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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยฉบับนี้เปนการพัฒนาตอยอด ระบบการวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําเดิม ใหมีความถูกตองเพิ่มมาก

ข้ึน  และสามารถแสดงคาการวัดผานอินเตอรเน็ตได โดยการนําเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสรรพสิ่งเขามาชวยเพื่อใหเกิดความ

สะดวก แกผูใชงานขณะปฏิบัติงานภาคสนามมากข้ึน คาการวัดที่ไดจากระบบการวัดอัตราการไหลในโครงการวิจัยนี้ได                                  

ทําการปรับเทียบดวยการทดลองจายสัญญาณความถ่ีจากฟงชันกเจนเนอรเรเตอร เพื่อเปรียบเทียบระหวางคาที่อานไดจาก

ออสซิลโลสโคป และคาที่อานไดจากระบบการวัดอัตราการไหลที่ไดนําเสนอในโครงการวิจัยนี้ จากผลการทดลองแสดงใหเห็น

วา ระบบการวัดนี้แสดงคาการวัดไดถูกตองอยูในชวง 0-2 KHz ซึ่งเพียงพอตอการใชวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ํา 

คําสําคัญ: เคร่ืองวัดอัตราการไหล  อาดุยโน ไมโครคอนโทรลเลอร  แสดงผลบนอินเทอรเน็ต 

Abstract 

 This research project is a further development. The system of measuring the flow of water in the 

original river To be more accurate And can display the measurement values via the internet By bringing 

Internet technology to help make things easier To users while working in the field The measurement 

values obtained from the flow measurement system in this research project Perform calibration by 

experimenting with the frequency signal from the function generator to compare between the readings 

from the oscilloscope And the value that can be read from the flow rate measurement system presented 

in this research project From the experimental results show that This measurement system shows 

accurate measurement values in the range 0-2 KHz, which is sufficient to measure the flow rate of water 

in the river. 

Keywords: Flow meter, Arduino Microcontroller, show the result on internet 

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันกรมชลประทานมีเคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของน้ําแบบใบพัดหมุนรอบแกนนอนอยูจํานวนมาก แตเนื่องจาก

การใชงานอุปกรณชนิดนี้จะตองใชงานคูกับเคร่ืองอานคาสัญญาณ เพื่อแสดงผลของการหมุนของใบพัดขณะทําการวัด              

อัตราการไหลของน้ํา โดยเคร่ืองอานคาสัญญาณเมื่อใชงานเปนระยะเวลานานจึงเกิดความชํารุดเสียหายข้ึน และเคร่ืองรุนใหม

มีราคาคอนขางสูง จึงทําใหเกิดการพัฒนาโดยการสรางเคร่ืองอานคาสัญญาณรุนแรกข้ึน จากนั้นเมื่อนําไปใชงานจริงไดเกิด

ปญหาที่ผูใชงานแจงมา และตองการใหชวยปรับปรุงแกไขใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเหมาะกับสภาพการใช

งานจริง จากปญหาที่เก่ียวกับเคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของน้ํานี้ จึงเปนที่มาที่ทําใหเกิดโครงการวิจัยนี้ข้ึน เพื่อแกไขปญหา



 
และพัฒนาตอยอดใหเกิดความสะดวกแกผูใชงานขณะปฏิบัติงานภาคสนามมากข้ึน อีกทั้งยังเปนการชวยประหยัดงบประมาณ

ประเทศชาติในการจัดชื้อเคร่ืองมือใหมที่มีราคาสูงกวาได 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อศึกษาการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ํา แบบใบพัดหมนุรอบแกนนอน  

 2.2  เพื่อศึกษาการบันทึกคา และเก็บผลอัตราการไหลของน้ํา 

 2.3  เพื่อศึกษาการนําขอมูลที่ไดจาการวัด ไปแสดงผลบนอินเตอรเน็ต 

 2.4  เพื่อศึกษาการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 

3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 น้ํา เปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ําไดมีการถูกจัดสรรไปใชในสวนตางๆ อาทิเชน เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการโทรคมนาคม เพื่อการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อการ

ทองเที่ยวและนันทนาการอ่ืนๆ จะเห็นไดวาน้ํ าเขามามีสวนเก่ียวของตอการดํารงชีวิตและการใชชีวิตประจําวัน                        

กรมชลประทานจึงตองดําเนินการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําใหมีความเพียงพอตอความตองการ และเพื่อไมใหเกิดปญหา

ผลกระทบตางๆทีม่าจากน้ํา  

 3.1 ความจําเปนในการวัดปริมาณนํ้า 

 ปจจุบันปญหาที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการดําเนินชีวิตประจําวัน มีสาเหตุมาจากน้ําหลักๆ 2 ประการ 

ประการแรก คือ สภาวะการขาดแคลนน้ํา อันเนื่องมาจากฝนไมตกตามฤดูกาลหรือตกปริมาณนอย และปริมาณความตองการ

ในการใชน้ํามีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามจํานวนของประชากร เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนน้ําจึงถูกนําไปใชอยางมาก สงผล

ใหน้ําในดิน น้ําในแหลงกักเก็บหรือน้ําผิวดินที่มีอยูตามธรรมชาต ิมีปริมาณลดลงไป ไมเพียงพอตอความตองการในการนําไปใช

ประโยชนสําหรับกิจกรรมตางๆ ปญหาประการที่สอง คือ น้ําเสียและเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเกิดจากน้ําเหลือใชเมื่อใชแลวไมถูก

บําบัดดวยความเหมาะสมปลอยลงสูแหลงแมน้ํา  ลําคลอง ทําใหเกิดปญหาในการขาดแคลนน้ําขางตน 

 ปญหา 2 ประการดังกลาวเกิดข้ึนซ้ําซอนเกือบทุกป ทั้งนี้จึงตองจัดหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยพิจารณาปญหา

ทั้ง 2 ประการ ไปพรอมๆกันและไดวางแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสมและถูกตอง เพื่อใหเกิด

ประโยชนอยางสูงสุดและเกิดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอไปนอยที่สุด กลาวคือ 

 ประการที่ 1 ปริมาณน้ําที่กักเก็บไวตองมีปริมาณเพียงพอและไมมากจนเกินไป หรือเพิ่มแหลงกักเก็บน้ําใหสมดุลและ

มีความเหมาะสมกับความตองการในการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงหรือฝน

ทิ้งชวง และปองกันปญหาปริมาณน้ําที่มีมากจนเกินไปในชวงฤดูฝน 

 ประการที่ 2 มีการจัดสรรน้ําที่ดีเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ตางๆ ที่มีความตองการใชน้ําในการดําเนินกิจกรรมตางๆดวย

ความเหมาะสม ไมมากเกินความตองการหรือนอยจนไมพียงพอ เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชน้ํา และการจะระบายน้ําให

เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําที่

ถูกตองและเหมาะสมจึงจะไดปริมาณน้ํา เพียงพอตอความตองการ 

 3.2 เคร่ืองมือวัดเชิงกล (Mechanical current meters) 

 เคร่ืองมือวัดเชิงกล เปนเคร่ืองมือที่ทํางานเชิงกล โดยสวนประกอบของเคร่ืองมือจะมีการเคลื่อนไหวเมื่อกระแสน้ํา

ไหลผาน การเรียกชื่อเคร่ืองมือมักจะเรียกตามชื่อผูประดิษฐพัฒนาเคร่ืองมือ หรือตามโรงงานที่ผลิต เคร่ืองมือประเภทนี้มีการ

ใชงานอยูมากในงานดานการวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ํา 



 
  3.2.1 เคร่ืองมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนนอน (Horizontal axis) 

 จากภาพที่ 3-1 เคร่ืองมือประเภทนี้ ไดแก เคร่ืองมือวัดกระแสน้ําแบบใบพัด (Propeller type) เคร่ืองมือแบบนี้       

จะเกิดผลกระทบจากการไหลปนปวนของน้ํานอยมากการหมุนจะมีความเสถียรมาก เพราะแกนการหมุนอยูในแนวเดียวกับทิศ

การไหล ไมมีปญหาจากตะกอนที่ไหลปนมากับน้ํา มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาสะดวกตอการใชงาน จากภาพ คือ เคร่ืองยี่หอ             

Ott meters ผลิตโดยประเทศเยอรมนี โมเดล  A-OTT C31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เคร่ืองวัดกระแสน้ําแบบใบพัด A-OTT C31 

 

 3.3 ปริมาณน้ําที่มีการวัดอยูในปจจุบนั 

 ชวงของคาการวัดโดยการใชเคร่ืองมืดวัดอัตราการไหลของกระแสน้ําแบบใบพัดหมุนรอบแกนนอน A-OTT C31 

สูงสุดในชวงน้ําแลงและชวงน้ําหลาก โดยไดรับแจงจากผูใชงานหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานภาคสนาม อยูในชวงที่สามารถเก็บ

สถิติเอาไวได แสดงไดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 รอบที่เคยมีการวัดได 

สถานะการณนํ้า รอบที่วัดได / วินาท ี รอบที่ใชคํานวณปริมาณนํ้า 40 วินาที 

ชวงน้าํแลง 15 600 

ชวงน้าํหลาก 25 1,000 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 4.1  วางแผนการดําเนินงาน 

 โครงการวิจัยฉบับนี้นําเสนอระบบวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําแสดงผลผานอินเตอรเน็ตแบบเวลาจริง สามารถ

อธิบายหลักการทํางานตามในสวนของแผนผังการทํางานแบบมีเงื่อนไขนั้นเปนการวางแผนการเผื่อใหสามารถเรียงลําดับการ

ดําเนินงานไดอยางถูกตองโดยเร่ิมจากการศึกษาหาขอมูลเพื่อใหเกิดการผิดพลาดนอยที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติงานจริง                   

และดําเนินการข้ันตอนถัดไป แสดงไดดังรูปที่  2 



 
 

เริ่มตน

ทําการทดลองตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบเดิม

ศึกษาขอมูลฉบับเดิมและขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม

วางแผนการดําเนินงาน

ออกแบบการทํางานของช้ินงาน

ทดสอบโปรแกรม

ออกแบบโปรแกรมของระบบ

บันทึกผลและจัดทําโครงการวิจัย

ปรับปรุงแกไข

สรางและประกอบช้ินงาน

จบการทํางาน
 

 

รูปที่ 2 ข้ันตอนการออกแบบโครงงาน 

 

 4.2 โครงสรางภาพรวมของระบบ 

 

Microcontroller

ESPino
A – Ott C31

Internet

LCD

 

 

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 



 
จากรูปที่ 3 เปนชุดควบคุมการทํางานสามารถแบงการทํางานออกเปน 3 สวนหลักๆ คือ 

 สวนที่ 1 ภาคอินพุต เปนการนําสัญญาณเขา เมื่อเคร่ืองมือวัดเร่ิมทํางานจะสงสัญญาณคาการวัดเปนพัลสความถ่ี    

ไปยังภาคประมวลผล 

 สวนที่ 2 ภาคประมวลผล เปนการนําสัญญาณพัลสความถ่ีของรอบใบพัดที่สงเขามาทําการประมวลผล โดยใช

โปรแกรม Arduino IDE และใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESPino เชื่อมตอไปยังภาคเอาตพุต 

 สวนที่ 3 ภาคเอาตพุต ทําหนาที่รับคําสั่งจากภาคประมวลผลโดยโปรแกรม นําคาไปแสดงที่ จอแสดงผลแบบผลึก

เหลว และบนอินเตอรเน็ต 

 4.3  การออกแบบอุปกรณ 

  4.3.1 ออกแบบโครงสรางของชิ้นงาน 

 เพื่อใหเกิดความสะดวกขณะปฏิบัติงาน การออกแบบจึงจําเปนตองคํานึงถึงผูใชงานใหเคร่ืองมือมีความสะดวกตอ

การพกพาและงายตอการใชงานของผูใชงาน แสดงไดดังรูปที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ตัวเคร่ืองอุปกรณที่ไดออกแบบสําหรับใชงาน 

  

  4.3.2  ออกแบบวงจรของระบบ 

 เพื่อใหการทํางานของระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ วงจรสําเร็จรูปเปนการลดความยุงยากซับซอนในการ

เดินสายตางๆ และลดความเสี่ยงในความบกพรองของการเดินสายภายในอุปกรณ งายตอการซอมบํารุงรักษาเมื่อเกิดความ

เสียหายข้ึนในภายหลัง และสามารถตรวจเช็คไดงายเมื่อมีการพังเสียหายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใน สามารถถอด

เปลี่ยนแกไขไดสะดวกข้ึน แสดงไดดังรูปที่ 5 และชิ้นงานเมื่อเสร็จสมบูรณ แสดงไดดังรูปที่ 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 วงจรภายในของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ชิ้นงานเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ํา 

 4.4 การทดลองการทาํงานของระบบ 

 ในการทดลองการทํางานของระบบจะทําใน 2 ลักษณะ โดยในลักษณะแรกจะทําการทดลองดวยการปอนคลื่น

ความถ่ีสัญญาณมาตรฐานจากฟงข่ันกเจนเนอรเรเตอร และใชออสซิลโลสโคปตรวจวัดคาสัญญาณ จากนั้นทําการปอน

สัญญาณใหกับระบบการวัดอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําแสดงผลผานอินเตอรเน็ต และเปรียบเทียบคาที่ไดจากการวัด                

ในลักษณะที่สอง คือ การสงคาที่ไดจากการวัดข้ึนไปแสดงผลบนอินเตอรเน็ต แสดงไดดังรูปที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ทดลองการทํางานดวยคลื่นสัญญาณมาตรฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ทดลองการสงคาข้ึนไปแสดงผลบนอินเตอรเน็ต 

5. ผลและวิจารณ 

 จากการทดลองทั้ง 2 ลักษณะ สามารถทําการสังเกตผลและบันทกึผลไดดังตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2 ตามลําดับดังนี้ 

ตารางที ่1 ผลการทดลองปอนสัญญาณความถ่ี 

ความถี่ 

(เฮิรธ) 

การทําซ้ํา (40 วินาที/คร้ัง) 
เฉลี่ย 

คาความ

ผิดพลาด คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 

10 400 400 400 400 400 400 0 

100 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 

500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 

1,500 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 

2,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 

2,400 55 52 57 62 61 57.4 95,942.6 

 

ตารางที ่2 ผลการทดลองนาํคาที่ไดจาการวัดข้ึนไปแสดงบนอินเตอรเน็ต 

ความถี่ 

(เฮิรธ) 

การทําซ้ํา (40 วินาที/คร้ัง) 
คาความ

ผิดพลาดที่

เกิดขึ้น 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

คาที่ไดจาการวัด 
คาที่แสดงบน

อินเตอรเน็ต 
คาที่ไดจาการวัด 

คาที่แสดงบน

อินเตอรเน็ต 

10 40 40 40 40 0 

100 400 400 400 400 0 

500 20,000 20,000 20,000 20,000 0 

1,500 60,000 60,000 60,000 60,000 0 

2,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 

 



 

6.  สรุปผล 

 จากตารางบันทึกผลการทดลองขางตนในตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2 สามารถสรุปไดวาระบบวัดอัตราการไหล

ของน้ําในแมน้ําแสดงผลผานอินเตอรเน็ต รุน 2 เมื่อทําการทดสอบดวยเคร่ืองปลอยคลื่นความถ่ีสัญญาณมาตรฐาน ผลปรากฏ

วามีความเที่ยงตรงและแมนยําไมเกิดความคลาดเคลื่อน อยูในชวง 0-2,000 เฮิรตซ และการนําขอมูลข้ึนไปแสดงผลบน

อินเตอรเน็ต มีความเที่ยงตรงแมนยําเชนเดียวกัน 

7.  กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดีนั้น ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณอาจารยสัญญา สมัยมาก 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยฌานิน หาญณรงค อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการวิจัยฉบับนี้ที่ใหความชวยเหลือคณะ

ผูจัดทํา ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหา ตลอดจนดูแลการดําเนินการจัดทําตลอดจนตรวจสอบ และแกไข

ขอผิดพลาดตางๆ ของโครงการวิจัยนี้ใหเสร็จสมบูรณ และผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยทุก

ทานที่ใหคําแนะนํา  จนทําใหโครงการนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณ คณาจารยในสาขาวิศวกรรมการวัดคุมทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทักษะการปฏิบัติ 

คําแนะนําตางๆ สถานที่และอุปกรณ จนทําใหโครงการวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆ นักศึกษาใน

สาขาวิศวกรรมการวัดคุมที่คอยชวยใหคําแนะนําและปรึกษาในการทํางานมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ กรมชลประทาน ฝายมาตรฐานเคร่ืองมืออุทกวิทยา ที่ไดใหคําแนะนําและความรูตางๆที่มีคา

มากมายสําหรับโครงการวิจัยนี้ สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้ 

1. นายวรวุฒิ บุญทอง  หัวหนาฝายมาตรฐานเคร่ืองมืออุทกวิทยา  

2. นายนิกร รุมนุม   นายชางเคร่ืองกลชํานาญงาน 

3. นายอภิรักษ ประดิษฐ  นายชางเคร่ืองกลชํานาญงาน 

4. นายไวรุจน เอ่ียมโอภาส  ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 

5. นายสมชาย อ่ิมอยู  ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยใหกําลังใจเสมอมา   และทําใหโครงการวิจัยนี้

เสร็จสมบูรณ สุดทายนี้คณะผูจัดทําหวังวาโครงการวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกทุกทานรวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนา

ตอไป 

8.  บรรณานุกรม 
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 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 2560. 
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