎กระแสสูงสุด 40 mA 
ฟังก์ชันอื่นๆ 
• External Interrupts: 2 (interrupt 0) , 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 

(interrupt 4), 20 (interrupt 3), 21 (interrupt 2). pins เหลํานี้สามารถที่จะก้าหนดคําที่เรียก
interrupt ในคําต่้าๆ, ขอบขาข้ึนและลง หรือเปลี่ยนแปลงคํา 
  • PWM: 2 ถึง 13 และ 44 ถึง 46 ให๎ output PWM output 8-bits  

 • SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) ใช๎ส้าหรับรองรับการสื่อสารแบบ SPI
โดยที่ไมํเกี่ยวข๎องกันกับ ICSP header ซึ่งจะมีลักษณะคล๎ายกับ Uno, Duemilanove และ
Diecimila 

• LED 13 : เป็น build-in LED ที่เชื่อมตํอกับ digital pin 13 เมื่อ pin มีคําเป็น HIGH LED
จะติด , แตํเมื่อ pin เป็น LOW LED จะดับ 

 • TWI : 20 (SDA) and 21 (SCL). รองรับการเชื่อมตํอแบบ TWI(I2C) 
  • บอร์ด Mega2560  มี 16 analog inputs  แตํละ pins ให๎ความละเอียด 10 bits   
  • AREF. แรงดันอ๎างอิง ส้าหรับ analog input 

  • Reset ใช๎ในการ reset ไมโครคอนโทรลเลอร์  โดยทั่วไปจะใช๎โดยการเพ่ิมปุุม reset ไว๎
บน shield เพ่ือปูองกันปุุมท่ีอยูํบนบอร์ด 
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2.2.2  ตัววัดค่าpH (neonics 2563) 
 

 
 

รูปที่ 2.3 ชุดวัดคําpH 
 
จากรูปที่ 2.3 Arduino กับ Sensor PH Meter เพ่ือวัดคุณภาพน้้าความเป็นกรดเป็นดําง

ของน้้า หรือสารละลายตํางๆเชํน การวัดสารละลายในน้้าความเป็นกรดเป็นดํางของสารละลาย งาน
ปลูกพ้ืนไฮโดรโปนิกส์ ทางการเกษตร การบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต๎น 

คํา pH คือการวัดความเข๎มข๎นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นการวัดความป็นกรด-ดํางหรือเบส
ของสารละลาย ของเหลวหรือน้้า โดยที่ระดับพีเอช มักจะอยูํในชํวง 0 ถึง 14 โดยของเหลวที่มีคําพี
เอช น๎อยกวํา 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวหรือน้้าที่มีคําพีเอช มากกวํา 7 จะเป็นดํางหรือเบส สํวน
ระดับคําพีเอช ที่ 7.0 หมายถึง “เป็นกลาง” โดยมีความเป็นไปได๎ถ๎าของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรง
จะมีคําพีเอช ที่ต่้ากวํา 0 และถ๎าของเหลวมีความเป็นดํางสูงจะมีคําพีเอช ที่มากกวํา 14 

ความหมายของคํา pH คือค้าวํา “pH” นั้นมาจากค้าภาษาเยอรมัน “potenz” ซึ่งหมายถึง 
“พลังงาน” รวมกับ H สัญลักษณ์องค์ประกอบของไฮโดรเจนดังนั้น pH จึงเป็นตัวยํอของ “พลังแหํง
ไฮโดรเจน” 

ความส้าคัญของคํา pHคํา pH ของน้้าเป็นตัวก้าหนดความสามารถในการละลาย (ปริมาณ
สารที่สามารถละลายได๎ในน้้า) เชํนน้้าที่มีคําพีเอช ต่้า (เป็นกรด) นั่นหมายความวําน้้านั้นมีแนวโน๎มที่
จะมีธาตุโลหะหนักและสารอ่ืนๆ ละลายอยูํเชํนเหล็ก ทองแดง และอ่ืนๆ และคําพีเอช ยังแสดงถึง
ความสามารถในการด้ารงชีพของสัตว์น้้า pH เป็นปริมาณที่ส้าคัญที่สะท๎อนถึงสภาพทางเคมีของ
สารละลาย คําพีเอช สามารถควบคุมความพร๎อมใช๎งานของสารอาหารหน๎าที่ทางชีวภาพกิจกรรมของ
จุลินทรีย์และพฤติกรรมของสารเคมี ด๎วยเหตุนี้การตรวจสอบหรือควบคุมคําพีเอช ของดินน้้าและ
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจึงมีความส้าคัญส้าหรับการใช๎งานที่หลากหลาย 
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2.2.3  ปั้มลมตู้ปลา (บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์ ซัพพลายจ้ากัด 2561) 
 

 
 

รูปที่ 2.4 ปั้มลมตู๎ปลา 
 
จากรูปที่ 2.4 ปั้มออกซิเจน แบบปั้มขนาดเล็ก ปั้มลักษณะนี้ภายในประกอบด๎วย แกนโรเตอร์ 

และสเตอร์อยูํภายใน เมื่อปูอนแรงดันไฟฟูา จะเกิดการตัดของสนามแมํเหล็กไฟฟูา ท้าให๎แกนโรเตอร์
เคลื่อนที่ได๎ ด๎านบนติดใบพัดดันให๎ลมออก 

ข้อดีของปั้มประเภทนี้คือ ราคาปานกลาง ระดับเสียงเงียบ สามารถตํอใช๎ไฟ 12 ,24 โวลต์ได๎,
หรือติดกับไฟแบตเตอร์รี่รถยนต์ได๎ หรือตํอชุดโซลาร์เซลล์ได๎,ปั้มออกซิเจน 
  

2.2.4  สายแพร  (Wikipedia 2562) 
 

 

 
 

รูปที่ 2.5 สายแพร 
 
จากรูป 2.5 เป็นสายน้าสัญญาณที่มีตัวน้าหลายเส๎นขนานกันเป็นแผํนกว๎าง นิยมใช๎ในงานที่

ต๎องการเชื่อมโยงสายสัญญาณจ้านวนมากเส๎นไปด๎วยกัน เชํน บัสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสาย
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แพเป็นสายที่นิยมใช๎เชื่อมตํอสัญญาณระหวํางวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงใช๎มากกับการเชื่อมตํออุปกรณ์
ภายในคอมพิวเตอร์ ทั้งการเชื่อมตํอฮาร์ดดิสก์, ไดรฟ์ซีดี และ ไดรฟ์ฟลอปปีดิสก์ในระบบ ATA และ
ไมโครคอมพิวเตอร์ยุกแรกๆ บางระบบ จะใช๎เชื่อมตํอกับอุปกรณ์ภายนอกด๎วย เชํน BBC Micro หรือ 
Apple II 
 

2.2.5  อิเล็คโทรด  (Thai-Draftman  2553) 
 

 
 

รูปที่ 2.6 อิเล็คโทรด 
 
จากรูปที่ 2.6 อิเล็กโทรดวัดระดับน้้า คือ อุปกรณ์ที่ใช๎ควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วในการ 

จํายน้้าเข๎าออกระบบโดยใช๎น้้าเป็นตัวน้าในการเดินทางของกระแสไฟฟูาในวงจร ซึ่ง อิเล็กโทรด จะ
ประกอบด๎วย ขาสามขาดังรูป ซึ่งขาที่ยาวที่สุด จะเรียกวําขา Commonและอีก สองขา คือ Start – 
Stop ท้างานเหมือนหน๎าคอนแทคตัดตํอวงจรทั่วไปสามารถสลับกันได๎ข้ึนอยูํกับการใช๎งาน เชํน ระบบ 
Makeup Water หรือ Overflow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          รูปท่ี 2.7 วงจรอิเล็คโทรด 
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จากรูปที่ 2.7 เป็นการใช๎งาน อิเล็กโทรด รํวมกัน ระหวํางระบบ Makeup Water และ 

Overflowโดยระบบ Makeup Water จะท้างานเมื่อ น้้ามีระดับต่้ากวําระดับ A และ หยุดการที่งาน
ระดับ Bและถ๎าหาก มีน้้าเข๎าไปในระบบเชํนฝนตก จนน้้าล๎นไปถึง C ระบบ Overflow ก็จะท้าการ
ระบายน้้าออกจากระบบ และจะตัดสัญญาณเมื่อ น้้าลดลงจนต่้ากวําระดับ B 
 

2.2.6 หลอด UV  (prominent 2562) 
 

 
 

 
 
 

 
รูปที่ 2.8 หลอด UV 

 
 จากรูปที่ 2.8 การปลํอยรังสียูวีเป็นกระบวนการฆําเชื้อที่ปลอดภัยปราศสารเคมีในระบบ

บ้าบัดน้้ายุคใหมํ ระบบยูวี Dulcodes® ของ ProMinent จะน้าการฆําเชื้อด๎วยรังสียูวีที่ปลอดภัยและ
เชื่อถือได๎ไปประยุกต์ใช๎งานได๎หลากหลายที่สุด ผลการวิจัยและระบบที่ท้างานไมํขัดข๎องนับไมํถ๎วน
พิสูจน์ให๎เห็นวํา: ยูวีเหมาะกับการฆําเชื้อในน้้ามาก 

ข๎อดีของการบ้าบัดด๎วยรังสียูวีการฆําเชื้อทันทีอยํางปลอดภัยโดยไมํเติมสารเคมี ซึ่งฤทธิ์ใน
การฆําเชื้อจะพัฒนาเองโดยไมํยึดคํา pH ไมํเกิดการกํอตัวของสสารที่ไมํพึงประสงค์ น้้าไมํเสียกลิ่นและ
รสชาติ ไมํจ้าเป็นต๎องเก็บรักษาและใช๎สารเคมีอีกด๎วย นอกจากนั้น ไมํจ้าเป็นต๎องมีวิถีการเกิดปฏิกิริยา
หรือถังปฏิกรณ์ ระบบยูวีใช๎พ้ืนที่น๎อยมากและรักษาต๎นทุนในการลงทุนและการด้าเนินงานต่้ามาก
เนื่องจากมีความนําเชื่อถือและสมรรถนะสูง 
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2.2.7  รีเลย์  (Psptech 2557) 

 
รูปที่ 2.9 รีเลย์ 

 
จากรูปที่ 2.9 รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดหนึ่ง ซึ่งท้าหน๎าที่ตัดตํอวงจรแบบเดียวกับ

สวิตช์ โดยควบคุมการท้างานด๎วยไฟฟูา Relay มีหลายประเภท ตั้งแตํ Relay ขนาดเล็กที่ใช๎ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญํที่ใช๎ในงานไฟฟูาแรงสูง โดยมีรูปรํางหน๎าตาแตกตํางกัน
ออกไป แตํมีหลักการท้างานที่คล๎ายคลึงกัน ส้าหรับการน้า Relay ไปใช๎งาน จะใช๎ในการตัดตํอวงจร 
ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช๎งานได๎หลากหลายรูปแบบภายใน Relay จะประกอบไปด๎วยขดลวด
และหน๎าสัมผัส  

หน๎าสัมผัส NC (Normally Close) เป็นหน๎าสัมผัสปกติปิด โดยในสภาวะปกติหน๎าสัมผัสนี้
จะตํอเข๎ากับขา COM (Common) และจะลอยหรือไมํสัมผัสกันเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผํานขดลวด 

หน๎าสัมผัส NO (Normally Open) เป็นหน๎าสัมผัสปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยูํ ไมํ
ถูกตํอกับขา COM (Common) แตจํะเชื่อมตํอกันเมื่อมีกระแสไฟไหลผํานขดลวด 

ขา COM (Common) เป็นขาที่ถูกใช๎งานรํวมกันระหวําง NC และ NO ขึ้นอยูํกับวํา ขณะนั้น
มีกระแสไฟฟูาไหลผํานขดลวดหรือไมํ หน๎าสัมผัสใน Relay 1 ตัวอาจมีมากกวํา 1 ชุด ขึ้นอยูํกับผู๎ผลิต
และลักษณะของงานที่ถูกน้าไปใช๎ จ้านวนหน๎าสัมผัสถูกแบํงออกดังนี้ 

สวิตช์จะถูกแยกประเภทตามจ้านวน Pole และจ้านวน Throw ซึ่งจ้านวน Pole (SP-Single 
Pole, DP-Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจ้านวนวงจรที่ท้าการเปิด-ปิด หรือ 
จ้านวนของขา COM นั่นเอง และจ้านวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจ้านวนของตัวเลือกของ Pole 
ตัวอยํางเชํน SPST- Single Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกได๎เพียงอยํางเดียวโดยจะเป็น
ปกติเปิด (NO-Normally Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แตํถ๎าเป็น SPDT- Single 
Pole Double Throw สวิตช์จะมีหนึ่งคูํเป็นปกติเปิด (NO) และอีกหนึ่งคูํเป็นปกติปิดเสมอ (NC)  
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รูปที่ 2.10 การท้างานของรีเลย์ 
 
จากรูปที่ 2.10 สํวนประกอบข๎างต๎นที่ได๎กลําวไป ในบทความนี้เราจะใช๎งาน Relay แบบ 

SPDT (Single Pole Double Throw) หลักการท้างานของ Relay นั้น ในสํวนของขดลวด เมื่อมี
กระแสไฟฟูา ไหลผําน จะท้าให๎ขดลวดเกิดการเหนี่ยวน้าและท้าหน๎าที่เสมือนแมํเหล็กไฟฟูา สํงผลให๎
ขา COM ที่เชื่อมตํออยูํกับหน๎าสัมผัส NC (ในสภาวะที่ยังไมํเกิดการเหนี่ยวน้า) ย๎ายกลับเชื่อมตํอกับ
หน๎าสัมผัส NO แทน และปลํอยให๎ขา NC ลอย เมื่อมองที่ขา NC กับ COM และ NO กับ COM แล๎ว
จะเห็นวํามีการท้างานติด ดับลักษณะคล๎ายการท้างานของสวิชต์ เราสามารถอาศัยคุณสมบัตินี้ไป
ประยุกต์ ใช๎งานได๎  
 

2.2.8  หลอด LED  (Copyright 2559) 
 

 
 

รูปที่ 2.11 หลอด LED 
 
จากรูปที่ 2.11 LED หรือ ไดโอดเปลํงแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ์ไฟฟูาแบบ 

Passive ที่เมื่อมีกระแสไหลผํานแล๎วจะเปลํงแสงออกมา ด๎วยการที่เป็นไดโอด จึงยอมให๎กระแสไหล
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ผํานทางเดียวจากจากขั้ว + ไปยังขั้ว - ถ๎าตํอกลับทิศ ไฟจะไมํติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอดขั้ว + ไป
ยังขั้ว -.ถ๎าตํอกลับทิศ ไฟจะไมํติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอด) 

 
 

 
 

รูปที่ 2.12 การท้างานขั้วและขาของ LED 
 
ภาพแสดงข้ัวและขาของ LED  

สามารถสังเกตขั้วของ LED ได๎งํายๆโดยดูจากขาของมัน ขาที่ยาวจะเป็นขั้ว + สํวนขาที่สั้น
กวําจะเป็นขั้ว - ,แตํถ๎าหากขาของ LED บางตัวเทํากันเพราะอาจจะหักหรืองอ ก็ให๎สังเกตที่มุมหยัก
ภายในหลอดตามภาพแทน 

 
2.2.9  สวิตซ์กดติดกดดับ  (Factomart 2559)  
 

 
 

รูปที่ 2.13 สวิตซ์กดติดกดดับ 
 
จากรูปที่ 2.13 เมื่อมีการกด Push button Switch หน๎าสัมผัสดังกลําวจะเปลี่ยนสถานะจาก 

NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แตํเมื่อปลํอยมือออกจาก Push button Switch หน๎าสัมผัส
จะถูกล็อคไว๎โดยกลไกลของสวิตซ์ ซึ่งสามารถกลับสู๎สภาวะปกติในเหนํงเดิมได๎โดยโดยกด Push 
button Switchอีกครั้งท้าให๎คลายล็อค  จะมีแรงผลักดันจากสปริงให๎Push button Switchเข๎าสู๎
สภาวะปกติ 
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2.2.10  Arduino IDE  (mindphp.com 2558) 
 

 
 

รูปที่ 2.14 ตัวอยํางการใช๎ Arduino IDE 
  

จากรูปที่ 2.14 Arduino IDE คือ เครื่องมือการเขียนโปรแกรมที่มีใช๎งานได๎กับ Arduino ได๎
ทุกรุํน โดยภายในจะมีเครื่องมือที่จะเป็นส้าหรับติดตํอ Arduino เชํน การค๎นหา Arduino ที่ติดตํอกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกรุํน Arduino ที่ตํออยูํเพื่อนตรวจสอบวําขนาดของโปรแกรมที่เขียน หรือ
ไรบรารี่ตํางๆซับพอร์ตกับ Arduino รุํนนั้นๆไหม อีกท้ังยังมีโปรแกรมติดตํอผํานซีเรียลโดยตรงส้าหรับ
คอมพิวเตอร์ 
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2.3  ตารางการแสดงค่าpH ของน้ า 
 

ตารางท่ี 2.2 คําpH 
 

 
 
การเลี้ยงปลากะพงขาวให๎ประสบความส้าเร็จ หัวใจส้าคัญต๎องควบคุมคุณภาพน้้าให๎ได๎คํา PH 

7.5 ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให๎อยูํระหวําง 28-31  ้c 



 
 

 

บทที่ 3 

การออกแบบและสร้าง 
 

3.1 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างภายนอก 

  

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างภายนอก 

 

 จากรูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมที่ออกมานั้นจะมีปั้มน้้าเข้าเพ่ือสูบน้้าจากบ่อพักน้้าเข้าสู่ตู้ปลา 

แล้วมีปั้มออกซิเจนเพื่อเติมออกซิเจนในน้้าที่ตู้ปลา ส่วนปั้มกรองจะท้างานโดยสูบน้้าจากตู้ปลาผ่านตัว

กรองและแสง UV แล้วกลับสู่ตู้เลี้ยงปลาทั้งนี้ยังมีเซ็นเซอร์ระดับน้้า เมื่อน้้าสูบมาจากบ่อพักจนถึง

ปริมาณที่ตั้งไว้ระบบจะตัดการท้างานของปั้มน้้าเข้าและในส่วนของเซ็นเซอร์ วัดค่า pH นั้นจะวัดค่า 

pH ของน้้าที่เลี้ยงปลาเพ่ือปรับสภาะน้้าให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลา 

 

 

 

ตู้ปลา 

เซ็นเซอร์วัด

ระดับน้้า 

ปั้มน้้าเข้า บ่อพักน้้า 

ที่กรองน้้า 

ปั้มกรองน้้า 

เซ็นเซอร์วัด

ค่า pH 

แสง UV 

ปั้มออกซิเจน 
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3.2 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างภายใน 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2 บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างภายใน 

 

แหล่งจ่ายไฟ 

Arduino mega 2560 

หลอดไฟ UV 

ปั้มน้้าเข้า 

เซ็นเซอรว์ัดค่า pH  

เซ็นเชอรว์ดัระดับน ้า 

(อิเลค็โทรด) 

ป้ัมออกซิเจน จอแสดงค่า pH  

A0 

SDA20,SCL21 

INPUT 5 VDC 

D12 
D15 

D17 

ปั้มน้้ากรอง 

D16 
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จากรูปที่ 3.2 เป็นบล็อกไดอะแกรมการท้างานของแบบจ้าลองฟาร์มปลากระพงขาวอัจฉริยะ

ประกอบด้วยตัวควบคุมการท้างานของระบบ คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino mega 2560 ท้า

หน้าที่ควบคุมระบบทั้งหมดโดยจะควบคุมปั้มน้้าเข้าตู้ปลา ปั้มน้้ากรองและปั้มออกซิเจน ทั้งนี้ยังมีตัว

ควบคุมระดับน้้าโดยใช้อุปกรณอิ์เล็กโทรดเป็นตัวควบคุม และยังมีตัววัดค่า pH ของน้้าเพ่ือปรับสภาพ

น้้าให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลากระพงขาว และยังมีหลอดไฟ UV ในการฆ่าเชื้อโรคติดตั้งไว้ด้านล่าง

ของัวกรองตู้ปลา การท้างานของชุดควบคุมนั้นจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่1 เมื่อเปิดระบบชุด

จ้าลองจะท้างานอัตโนมัติ ระบบการท้างานเริ่มจากปั้มน้้าจะสูบน้้าจากอ่างพักน้้าเข้าตู้จนถึงระดับที่

ก้าหนดแล้วจึงหยุดการท้างาน ส่วนปั้มน้้ากรองและปั้มออกซิเจนท้างานควบคู่กันเป็นช่วงเวลาที่

ก้าหนดไว้ส่วนตัวจ้าลองแสง UV และตัววัดค่า pH นั้นจะท้างานตลอดเวลาเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง และใน

ส่วนที่2 จะต้องกดปุ่ม Auto/Manual เพ่ือท้าการสับเปลี่ยนระบบของการท้างานจาก Auto เป็น 

Manual ในการท้างานของ Manual นั้น จะสั่งงานผ่านปุ่มสวิตซ์กดในส่วนของแต่ละการท้างานที่

ต้องการใชง้าน 

 

3.3 บล็อกไดอะแกรมในส่วนของการท้างานอัตโนมัติ 

 
 

 

รูปที่ 3.3 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มน้้าเข้าตู้ปลา 

 

  

 

 

 

รูปที่ 3.4 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มกรองน้้าตู้ปลา 

 

Arduino 

Mega 2560 

วงจรเปดิ-ปิดปัม้

น้้าเข้าตู้ปลา 

วงจรควบคุม

ระดับน้้าโดยใช้

อิเล็คโทรด 

Arduino 

Mega 2560 

วงจรเปิด-ปิด

ปั้มกรองน้้า

เข้าตู้ปลา 

Timer 
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รูปที่ 3.5 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มออกซิเจนของตู้ปลา 

 

 

  

 

  

 

รูปที่ 3.6 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของอุปกรณ์วัดค่า ph ของน้้า  

 

  

 

 

 

รูปที่ 3.7 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของ UV 

 

 

 

 

จอแสดงค่า

ph 

Arduino 

Mega 2560 

วงจรเปดิ-ปิดปัม้

กรองออกซิเจน 

Arduino 

Mega 2560 

อุปกรณ์วัด

ค่า ph 

Arduino 

Mega 2560 

หลอด UV 

(LED) 

Timer 

Timer 
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3.4 บล็อคไดอะแกรมในส่วนของการท้างานแบบ Manual 

 
 

 

รูปที่ 3.8 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มน้้าเข้าตู้ปลา 

  

 

 
 

รูปที่ 3.9 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มกรองน้้าตู้ปลา 
 

 

   

 

รูปที่ 3.10 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของปั้มออกซิเจนของตู้ปลา 

 

 

   

 

รูปที่ 3.11 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท้างานของ UV 

 

 

 

 

 

 

Arduino 

Mega 2560 

วงจรเปดิ-ปิดปัม้

น้้าเข้าตู้ปลา 
ปั้มน้้าเข้าบ่อ 

Arduino 

Mega 2560 

Arduino 

Mega 2560 

วงจรเปดิ-ปิดปัม้

กรองออกซิเจน 

Arduino 

Mega 2560 

หลอด UV 

(LED) 

สวิตช์ 

สวิตช์ 

สวิตช์ 

สวิตช์ 

วงจรเปิด-ปิด

ปั้มกรองน้้าเข้า

ตู้ปลา 

ป้ัมกรองน า้ 

ปั้มออกซิเจน 
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3.5 วงจรควบคุมระดับน้้าของตู้ปลา 

 จากรูปที่ 3.12 วงจรประกอบด้วยไฟเลี้ยงวงจร 5VDC ผ่านลวดลงไปในตู้ปลาส่วนลวดอีก 1 

เส้นจะสั้นกว่าเมื่อมีระดับน้้าสูงจนถึงเส้นลวดเส้นที่สั้นกว่าไฟ 5VDC จะไหลเข้าไปที่ทรานซิสเตอร์ท้าให้ 

การท้างานครบวงจรเพื่อไปตัดการท้างานของปั้มน้้าเข้า 

 
 

 

รูปที่ 3.12 วงจรควบคุมระดับน้้าของตู้ปลา 

 

 

3.6  วงจรเปิด – ปิดการท้างานของป้ัมน้้า  

จากรูปที่ 3.13 เมื่อมีสัญญาณเข้ามาทางไฟ DC จะผ่านไปที่ OPTO จากนั้นเมื่อ OPTO 

ท้างานจะมีแรงดันไฟ 5V ตกคร่อมที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ Q1 ท้าให้ไฟไหลครบวงจรรีเลย์จึงได้

ท้างานเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC ท้าให้ไฟสลับ 220V มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์จึงท้าให้ปั้ม  

ท้างาน 
 

 
 

รูปที่ 3.13 วงจรเปิด – ปิดการท้างานของปั้มน้้า  

น้้าเลี้ยงปลา 

น้้าเลี้ยงปลา 
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3.7  วงจรเปิด-ปิดปั้มกรองน้้า  
จากรูปที่ 3.14 เมื่อมีสัญญาณเข้ามาทางไฟ DC จะผ่านไปที่ OPTO จากนั้นเมื่อ OPTO 

ท้างานจะมีแรงดันไฟ 5V ตกคร่อมที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ Q1 ท้าให้ไฟไหลครบวงจรรีเลย์จึงได้
ท้างานเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC ท้าให้ไฟสลับ 220V มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์จึงท้าให้ปั้ม  
ท้างาน 
 
 

 
 

รปูท่ี 3.14 วงจรเปิด – ปิดการท้างานของกรองน้้า 
 
3.8  วงจรเปิด-ปิดการปั้มออกซิเจน 

จากรูปที่ 3.15 เมื่อมีสัญญาณเข้ามาทางไฟ DC จะผ่านไปที่ OPTO จากนั้นเมื่อ OPTO 
ท้างานจะมีแรงดันไฟ 5V ตกคร่อมที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ Q1 ท้าให้ไฟไหลครบวงจรรีเลย์จึงได้
ท้างานเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC ท้าให้ไฟสลับ 220V มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์จึงท้าให้ปั้ม  
ท้างาน 
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รูปที่ 3.15 วงจรเปิด – ปิดปั้มออกซิเจน 
 
3.9 วงจรแปลงไฟ 12 VDC เป็น 5 VDC  
 จากรูปที่ 3.16 วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้า 12 VDC เป็น 5 VDC นี้ เมื่อแรงดันไฟฟ้า 12 VDC 
เข้ามาจากหม้อแปลงจะต้องผ่าน IC 7805 เพ่ือเปลี่ยนไฟ 12 VDC ให้ไปเป็น 5 VDC ภายในวงจรจะมี
ไดโอดเพ่ือกันไฟฟ้าย้อนกลับ และคาปาซิสเตอร์เซรามิกท้าหน้าที่ให้กระแสคงที่ 
 

 
 

 

รูปท่ี 3.16 วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้า 12 VDC เป็น 5 VDC
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3.10 โฟว์ชาร์ตการท้างานของแบบจ้าลองฟาร์มปลากระพงขาวอัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

    Auto Manual  

 NO กดเปิดสวิตช ์  

    

 YES กดปิดสวิตช์ 

 NO 

  

   YES  กดเปิดสวิตช ์

  

 NO  กดปิดสวิตช์ 

 

 YES  

    
                      NO                                              กดเปิดสวิตช์   

 
กดปิดสวิตช์ 

      

 

   

   กดเปิดสวิตช ์

 
                                                                                                        กดปิดสวิตช์ 

 

start 

เลือกการ
ท้างาน 

Auto,man
ual 

เซ็นเซอร์วัดค่า Ph ท้างาน 

ระดับน้้า ปั้มท้างาน 

ปั้มกรองท้างาน 

ปั้มออกซิเจนท้างาน 

เวลา=10m/s 

เวลา=10 m/s 

เวลา=20 m/s 

แสง UV ท้างาน 

สวิตช์แสง

UV 

สวิตช์ปั้ม

ออกซเิจน 

สวิตช์ปั้ม

กรอง 

สวิตช์ปั้ม

น้้าเข้า 

Arduino 
Mega 2560 

ปั้มกรอง

ท้างาน 

Arduino 
Mega 2560 

ปั้มน้้าเข้าปิด

การท้างาน 
Arduino 

Mega 2560 

ปั้มน้้าเข้า

ท้างาน 

Arduino 
Mega 2560 

Arduino 
Mega 2560 

ปั้มกรองปิด

การท้างาน 

Arduino 
Mega 2560 

แสง UV ไม่ท้างาน 

Arduino 
Mega 2560 

ปั้มออกซิเจนปิด

การท้างาน 

ปั้มออกซิเจน

ท้างาน 

Arduino 
Mega 2560 

แสง UV 

ท้างาน 

                    รูปที่ 3.17 โฟว์ชาร์ตการท้างาน 
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จากรูปที่ 3.6 การท้างานของโฟว์ชาร์ตเมื่อกดปุ่ม Start เครื่องจะเริ่มท้างานโดยระบบอัตโนมัติทันที

โดยการท้างานจะมีดังนี้ ปั้มน้้าจะสูบน้้าจากบ่อพักน้้าเข้ามาจนถึงปริมาณที่ก้าหนด จากนั้นปั้มน้้าเข้าจะหยุด

การท้างานทันที ปั้มน้้ากรองจะสูบน้้าจากตู้เลี้ยงปลาเข้าไปที่อุปกรณ์กรองน้้า โดยด้านล่างของตัวกรองจะมี

หลอด UV ท้างานอยู่ ในส่วนการท้างานของปั้มน้้ากรองและแสง UV จะท้างานพรอมกันและหยุดพร้อมกัน

โดยก้าหนดให้ท้างาน 10 วินาที แล้วหยุดพัก 20 วินาที จากนั้นจะท้างานวนลูปอย่างที่กล่าวมา ต่อมาการ

ท้างานของปั้มออกซิเจนจะท้างานเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นจะหยุดท้างาน 10 วินาที ซึ่งจะท้างานวนลูป

คล้ายกบัปั้มน้้ากรอง และ UV 

 การท้างานแบบระบบ Manual นั้นจะต้องกดปุ่มสวิตช์ Auto / Manual ที่กล่องคอนโทรลเพ่ือสลับ

การท้างานจากอัตโนมัติมาเป็นการใช้งานแบบกดสวิตช์เพ่ือให้ใช้งานในส่วนนั้นๆ และในส่วนของเซ็นเซอร์วัดด

ค่า pH นั้นเมื่อกดปุ่ม Start ตัวเซ็นเซอร์จะท้างานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นส่วนของอัตโนมัติหรือระบบManual 

โดยจะโชว์ค่า pH ผ่านจอ LCD  

 

3.11 ขั้นตอนด้าเนินการจัดท้า 
 
 

 
รูปที่ 3.18 ท้าวงจรปั้มทั้ง3ปั้ม 
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รูปที่ 3.19 ท้าการประกอบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 3.20 ท้าวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 12VDC เป็น 5V
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รูปที่ 3.21 น้าแผงวงจรใส่กล่องคอนโทรล 

 

 

รูปที่ 3.22 เจาะรูใส่วิตช์ควบคุม 
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รูปที่ 3.23 ต่อสายไฟเข้าสวิตช์ 

 

 

 

รูปที่ 3.24 น้าสวิตช์ติดกับฝากล่องคอนโทรล 
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รปูที่ 3.25 ประกอบวงจรควบคุมท้ังหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.26 ทดสอบการท้างานของโครงงาน 



 
 

 

บทที่ 4 
ผการทดลอง 

 
4.1 ผลการทดลองรอบที่ 1 
 

4.1.1 น ้าปริมาณ 5 ลิตร ในการทดลอง 
 

ตารางท่ี 4.1 ทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตร รอบท่ี 1 
ปูนขาว 
(ช้อนชา) 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
ค่า pH จาก
โครงงาน 

4.87 5.54 6.11 6.94 7.56 8.23 

ค่า pH จาก
มิเตอร์ 

4.88 5.52 6.15 6.98 7.54 8.20 

 
 
กราฟการแสดงผลของการทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตร ในการเติมปูนขาวลงไปใน

การทดลองและได้กราฟออกมา 
 

 
 

รูปที่ 4.1 ค่า pH เมื่อการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตรในรอบที่ 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5

ค่า
 p

H 

ปูนขาว (ช้อนชา) 

 น ำ้ปริมำณ 5 ลิตร 

ค่า pH จาก
มิเตอร ์

ค่า pH จาก
โครงงาน 
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4.1.2 น ้าปริมาณ 10 ลิตร ในการทดลอง 
 

ตารางท่ี 4.2 ทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 10 ลิตร รอบท่ี 1 

ปูนขาว 
(ช้อนชา) 

0 1 2 3 4 5 

ค่า pH จาก
โครงงาน 

4.86 5.12 5.98 6.23 6.98 7.61 

ค่า pH จาก
มิเตอร์ 

4.88 5.15 6.01 6.24 6.96 7.64 
 

 
กราฟการแสดงผลของการทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 10ลิตร ในการเติมปูนขาวลงไปใน

การทดลองและได้กราฟออกมา 

 
 

รูปที่ 4.2 ค่า pH เมื่อการเติมน ้าปริมาณ 10 ลิตรในรอบที่ 1 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5

ค่า
pH

 

ปูนขาว (ช้อนชา) 

ปริมาณน ้า 10 ลิตร 

ค่า pH จาก
มิเตอร ์

ค่า pH จาก
โครงงาน 
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4.2 ผลการทดลองรอบที่ 2 
4.2.1 น ้าปริมาณ 5 ลิตร ในการทดลอง 

 
ตารางท่ี 4.3 ทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตร รอบท่ี 2 

ปูนขาว 
(ช้อนชา) 

0 1 2 3 4 5 

ค่า pH จาก
โครงงาน 

4.87 5.56 6.08 6.92 7.58 8.20 

ค่า pH จาก
มิเตอร์ 

4.86 5.54 6.10 6.96 7.55 8.22 

 

 

กราฟการแสดงผลของการทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตร ในการเติมปูนขาวลง
ไปในการทดลองและได้กราฟออกมา 
 

 
 

รูปที่ 4.3 ค่า pH เมื่อการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตรในรอบที่ 2 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5

ค่า
 p

H 

ปูนขาว(ช้อนชา) 

ปริมาณน ้า 5 ลิตร 

ค่า pH จาก
มิเตอร ์

ค่า pH จาก
โครงงาน 
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4.2.2 น ้าปริมาณ 10 ลิตร ในการทดลอง 
 

ตารางท่ี 4.4 ทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 10 ลิตร รอบท่ี 2 
ปูนขาว 
(ช้อนชา) 

0 1 2 3 4 5 

ค่า pH จาก
โครงงาน 

4.87 5.13 5.97 6.25 6.93 7.64 

ค่า pH จาก
มิเตอร์ 

4.88 5.12 5.95 6.23 6.95 7.65 

 
 

กราฟการแสดงผลของการทดลองในการเติมน ้าปริมาณ 5 ลิตร ในการเติมปูนขาวลง
ไปในการทดลองและได้กราฟออกมา 
 

 
 

 
รูปที่ 4.4 ค่า pH เมื่อการเติมน ้าปริมาณ 10 ลิตรในรอบที่ 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5

ค่า
 p

H 

ปูนขาว(ช้อนชา) 

ปริมำณน ำ้ 10 ลิตร 

ค่า pH จาก
มิเตอร ์

ค่า pH จาก
โครงงาน 
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4.3 การเปรียบเทียบ pH มิเตอร์ กับ pH ที่ใช้วัดในโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 การวัดโดยใช้สารละลายในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 การวัดโดยการใช้น ้าอัดลมในการทดลอง 
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4.4 การแสดงค่าเวลาของ UV และ ปั้มกรอง แบบอัตโมมัติเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและ 
     ค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่ท้างาน  
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเวลาของ UV และปั้มกรองแบบอัตโมมัติเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและ 
ค่าเวลาที่วัดจริง 

 

ครั งที่ 1 2 3 4 5 
เวลาที่

ก้าหนดการ
ท้างาน 

10 10 10 10 10 

เวลาที่วัดได ้ 10.02 10.02 10.03 10.02 10.03 
 

 

 กราฟแสดงค่าเวลาของ UV และปั้มกรองแบบอัตโมมัติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าท่ีก้าหนด

มาและค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่ท้างาน 

 
 

รูปที่ 4.7 ค่าเวลาของ UV และปั้มกรองแบบอัตโมมัติเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและค่าเวลาที่

วัดจริงขณะที่ท้างาน 

10 10 10 10 10 10.02 10.02 10.03 10.02 10.03 

1 2 3 4 5

กราฟค่าเวลาของ UV และ ป้ัมกรอง แบบอัตโมมัติเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่ท้างาน 

เวลาที่ก้าหนดการท้างาน เวลาที่วัดได้ 
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4.5 การแสดงค่าเวลาของ UV และ ปั้มกรอง แบบอัตโมมัติเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและ 
     ค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่หยุดการท้างาน  
 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเวลาของ UV และ ปั้มกรอง แบบอัตโมมัติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าท่ีก้าหนดมาและค่า

เวลาที่วัดจริงขณะที่หยุดการท้างาน 

ครั งที่ 1 2 3 4 5 

เวลาที่
ก้าหนดหยุด
การท้างาน 

20 20 20 20 20 

เวลาที่วัดได้ 20.02 20.02 20.03 20.02 20.03 
 

 

กราฟแสดงค่าเวลาของ UV และปั้มกรองแบบอัตโมมัติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าท่ีก้าหนดมา

และค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่หยุดท้างาน 

 
 

รูปที่ 4.8 ค่าเวลาของ UV และปั้มรองแบบอัตโมมัติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ก้าหนดมาและ

ค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่หยุดท้างาน 

20 20 20 20 20 20.02 20.02 20.03 20.02 20.03 

1 2 3 4 5

ค่าเวลาของ UV และ ป้ัมกรอง แบบอัตโมมัติเม่ือเปรียบเทียบกับค่าที่
ก้าหนดมาและค่าเวลาที่วัดจริงขณะที่หยุดการท้างาน  

เวลาที่ก้าหนดหยุดการท้างาน เวลาที่วัดได้ 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลของโครงงาน 

จากการท าโครงงานเรื่องแบบจ าลองฟาร์มปลากระพงขาวอัจฉริยะ โดยเริ่มค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตได้เข้าไปเจอการเบี้ยงปลากระพงในบ่อซีเมนต์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้สนใจท า
โครงการนี้ขึ้นมา และได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino mega ส่วนตัวโปรเจคนั้น มีการท างานที่
คล้ายคลึงกับบ่อเลี้ยงปลากระพงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยหลักการท างานคร่าวๆ เมื่อกดปุ่ม Start ชุด
จ าลองการท างานจะเริ่มท างานอัตโนมัติไปจนกว่าจะกดปุ่ม Auto,Manual ระบบชุดจ าลองจะ
เปลี่ยนเป็นระบบ Manual หรือ ควบคุมโดยการกดสวิตซ์การท างานของชุดจ าลอง และเมื่อกดปุ่ม 
Auto,Manual อีกครั้ง ระบบชุดทดลองจะท างานอัตโนมัติต่อไป นอกจากนี้ยังได้ท าการทดสอบการ
เปรียบเทียบ pH มิเตอร์ กับ pH ที่ใช้วัดในโครงงาน พบว่าสามารถใช้งานได้จริงตามต้องการ 
 
5.2  ปัญหาที่พบในการท าโครงงาน 
 5.2.1  การวัดค่า pH เกิดการ Error ในการวัดในน้ าที่มีปริมาณมาก 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ควรใช้อุปกรณ์วัดค่า pH ที่มคีุณภาพกว่าตัวที่ใช้ในโครงงานของข้าพเจ้าเนื่องจากการวัด
ค่า pH มีการ Error บ่อยครั้ง 
 5.3.2  ควรท าให้ระบบควบคุมทั้งAutoและManualสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ 
 5.3.3  ควรเพิ่มการวัดค่าออกซิเจน 
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ภาคผนวก ก 
โปรแกรมควบคุมการท างาน 

ของระบบ 
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/*--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filename  :โปรแกรมควบคุมปั๊มน ้าบ่อปลา 

Author    :Thanadkit In-ud-on ( hs1qas@hotmail.com,hs1qas@gmail.com ) TEl.088-

110-1239 

Date      :14-12-2020 

Edit Date :23-02-2021   

Note      :7/input  9/output 

Notice    :Software For MCU ATMEGA328P-PU 16MHz 

Compiler  :Arduino ide C++ version 1.8.13 

---------------------------------------------------------------------------------------------*/   

  #include <Wire.h>  

  #include <LiquidCrystal_I2C.h> 

  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); 

  int pHSense = A0; 

  #define D2 2 // Level ON 

  #define D3 3 // Level OFF 

  #define D4 4 // SW1 Pump1 

  #define D5 5 // SW2 Pump2 

  #define D6 6 // SW3 Pump3 

  #define D7 7 // SW4 UV 

  #define D8 8 // Auto/Manual 

  #define D9 9 // Led Pump1 

  #define D10 10 // Led Pump2 

  #define D11 11 // Led Pump3 

  #define D12 12 // Led UV 

  #define D13 13 // สถานะ MCU ท้างาน  

  #define D14 14 // Led Auto/Manual 
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  #define D15 15 // Pump1 

  #define D16 16 // Pump2 

  #define D17 17 // Pump3 

  unsigned long t0 = 0; //เวลาปัจจุบัน 

  unsigned long t1 = 0; //เวลาบันทึกสถานะ MCU ท้างาน  

  unsigned long t2 = 500; //เวลาสถานะ MCU ท้างาน  

  unsigned long t3 = 0; //เวลาบันทึกสถานะ MCU ท้างาน  

  unsigned long t4 = 500; //เวลาสถานะ MCU ท้างาน  

  unsigned long t5 = 0; //เวลาบันทึก  

//  unsigned long t6 = 1*60000; //เวลาp2,uv ท้างาน 1นาที 

  unsigned long t6 = 10000; //เวลาp2,uv ท้างาน 1นาที 

  unsigned long t7 = 0; //เวลาบันทึก  

//  unsigned long t8 = 2*60000; //เวลาp2,uv หยุด 2นาที 

  unsigned long t8 = 20000; //เวลาp2,uv หยุด 2นาที 

    unsigned long t9 = 0; //เวลาบันทึก  

//  unsigned long t10 = 2*60000; //เวลาp3 ท้างาน 2นาที 

  unsigned long t10 = 20000; //เวลาp3 ท้างาน 2นาที 

  unsigned long t11 = 0; //เวลาบันทึก  

//  unsigned long t12 = 1*60000; //เวลาp3 หยุด 1นาที 

  unsigned long t12 = 10000; //เวลาp3 หยุด 1นาที 

  unsigned long t13 = 0; //เวลาบันทึก  

  unsigned long t14 = 3000; //เวลาโชว์ค่า pH 

  byte r0 = 0; //LED สถานะ MCU ท้างาน 

  byte r1 = 0; //Manual 

  byte r2 = 0; //SW1 Pump1 

  byte r3 = 0; //SW2 Pump2 

  byte r4 = 0; //SW3 Pump3 
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  byte r5 = 0; //SW4 UV 

  byte r6 = 0; //Auto 

  byte r7 = 0; //Level 

  byte r8 = 0; //on p2,p3,uv 

  byte r9 = 0; //on-off p2,uv 

  byte r10 = 0; //on-off p3 

  byte r11 = 0; //pH 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(); 

  pinMode(D2,  INPUT_PULLUP);//Level ON 

  pinMode(D3,  INPUT_PULLUP);//Level OFF 

  pinMode(D4,  INPUT_PULLUP);//SW1 Pump1 

  pinMode(D5,  INPUT_PULLUP);//SW2 Pump2 

  pinMode(D6,  INPUT_PULLUP);//SW3 Pump3 

  pinMode(D7,  INPUT_PULLUP);//SW4 UV 

  pinMode(D8,  INPUT_PULLUP);//Auto/Manual 

  pinMode(D9,  OUTPUT);//Led Pump1 

  pinMode(D10, OUTPUT);//Led Pump2 

  pinMode(D11, OUTPUT);//Led Pump3 

  pinMode(D12, OUTPUT);//Led UV 

  pinMode(D13, OUTPUT);//LED สถานะ MCU ท้างาน  

  pinMode(D14, OUTPUT);//Led Auto/Manual 

  pinMode(D15, OUTPUT);//Pump1 

  pinMode(D16, OUTPUT);//Pump2 

  pinMode(D17, OUTPUT);//Pump3 

} 
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void loop() { 

  t0 = millis(); 

// Start Program 

//ไฟกระพริบสถานะ MCU ท้างาน     

  if((r0==0)&&(t0-t1>=t2)){ 

  digitalWrite(D13,1);//LED 

  t1=t0; 

  r0=1; 

}   

  if((r0==1)&&(t0-t1>=t2)){ 

  digitalWrite(D13,0);//LED 

  t1=t0; 

  r0=0; 

} 

//Manual 

  if((!digitalRead(D8))&&(r1==0)){ 

  digitalWrite(D14,1);//Led Auto/Manual 

  r1=1; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D8))&&(r1==1)){ 

  r1=2; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D8))&&(r1==4)){ 

  r1=0; 

  delay(50); 
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  }  

  if(r1==2){ 

  digitalWrite(D9,0); //Led Pump1 

  digitalWrite(D10,0);//Led Pump2 

  digitalWrite(D11,0);//Led Pump3 

  digitalWrite(D12,0);//Led UV 

  digitalWrite(D15,0);//Pump1 

  digitalWrite(D16,0);//Pump2 

  digitalWrite(D17,0);//Pump3 

  r1=3; 

  delay(50);    

  } 

  if(r1==3){  

  //SW1 

  if((!digitalRead(D4))&&(r2==0)){ 

  digitalWrite(D9,1); //Led Pump1 

  digitalWrite(D15,1);//Pump1 

  r2=1; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D4))&&(r2==1)){ 

  r2=2; 

  delay(50); 

  } 

  if((!digitalRead(D4))&&(r2==2)){ 

  digitalWrite(D9,0); //Led Pump1 

  digitalWrite(D15,0);//Pump1 
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  r2=3; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D4))&&(r2==3)){ 

  r2=0; 

  delay(50); 

  } 

  //SW2 

  if((!digitalRead(D5))&&(r3==0)){ 

  digitalWrite(D10,1);//Led Pump2 

  digitalWrite(D16,1);//Pump2 

  r3=1; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D5))&&(r3==1)){ 

  r3=2; 

  delay(50); 

  } 

  if((!digitalRead(D5))&&(r3==2)){ 

  digitalWrite(D10,0);//Led Pump2 

  digitalWrite(D16,0);//Pump2 

  r3=3; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D5))&&(r3==3)){ 

  r3=0; 

  delay(50); 
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  } 

//SW3 

  if((!digitalRead(D6))&&(r4==0)){ 

  digitalWrite(D11,1);//Led Pump3 

  digitalWrite(D17,1);//Pump3 

  r4=1; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D6))&&(r4==1)){ 

  r4=2; 

  delay(50); 

  } 

  if((!digitalRead(D6))&&(r4==2)){ 

  digitalWrite(D11,0);//Led Pump3 

  digitalWrite(D17,0);//Pump3 

  r4=3; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D6))&&(r4==3)){ 

  r4=0; 

  delay(50); 

  } 

//SW4 

  if((!digitalRead(D7))&&(r5==0)){ 

  digitalWrite(D12,1);//Led UV 

  r5=1; 

  delay(50); 
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  } 

  if((digitalRead(D7))&&(r5==1)){ 

  r5=2; 

  delay(50); 

  } 

  if((!digitalRead(D7))&&(r5==2)){ 

  digitalWrite(D12,0);//Led UV 

  r5=3; 

  delay(50); 

  } 

  if((digitalRead(D7))&&(r5==3)){ 

  r5=0; 

  delay(50); 

  } 

  if((!digitalRead(D8))&&(r1==3)){ 

  digitalWrite(D14,0);//Led Auto/Manual 

  digitalWrite(D9,0); //Led Pump1 

  digitalWrite(D10,0);//Led Pump2 

  digitalWrite(D11,0);//Led Pump3 

  digitalWrite(D12,0);//Led UV 

  digitalWrite(D15,0);//Pump1 

  digitalWrite(D16,0);//Pump2 

  digitalWrite(D17,0);//Pump3 

  r1=4; 

  r8=0; 

  delay(50); 

  }   
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  } 

   

//Auto 

  if(r1==0){ 

  if((r6==0)&&(t0-t3>=t4)){ 

  digitalWrite(D14,1);//LED 

  t3=t0; 

  r6=1; 

  }   

  if((r6==1)&&(t0-t3>=t2)){ 

  digitalWrite(D14,0);//LED 

  t3=t0; 

  r6=0; 

  } 

//on p2,p3,uv 

  if(r8==0){ 

  digitalWrite(D10,1);//Led Pump2 

  digitalWrite(D11,1);//Led Pump3 

  digitalWrite(D12,1);//Led UV 

  digitalWrite(D16,1);//Pump2 

  digitalWrite(D17,1);//Pump3 

  r8=1; 

  r9=1; 

  r10=1; 

  t3=t0; 

  t5=t0; 

  t9=t0; 
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  delay(50); 

  } 

//on-off p2,uv 

  if((r9==1)&&(t0-t5>=t6)){ 

  digitalWrite(D10,0);//Led Pump2 

  digitalWrite(D12,0);//Led UV 

  digitalWrite(D16,0);//Pump2 

  t7=t0; 

  r9=2; 

  }   

  if((r9==2)&&(t0-t7>=t8)){ 

  digitalWrite(D10,1);//Led Pump2 

  digitalWrite(D12,1);//Led UV 

  digitalWrite(D16,1);//Pump2 

  t5=t0; 

  r9=1; 

  } 

//on-off p3 

  if((r10==1)&&(t0-t9>=t10)){ 

  digitalWrite(D11,0);//Led Pump3 

  digitalWrite(D17,0);//Pump3 

  t11=t0; 

  r10=2; 

  }   

  if((r10==2)&&(t0-t11>=t12)){ 

  digitalWrite(D11,1);//Led Pump3 

  digitalWrite(D17,1);//Pump3 
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  t9=t0; 

  r10=1; 

  } 

//Level On 

  if(digitalRead(D2)){//Level ON 

  digitalWrite(D9,1);//Led Pump1 

  digitalWrite(D15,1);// Pump1 

  delay(50); 

  } 

//Level Off 

  if(!digitalRead(D2)){//Level Off 

  digitalWrite(D9,0);//Led Pump1 

  digitalWrite(D15,0);// Pump1 

  delay(50); 

  } 

  } 

   

// pH 

    if((r11==0)&&(t0-t13>=t14)){ 

    int measuringVal = analogRead(pHSense); 

    Serial.print("Measuring Raw Value > "); 

    Serial.println(measuringVal); 

    double vltValue = 5/1024.0 * measuringVal; 

    Serial.print("Voltage Value > "); 

    Serial.print(vltValue, 3); 

    float P0 = 7 + ((2.5 - vltValue) / 0.18); 

    Serial.println(""); 
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    Serial.print("pH Value > "); 

    Serial.println(P0, 2); 

    Serial.println(""); 

    lcd.setCursor(2, 0); 

    lcd.print(" pH = "); 

    lcd.print(P0); 

    lcd.setCursor(12, 0); 

    lcd.print("   "); 

    t13=t0; 

    r11=1; 

}   

  if((r11==1)&&(t0-t13>=t14)){ 

    int measuringVal = analogRead(pHSense); 

    Serial.print("Measuring Raw Value > "); 

    Serial.println(measuringVal); 

    double vltValue = 5/1024.0 * measuringVal; 

    Serial.print("Voltage Value > "); 

    Serial.print(vltValue, 3); 

    float P0 = 7 + ((2.5 - vltValue) / 0.18); 

    Serial.println(""); 

    Serial.print("pH Value > "); 

    Serial.println(P0, 2); 

    Serial.println(""); 

    lcd.setCursor(2, 0); 

    lcd.print(" pH = "); 

    lcd.print(P0); 

    lcd.setCursor(12, 0); 
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    lcd.print("   "); 

    t13=t0; 

    r11=0; 

}   

} 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการน าเสนอโครงงานใน
รูปแบบออนไลน ์
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การน าเสนอโครงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาคผนวกที่ 1 การน้าเสนอโครงงาน 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล      :     นายยศณิรัญ  สาคร 

รหัสนักศึกษา       :     6103200011 

คณะ                 :     วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขา                :      วิศวกรรมไฟฟ้า 

ที่อยู่                 :      312 หมู่ 10 ต.แสนสุข อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานี 

ประวัติการศึกษา  :      พ.ศ. 2559 - 2560 

   ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

   พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

ก้าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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ประวัติผู้จัดท า 
 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล      :     นายวงศกร  มารยาท 

รหัสนักศึกษา       :     6103200007 

คณะ                 :     วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขา                :      วิศวกรรมไฟฟ้า 

ที่อยู่                 :      102 หมู่ 1 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

ประวัติการศึกษา  :      พ.ศ. 2559 - 2560 

   ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั นสูง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

   พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

ก้าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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