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ก าหนดเผยแพร่ 
 ปีละ 2 ฉบับ ( ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน,  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) 
 
วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ 
(Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น 
สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป   
 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมา
ก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
  2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) 
อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
  3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กองบรรณาธิการวารสารก าหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความ 
เพื่อความสมบูรณ์ได้ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
   
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี ้
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว 
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและ
ประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน 
  3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะด าเนินการ  
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของ
บทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่  ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน 
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
บทความนั้นๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา  
โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
 
  
  



บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” (Journal of Information Technology 
Management and Innovation) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์   
เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) 
ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่  และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial 
Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการ
ทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา 
นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป   
  วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม”  ปีที่ 5 ฉบับท่ี 2 ก าหนดเผยแพร่เดือนกรกฎาคม   
ถึง เดือนธันวาคม 2561 มีบทความ รวมจ านวน 20 เรื่อง  เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจาก 
กองบรรณาธิการ โดยเจ้าของบทความยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่  
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้
เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าวารสารในครั้งนี ้
  ขอขอบพระคุณ กองบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการกลั่นกรองบทความภายในและภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้เกียรติร่วมพิจารณากลั่นกรองบทความในครั้งนี ้
  ขอขอบคุณผู้วิจัย เจ้าของวารสาร เอกสาร บทความวิจัย ท้ังที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งหน่วยงานและองค์กร 
ที่สนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มา ณ 
โอกาส นี ้
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง 

และ 2) หาประสิทธิภาพของระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งในฟาร์มเลี้ยงแพะไล่ทุ่ง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติ แบบบันทึกเวลาการเติมน้้าด้วยแรงงานคน และ
แบบบันทึกเวลาการเติมน้้าด้วยระบบควบคุม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยโครงฐานของระบบ ถังพักน้้า ถังให้น้้า โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้้า ตัวตรวจวัดระดับน้้า และระบบควบคุม 
โดยมีอัตราการไหลของน้้าในระดับน้้าแบบอัตโนมัติ ส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง พบว่า อัตราการไหลของน้้าจาก 
ปั้มน้้าลงถังพักน้้า 200 ลิตร เฉลี่ยอัตราการไหลอยู่ที่ 58.06 ลิตรต่อนาที และอัตราการไหลของน้้าที่ควบคุมด้วย 
โซลินอยด์วาล์วในการปล่อยน้้าลงอ่างน้้าขนาด 100 ลิตร เฉลี่ยอัตราการไหลอยู่ที่ 10.75 ลิตรต่อนาที และ  
2) ประสิทธิภาพของระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งในฟาร์มเลี้ยงแพะไล่ทุ่ง ส้าหรับ
การทดลองใช้งานจริง พบว่า สามารถประหยัดเวลาในการให้น้้าแพะได้ดีกว่าการเติมน้้าแบบใช้แรงงานคน ร้อยละ 
19.11 

 
ค้าส้าคัญ: ระบบควบคุมระดับน้้า, การให้น้้าแพะไล่ทุ่ง, เซ็นเซอร์วัดระดับชนิดวัดความน้าไฟฟ้า 
 

Abstract 
The objectives of this research are to 1) develop automatic water level control system 

for field -goat watering, and 2) the performance of the automatic water level control system for 
goat watering in goat farms. The instruments used in the study were the automatic water level 
control system, a recording times. The statistics used in this research were mean and percent.  
 As a result, 1) develop automatic water level control system for goat watering consisted 
of the base of the tank system, a water tank, a solenoid valve, a water pump and a water level 
sensor. The water flows at the rate of 58.06 liters per minute into the 200 - liter tank and flows, 
controlling by solenoid valve, at the rate of 10.75 liters per minute into the 100 - liter tub. 2) the 
performance of system for goat watering in goat farms is outdone the conventional watering by 
19.11 percent. 
 
Keyword: Water Level Control System, Field-Goats Feeding, Conductive Level Sensor 
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บทน้า 
 การเลี้ยงแพะไล่ทุ่งเป็นธุรกิจที่ก้าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการ 

เนื้อแพะสูง จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงแพะอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการจัดการเพาะเลี้ยงให้ได้  
ตามมาตรฐาน เนื่องจากการจัดการโรงเรือนเพาะเลี้ยง และอุปกรณ์ในฟาร์มนั้นมีความส้าคัญอย่างมาก เป็นพื้นฐาน
ของการจัดสรรการใช้ประโยชนจากพ้ืนท่ีที่มีอยู่ของเกษตรกรใหส้ามารถใช้ประโยชนไดอยา่งเหมาะสม ดังนั้น ผู้เลี้ยง
จ้าเป็นต้องจัดการด้านโรงเรือนและอาหารส้าหรับใช้เลี้ยงแพะ เพื่อให้แพะสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเลี้ยงแพะ ได้แก่ สถานท่ี แหล่งน้้า และแหล่งอาหารที่ใช้เลี้ยงแพะ [1], [2]  

 
ภาพที่ 1 ภาพการส้ารวจการขนสง่น้้าและการเติมน้้าในฟาร์มแพะไล่ทุ่ง 

 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทันสมัยด้านระบบตรวจวัดหรอืระบบ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ที่สามารถวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ เข้ามาช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านระบบควบคุม
อัตโนมัติการให้อาหาร การให้น้้าหรืออ่ืนๆ ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างมากในการเพาะเลี้ยงสัตว์ในยุคทันสมัย 
 ดังนั้น จากปัญหาและความส้าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติ
ส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโยธาเข้ามาช่วยออกแบบรูปร่างระบบให้น้้าพร้อม  ทั้งใช้
ความรู้ด้านงานไฟฟ้าเข้าพัฒนาตัว เซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัด และควบคุมระบบระดับน้้าส้าหรับการให้น้้าแพะ 
ไล่ทุ่งแบบอัตโนมัต ิ
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง 
1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดระดับน้้า งานวิจัยนี้ใช้เซ็นเซอร์วัดระดับชนิดวัดความน้าไฟฟ้า (Conductive 
Level Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ส้าหรับการวัดระดับ (Level Measurement) แบบจุดเฉพาะในต้าแหน่งที่ก้าหนด
ไว้เท่าน้ัน เหมาะส้าหรับการวัดระดับของเหลวท่ีมีสภาพความน้าไฟฟ้าสูง โครงสร้างประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งต่อ
เข้ากับตัวภาชนะที่เป็นโลหะ อีกขั้วหนึ่งต่อเข้ากับโพรบตามความสูงที่ต้องการ เมื่อระดับของเหลวที่มีสมบัติเป็น
ตัวน้าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนถึงตัวน้าอีกขั้วหนึ่งจะเกิดการเช่ือมต่อครบวงจร การใช้งานควรติดตั้งตัวก้านอิเล็กโทรดให้
อยู่ภายในตัวถังและบริเวณส่วนหัวด้านบนต้องอยู่เสมอกับพ้ืนผิวของถัง เพื่อป้องกันการอุดตันจากสารแขวนลอย [3] 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นหน่วยประมวลผลขนาดเล็กมีความสามารถสูง ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก ราคาถูกและมีให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น Arduino, Raspberry Pi ฯลฯ ใน
การทดลองนี้ใช้บอร์ด Arduino เป็นอุปกรณ์ในการควบคุม เนื่องจากเป็นบอร์ดที่สามารถลงระบบปฏิบัติการได้ 
สามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา มีผลท้าให้อุปกรณ์มีความยืดหยุ่นในการท้างาน [4] 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/level%20measurement
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 โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวโดยใช้คอยล์ไฟฟ้าสั่งการร่วมกับสปริงหรือ
คอยล์ไฟฟ้า โซลินอยด์วาล์วประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าส้าหรับท้าหน้าที่ปิดเปิดวาล์ว เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวด
แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์ว 
จะกลับไปสู่ต้าแหน่งเดิม โดยน้้าหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว [5] 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      งานวิจัยนี้ได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

  ปฏิภาณ ด้ารงธรรมสกุล ธิติ อัคราภิรมย์ และประณต ไชยศล [6]  ได้พัฒนาระบบควบคุมระดับ
น้้าอัตโนมัติ สามารถการควบคุมของเหลวได้หลายชนิด เช่น น้้า น้้ามัน หรือสารเคมีบางชนิด เป็นต้น ระบบควบคุม
ระดับน้้าอัตโนมัติ มีองค์ประกอบที่ส้าคัญคือ ชุดควบคุมระดับน้้า จอแสดงผลแบบแอลซีดี โดยมีปั๊มน้้าโซลินอยด์
วาล์ว และ เซ็นเซอร์วัดความดันที่ท้างานสัมพันธ์กันตามเง่ือนไขที่ได้ออกแบบไว้ ในการทดสอบจะใช้กับถังน้้า  
รูปทรงกระบอกมีปริมาตร 7,636 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการควบคุม
ระดับน้้าเท่ากับ 0.2 เซนติเมตร หรือคิดเป็น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้้าทั้งหมด และใช้เวลาในการเพิ่มหรือ 
ลดระดับน้้าด้วยอัตรา 39 วินาทีต่อเซนติเมตร   

 ศุภกร กตาธิการกุล, มารีนา มะหนิ, สุวิทย์ คงภักดี และนันท์นภัส เพชรมณี [7] ได้พัฒนา 
การวัดระดับน้้าโดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอก พบว่า ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น ความสามารถ
ในการท้าซ้้า และผลตอบสนองเวลาของเทคนิคการวัดความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอกอยู่ในช่วง 0.2 วินาที และ
สามารถน้าไปใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าได้ทันที อีกทั้งยังมีราคาถูกใช้งานง่าย พกพาสะดวก แต่มี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการใช้งานสูง 

 ณัฐพล ดวงศรีทอง, ระพีพันธ์ ใจมา และศรัณย์ เขียวเหล็ก [8] ได้พัฒนาการวัดระดับน้้าโดย 
การใช้บอร์ด Arduino Uno R3 ในการประมวลผลและใช้ Ultrasonic sensor ในการตรวจจับระยะห่างของผิวน้้า 
ประมวลผลด้วยบอรด์ Arduino ปริมาณน้้าในถังเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ เมื่อปริมาณน้้าลดลงต่้ากว่าค่าต่้าสุดที่
ได้ตั้งไว้บอร์ด Arduino จะท้าการสั่งให้ Relay ท้างานและเมื่อระดับน้้าขึ้นถึงค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ Relay ก็จะตัดการ
ท้างานของปั้มน้้า และแสดงผลปริมาณน้้าในถังผ่านทางจอ LCD ตามโปรแกรมที่เขียนไว้ ท้าให้สามารถวัดระดับที่มี
อยู่ในถังเก็บน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 ระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง 
1.2 แบบบันทึกเวลาการเติมน้้าด้วยแรงงานคน  
1.3 แบบบันทึกเวลาการเติมน้้าด้วยระบบควบคุม 
 

2. ขั นตอนการด้าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งล้าดับขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ และก้าหนดปัญหาของระบบ  

เป็นการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ต้ารา เอกสาร การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต บทความ 
วิจัยทั้งในและต่างประเทศ ลงส้ารวจและเก็บข้อมูลด้านการให้น้้าแพะไล่ทุ่งของเกษตรกร 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการดื่มน้้าของแพะ จากการลงส้ารวจแบบไม่เป็นโครงสร้างถึงการดื่มน้้าของแพะแต่ละ
ช่วงวัย สามารถแยกแพะในแต่ละวัย ได้แก่ แพะวัยดื่มนม น้้าหนัก 5-10 กิโลกรัม แพะวัยอย่านม น้้าหนัก 10-15 
กิโลกรัม แพะวัยเจริญพันธุ์ น้้าหนัก 16-29 กิโลกรัม แม่พันธุ์แพะและแพะให้นมลูก น้้าหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป  
พ่อพันธุ์แพะ น้้าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป โดยในร่างกายแพะมีส่วนประกอบของน้้า 70 % ถ้าแพะขาดน้้า 20 % ของ
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ส่วนประกอบน้้าในร่างกายก็จะท้าให้แพะตายได้ จึงควรมีน้้าวางให้แพะดื่มอยู่ตลอดเวลา แพะจะดื่มน้้าวันละ  
10 – 15 % ของน้้าหนักตัว และแพะจะดื่มน้้าปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่ออากาศร้อนในอุณหภูมิ 36 องศาขึ้นไปจะท้าให้
แพะดื่มน้้ามากขึ้นในแต่ละช่วงวัย คิดเป็น 5 % ต่อน้้าหนักของแต่ละช่วงวัย จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วน้ามาวิเคราะห์ 
โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
   น้้าหนักแพะ × % การดื่มน้้า    =     จ้านวนลิตร    

               100 
2.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ เนื่องจากฟาร์มแพะไล่ทุ่งเป็นฟาร์มแบบเปิด ดังนั้นการออกแบบระบบ 

ควบคุมการให้น้้าอัตโนมัติส้าหรับฟาร์มแพะไล่ทุ่งจ้าเป็นจะต้องพิจารณาในปัจจัยหลายส่วน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.3.1 การออกแบบโครงสร้างฐานของระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบ

ส่วนฐานวางถังน้้าขนาด 200 ลิตรส้าหรับกักเก็บน้้า ส่วนวางอ่างน้้าแพะกินขนาด 100 ลิตร และส่วนวางตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า 

 2.3.2 การออกแบบส่วนควบคุมของระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติ โดยผู้วิจัยได้ท้าการ
ออกแบบส่วนควบคุมระบบควบคุมระดับน้้า โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
และออกแบบตัวตรวจวัดระดับน้้าอย่างง่าย ดังภาพท่ี 2 

 
    (ก) การตรวจับระดับน้้าในถังพกัน้้าและอ่างน้้าแพะกิน  (ข) องค์ประกอบของฮาร์ดแวร ์

ภาพที่ 2 โครงสร้างการท้างานของระบบ 
 

 จากภาพท่ี 2 ในภาพ (ก) เป็นการแสดงการออกแบบการตรวจจับปริมาณน้้าทั้งในส่วนของถังพักน้้า
และอ่างน้้าแพะกินให้ส่งระดับการตรวจจับให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล เพื่อควบคุมระดับน้้าให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อการดื่มน้้าของแพะ ส่วนในภาพ (ข) จะแสดงถึงการควบคุมให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท้างาน โดยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ท้างาน เพื่อตัดต่อให้ปั้มน้้าท้างานในกรณีที่ถังพักมีปริมาณน้้าต่้ากว่าก้าหนด และ
หยุดท้างานเมื่อปริมาณน้้าในถังถึงค่าที่ก้าหนดไว้ ส่วนในอ่างน้้าแพะกินจะใช้โซลินอยด์วาล์วท้างานในลักษณะ
เดียวกันกับการสั่งให้ปั้มท้างาน 
 2.3.3 การสร้างส่วนตัวตรวจวัดระดบัน้้าและโปรแกรมควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้า
แพะไล่ทุ่ง โดยแบ่งส่วนการท้าเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) พัฒนาระบบโดยเริ่มจากการเขียนระบบควบคุมร่วมกับเซ็นเซอร์
วัดระดับน้้าเพื่อหาค่าที่เปิดปิดน้้าหมดหรือเต็ม และ 2) การเขียนระบบเพื่อการตั้งค่าการเปิดปิดการท้างานของรีเลย์
เพื่อให้ปั๊มหรือโซลินอด์ยวาล์วได้ท้างาน ดังภาพท่ี 3 
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  (ก) การควบคุมน้้าในอ่างน้้าแพะดืม่ (ข) การควบคุมระดับในถังพักน้้า 
 

ภาพที่ 3 ผังการท้างานของโปรแกรมควบคุมระดบัน้้า 
 

 จากภาพที่ 3 แสดงผังการท้างานการควบคุมน้้าอัตโนมัติ เพื่อให้มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการดื่มน้้าของ
แพะ ภาพ (ก) จะเป็นผังการท้างานการควบคุมการเปิดปิดโซลินอด์ยวาล์วเพื่อเปิดปิดน้้าลงในอ่างน้้าแพะกิน ระบบ
จะรับข้อมูลปริมาณน้้าในอ่างน้้าแพะกินจากตัวเซ็นเซอร์ทุกๆ 2 ช่ัวโมง โดยเริ่มต้นท้างานตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
-18.00 น. ถ้าระดับน้้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ลิตร โซลินอด์ยวาล์วจะเปิดน้้าเข้าอ่างน้้าแพะกินจนกว่าน้้าจะเต็ม
อ่างจ้านวน 100 ลิตรถึงจะปิดน้้า เช่นเดียวกันกับภาพ (ข) เป็นการควบคุมการปั้มน้้าใส่ถังกักเก็บน้้า  ขนาด 200 
ลิตรและตรวจสอบระดับน้้าในถังต่้ากว่า 80 ลิตร ระบบจะส่งข้อมูลให้ปั้มน้้าเข้าถังจนกว่าน้้าในถังจะเต็ม 
 2.4 การทดสอบระบบ คณะผู้วิจัยได้ทดสอบระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะ  
ไล่ทุ่งที่พัฒนาขึ้น เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบอัตราการไหลของน้้าจากปั้มน้้าลงถังพักน้้า ขนาด 
200 ลิตร และอัตราการไหลของน้้าที่ควบคุมด้วยโซลินอยด์วาล์วในการปล่อยน้้าลงอ่างน้้า  ขนาด 100 ลิตร ก่อนที่
จะน้าระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งไปทดลองใช้ที่ฟาร์มแพะไล่ทุ่งต่อไป 
 2.5 การทดลองใช้งานระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง คณะผู้วิจัยได้น้า
ระบบไปทดลองใช้งานกับฟาร์มแพะไล่ทุ่งของนายเสวย ทองค้า ในอ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบกับแรงงานคน ระยะเวลา 5 วัน และน้าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบค่าเวลาในการให้น้้าแพะต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบควบคุมระดับน ้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น ้าแพะไล่ทุ่ง 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการพัฒนาระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งตามขั้นตอนการ

วิจัย โดยน้าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท้าระบบควบคุมระดบัน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่
ทุ่งและเครื่องมือของกิจกรรม ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ระบบควบคมุระดับน้้าแบบอัตโนมัตสิ้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง 

 
 จากภาพที่ 4 ระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง ประกอบด้วย 1) ตู้ควบคุม
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติ 2) เซ็นเซอร์วัดระดับน้้าเพื่อตรวจสอบระดับน้้า 
ถ้าระดับน้้าต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ระบบจะเปิดน้้าอัตโนมัติและจะปิดน้้าเมื่อปริมาณน้้าเต็มถัง 3) โซลินอด์ยวาล์ว 
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบแยกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบอัตโนมัติจะเปิดปิดตามระบบควบคุมก้าหนด และแบบเปิด
ปิดด้วยมือในกรณีที่ระบบมีปัญหา 4) ถังพักน้้าและอ่างน้้าแพะกินมีขนาด 200 ลิตร และ 100 ลิตรตามล้าดับ 
 จากการทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ พบว่า อัตราการไหลของน้้าจากปั้มน้้าลงถังพักน้้า 200 ลิตร โดย 
มีอัตราการไหลของน้้าเฉลี่ยอยู่ที่ 58.06 ลิตรต่อนาที ส่วนอัตราการไหลของน้้าที่ผ่านโซลินอยด์วาล์วลงอ่างน้้าแพะ
กินขนาด 100 ลิตร มีอัตราการไหลของน้้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.75 ลิตรต่อนาที 
 
2. ผลการทดสอบระบบควบคุมการเปิด-ปิดน ้าจากปั้มน ้าลงถังพักและจากโซลินอยด์วาล์วลงอ่างน ้าแพะกิน 
 จากการทดสอบระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้้าจากปั้มน้้าลงถังพักและจากโซลินอยด์วาล์วลงอ่างน้้าแพะกิน 
คณะผู้วิจัยได้ทดสอบระบบโดยก้าหนดค่าระดับน้้า 6 ระดับ เป็นระดับที่มากกว่าที่ก้าหนดไว้คือ ปั้มน้้าที่ระดับน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 80 ลิตรปั้มน้้าจะท้าการสูบน้้าเข้าถังพักน้้า และส่วนโซลินอยด์วาล์วก้าหนดไว้ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
50 ลิตรโซลินอยด์วาล์วจะเปิดน้้าลงในอ่างน้้าแพะกิน ทดสอบระดับละ 10 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้้า 

ระดับน ้า (ลิตร) 
ปั้มน ้าลงถังพัก 

ระดับน ้า (ลิตร) 
โซลินอยด์วาล์ว 

สถานะเปิด สถานะปิด สถานะเปิด สถานะปิด 
200  10 100  10 
160  10 80  10 
120  10 60  10 
80 10  50 10  
50 10  40 10  
20 10  20 10  

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้้าในห้องปฏิบัติการ คณะผู้วิจัย
ได้ทดสอบการท้างานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในการควบคุมให้ปั้มน้้าและโซลินอยด์วาล์วท้างาน โดยท้าการทดสอบ
ระดับของน้้า 6 ระดับ ได้แก่ ระดับน้้า 200, 160, 120, 80, 50 และ 20 ลิตร ส้าหรับการควบคุมการเปิด-ปิดปั้มน้้า 
ส่วนการควบคุมการท้างานของโซลินอยด์วาล์ว แยกเป็น 6 ระดับเช่นกัน คือ 100, 80, 60, 50, 40 และ 20 ลิตร 
การทดสอบระดับจะทดสอบระดับละ 10 ครั้ง ทั้งปั้มน้้าและโซลินอยด์วาล์ว ผลการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถ
ท้างานได้ถูกต้องทุกครั้ง 
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3. ผลการทดลองใช้ระบบควบคุมระดับน ้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น ้าแพะไล่ทุ่ง 
ผู้วิจัยได้น้าระบบไปทดลองใช้งานกับฟาร์มแพะไล่ทุ่งของนายเสวย ทองค้า ในอ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อเก็บข้อมูลการท้างานของปั้มน้้า และโซลินอยด์วาล์วส้าหรับการใช้งานจริง การทดสอบครั้งนี้ใช้
ระยะเวลา 5 วัน เพื่อเก็บข้อมูลน้ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเวลาการท้างานของปั้มน้้าและโซลินอยด์วาล์ว จากนั้น
ทดสอบการท้างานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนปรากฏ ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 ตารางท้างานของระบบควบคุมระดับน้้าอัตโนมัติ 

เวลา 
ปั้มน ้าลงถังพัก โซลินอยด์วาล์ว 

ระดับน ้าในถัง  
(ลิตร) 

เวลาปัม้ท้างาน (นาที) ระดับน ้าในอ่าง  
(ลิตร) 

เวลาโซลินอยด์วาล์วท้างาน 
(นาที) 

08.00 200 - 67 - 
10.00 132 - 32 6.33 
12.00 78 2.10 46 5.02 
14.00 200 - 42 5.40 
16.00 142 - 44 5.21 
18.00 86 1.96 48 4.84 

  
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการทดลองใช้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้้าอัตโนมัติในฟาร์มแพะไล่ทุ่ง
ของนายเสวย ทองค้า คณะผู้วิจัยได้น้าระบบไปทดลองใช้งานจริงเป็นเวลา 5 วันเพื่อทดสอบการท้างานของระบบ 
โดยระบบจะส่งค่าระดับน้้าทุกๆ 2 ช่ัวโมงให้กับบอร์ดควบคุม เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ก้าหนดไว้ส้าหรับถังพักน้้าขนาด 
200 ลิตร ถ้าระดับน้้าต่้ากว่า 80 ลิตร ระบบจะควบคุมการเปิดสวิตช์ปั้มน้้าให้ท้างานจนกว่าระดับน้้าจะเต็มถัง 200 
ลิตรคงเดิม ยกเว้นช่วงเวลา 18.00 น. ระบบจะเปิดสวิตช์ปั้มน้้าให้เต็มถังอัตโนมัติ เช่นเดียวกันกับการควบคุม  
การเปิด-ปิดโซลินอยด์วาล์ว แต่มีระดับน้้าท่ีก้าหนดไว้ต่้ากว่า 50 ลิตร ระบบควบคุมจะท้างาน 
 
ตารางที่ 3 ตารางการเปรียบเทียบระบบควบคุมระดับน้้าอัตโนมัติกับระบบการเติมน้้าแบบใช้แรงงานคน 

ครั งที่ 
ระดับที่เติมน ้า 

(ลิตร) 
แรงงานคน  

(นาที) 
ระบบให้น ้าอัตโนมัต ิ

(นาที) 
ค่าความแตกต่างของเวลา

ใช ้(นาที) 
1 100 15.12 11.05 4.07 
2 20 3.21 1.60 1.61 
3 20 3.27 1.56 1.71 
4 20 3.25 1.55 1.70 
5 20 3.22 1.57 1.65 
6 20 3.20 1.56 1.64 
7 20 3.23 1.56 1.67 
8 20 3.24 1.55 1.69 
9 20 3.22 1.56 1.66 
10 20 3.26 1.55 1.71 

ค่าเฉลี่ย  (x̅)  4.42 2.51  1.91 
ร้อยละ 44.22 25.11 19.11 
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จากตารางที่ 3 ผลการทดลองใช้ระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่ง  พบว่า  
ค่าความแตกต่างเวลาของระบบท่ีพัฒนาขึ้นกับการเติมน้้าแบบใช้แรงงานคน มีค่าร้อยละ 19.11 โดยมีสมรรถนะของ
การเติมน้้าแบบใช้แรงงานคนใช้เวลาในการท้างาน คิดเป็นร้อยละ 44.22 และระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีค่าการท้างานที่
ใช้เวลาในการท้างานท่ีน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 25.11 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบควบคุมระดับน้้าส้าหรับการให้น้้าแพะไล่ทุ่งที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย โครงฐานของระบบ 

ถังพักน้้า ถังให้น้้า โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้้า ตัวตรวจวัดระดับน้้า และระบบควบคุม อาศัยหลักการของระบบควบคุม
ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาค่าที่เปิดปิดน้้าหมดหรือเต็ม จากนั้นการเปิดปิดการท้างานด้วยรีเลย์
เพื่อให้ปั๊มหรือวาล์วได้ท้างานอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ นอกจากน้ันการไหลของน้้าจากปั้มน้้า และการไหลของน้้า
ควบคุมด้วยโซลินอยด์วาล์วสามารถเช่ือมต่อกับระบบควบคุมระดับน้้าได้อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ โดยมีสมรรถนะ
ของการเติมน้้าดีกว่าใช้แรงงานคน และระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมีค่าการท้างานท่ีใช้เวลาในการท้างานท่ีน้อยกว่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนีจ้ะมีการน้าผลการวิจัยไปใช้ ควรพิจารณาปริมาณของแพะให้สอดคล้องกับถังเก็บน้้าและอ่างน้้า

แพะกิน เพ่ือให้เกิดความสมดุลกัน เพื่อการน้าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ส้าหรับงานวิจัยด้านการพัฒนาครั้งต่อไปควรมีการน้าไปพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมระดับน้้าแบบอัตโนมัติ

นี ้ในเชิงด้านงานต่าง ๆ และควรมีการพัฒนาตัวตรวจวัดระดับน้้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
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