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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้คณะผูจัดทำมีแนวคิดที่จะทำเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง เนื่องจากในปจจุบันการให
อาหารปลานั้นใชวิธีตักหรือเทอาหารลงไปในบอเลี้ยงเพื่อใหอาหารกับปลาโดยตรง ปญหาที่เกิดกับเกษตรกรผู
เลี้ยงปลาคือตองใชแรงงานคนในการเลี้ยงปลาซึ่งบางครั้งอาจใหอาหารปลาในปริมาณที่มากหรือนอยจนเกินไป
ทำใหปลากินอาหารไมพอดีหรือไมหมด จึงทำใหปลามีการเจริญเติบโตที่ไมเทากันและทำใหน้ำในบอเลี้ยงเกิด
การเนาเสียได การใหอาหารแกปลานับเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญตอการเลี้ยงปลา จึงไดออกแบบและสรางเครื่อง
ใหอาหารปลาที่สามารถลดภาระการใชแรงงานคนในการใหอาหารปลา โดยเครื่องใหอาหารปลาทำจากเหล็ก
กลองขนาด 1 นิ้ว สูง 120 เซนติเมตร กวาง 40 เซนติเมตร มีถังใสอาหารขนาด 7 ลิตร ดานลางถังใสอาหารมี
มอเตอร AC ไวหมุนปลองจายอาหาร สามารถเปด-ปดได 2 ระบบ คือ ระบบแมนนวลและสั่งงานผานทาง
สมารทโฟนในการเปด-ปด สามารถวัดระดับคา pH ของน้ำในบอเลี้ยงดวยเซนเซอร pH มิเตอร สามารถตั้ง
เวลาและปริมาณในการใหอาหารปลา สามารถนำไปใชกับบอปลาที่มีขนาดไมเกิน 10X10 เมตร ระยะในการ
จายอาหาร 8 เมตร และมีโฟโตเซนเซอรตรวจจับอาหารและแจงเตือนวัดปริมาณอาหารในถังผานแอพพลิเคชั่น
ไลน
ผลการทดลองสำหรับการจายอาหารปลานั้นมีความแตกตางกันของปริมาณอาหารในแตละครั้ง แต
โดยรวมแลวมีความแตกตางกันไมมากนัก การจายอาหารปลา 30 ครั้ง แตละครั้งใชเวลา 10 วินาที ผลเฉลี่ย
การใหอาหารปลาอยูที่ 0.51 กิโลกรัม และผลการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรในการแสดงผลผาน
แอพพลิเคชั่นไลนนั้น ผลการทดสอบเซนเซอรวัดปริมาณอาหาร เซนเซอรสามารถแสดงผลผานแอพพลิเคชั่น
ไลนไดดี มีความแมนยำรอยละ 100 ในสวนของเซนเซอรการวัดความเปนกรด-ดาง พบวาคาความเปนกรดดาง ที่วัดไดจากเซนเซอร มีคาถูกตองรอยละ 80
คำสำคัญ : เครื่องใหอาหารปลา , เซนเซอรวัดคาพีเฮช , แอพพลิเคชั่นไลน
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ABSTRACT
In this research, the production team had the idea to make fish pond feeding machine.
Because nowadays, fish feeding is done by scooping or pouring food into the pond to feed
the fish directly. The problem with fish farmers is the need for manual labor in fish farming,
sometimes feeding too many or too little fish. Causing the fish to not eat properly or not run
out Causing the fish to have uneven growth and cause water in the pond to spoil Feeding a
fish is an important factor for fish farming. Therefore designed and built a fish feeder that can
reduce the burden of human labor in feeding the fish The fish feeder is made of 1-inch metal
box, 120 cm wide and 40 cm wide. There is a 7-liter feeding tank. The bottom of the feeding
tank has an AC motor to turn the feeding chimney. Can open-close 2 systems which are
manual system and command via smartphone to turn on-off The pH level of the pond water
can be measured with the sensor. The pH meter can set the time and amount of fish feeding.
Can be used with fish ponds up to 10X10 meters in size, 8 meters in the distance of food
supply, and has a photo sensor to detect food and alert the amount of food in the tank
through the application line.
The experimental results for the distribution of fish feeds vary between the amount of
food each time. But overall there is not much difference Each time the fish is fed 30 times,
each time takes 10 seconds. The average fish feeding result is 0.51 kilograms. And the sensor
performance test results shown in the Line application are the results of the sensor
measurement of food intake. The sensor can display the results through the application well.
100 percent accuracy in terms of acid-base measurement sensors Found that the acid-base
as measured by sensors with a correct value of 80 percent
Keywords : Fish feeders , pH sensors , Line
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บทนำ
ปลาเปนอาหารหลักอยางหนึ่งของมนุษย
มีความตองการบริโภคเปนจำนวนมากซึ่ งหาปลา
จากแหลงน้ำในธรรมชาติไดไมเพียงพอ จึงทำใหมีผู
เลี้ยงปลาเพื่อจำหนายเปนจำนวนมาก ในการเลี้ยง
ปลา การดูแลรักษารวมทั้งการใหอาหารแกป ลา
นับเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งการใหอาหารปลา
ตองใชแรงงานคนและเวลาที่คอนขางมาก ดังนั้น
ทางคณะผูจัดทำจึงมีแนวคิด ในการออกแบบและ
สรางเครื่องใหอาหารปลา โดยเครื่องใหอาหารปลา
อัตโนมัติที่ออกแบบและสรางนี้ นอกจากใหอาหาร
ปลาแลวยังติดตั้ง เซนเซอรตรวจวัด คา pH ของน้ำ
ได โ ดยใช เ ซ็ น เซอร Analog pH Meter ซึ ่ ง เป น
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ใชวัดความเขมขนของ
ไฮโดรเจนไอออนหรือคา pH ที่บงบอกของความ
เปนกรดหรือดาง ซึ่งมีความสำคัญตอคุณภาพน้ำใน
บอเลี้ยงปลา โดยคุณสมบัติของน้ำที่ใชเลี้ยงปลาที่
สามารถทำใหปลาอาศัยอยูไดอยางปลอดภัย มีการ
เจริ ญ เติ บ โตแพร ข ยายพั น ธุ  ไ ด ม ี ค วามแข็ ง แรง
ทนทานและปราศจากโรค คา pH ที่เหมาะสมตอ
การเลี้ยงปลามีดังนี้ pH 4.0 หรือต่ำกวา เปนจุด
อันตรายทำใหปลาตายได pH 4.0-6.0 ทำใหปลา
บางชนิ ด อาจไม ต ายแต ผ ลผลิ ต จะต่ ำ คื อ การ
เจริญเติบโตชาการสืบพันธุหยุดชะงัก pH 6.5-9.0
เปนระดับที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ย งปลา pH
9.0-11.0 ไมเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของปลา
หากต อ งอาศั ย อยู  เ ป น เวลานาน pH 11 หรื อ
มากกว า จะเป น พิ ษ ต อ ปลา ข อ ดี ข องเครื ่ อ งให
อาหารปลาอัตโนมัติคือชวยลดแรงงานคนและเวลา
ที่คอนขางมากในการใหอาหารและชวยใหอาหาร
เมื่อไมมีเวลาหรือไมสะดวกใหอาหารปลา ขอเสีย
ของเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติ คือตองทุนสูงใน
ระดับหนึ่ง

เกี ย รติ ศ ั ก ดิ ์ อยู  ดี (2555) ได ป ระดิ ษ ฐ
เครื่องใหอาหารเม็ด โดยการเปดสวิตชใหมอเตอร
ใชใบพัดปดอาหารใหออกจากถัง แลวใชทามเมอร
ตัดการทำงานเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด เครื่องให
อาหารเม็ดอัตโนมัตินี้สามารถตั้งเวลาไดตามที่เรา
ตองการโดยไมตองปดเครื่องหรือถอดปลั๊กก็จะ
สามารถทำงานไดโดยตั้งทามเมอรในการทำงานก็
จะทำงานไดตรงตามเวลาที่เราตั้งไว
จตุ พ ร สุ น ทรสนิ ท (2559) ได ป ระดิ ษ ฐ
เครื่องใหอาหารไกอัตโนมัติ เปนการควบคุมการ
เปดปดเครื่องใหอาหารไกอัตโนมัติ โดยเริ่มตั้งแต
ตั้งคาเวลาโดยทามเมอรเพื่อใชในการสั่งการเปดปด
เครื่องให อาหารไกอัตโนมัติ และไดสรางและได
สรางระบบสั่งการโดยระบบแอนดรอยด โดยใช
โ ป ร แ ก ร ม ข อ ง module micro controller
ULN2803 และ Relay ซึ่งในการดำเนินงานไดมี
การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอรใน
การควบคุมเครื่องใหอาหารไกอัตโนมัติระบบแอน
ดรอยด ผ  า นบลู ท ู ธ โดยส ง สั ญ ญาณคำสั ่ ง จาก
แอพพลิเคชั่นแอนดรอยดควบคุมระบบบลูทูธ ทำ
ใหผลของการพัฒนาโครงการที่ผานมา สามารถใช
โทรศัพทควบคุมการเปด -ปด เครื่องใหอาหารไก
อัตโนมัติไดตามตองการ และสามารถบอกระดับ
ของอาหารไกจากหลอด LED ได
ประสิทธิ์ ทางชัยภูมิ และศรุต ศรีช ุติกุล
(2560) ไดประดิษฐเครื่องใหอาหารปลาพรอมบอก
ระดับออกซิเจนในน้ำ สามารถกำหนดคาปริมาณ
การใหอาหารดวย Keypad และมีการแสดงผลทาง
จอ LCD โดยใช โ ปรแกรม Arduino IDE ในการ
เขียนโคดคำสั่ง การทดสอบเครื่องใหอาหารปลา
พร อ มบอกระดั บ ออกซิ เ จนในน้ ำ ข า งต น พบว า
เครื่องใหอาหารปลาพรอมบอกระดับออกซิเจนใน
น้ำสามารถใหอาหารปลาและบอกระดับออกซิเจน
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ในน้ำไดตามความตองการและสามารถ Reset คา
ของตัวเครื่องไดตามที่ตองการ ซึ่งจะชวยลดความ
ผิดพลาดในการใหอาหารปลาได
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อออกแบบและสรางเครื่องใหอ าหาร
ปลาพรอมบอกระดับคา pH ของน้ำในบอเลี้ยงผาน
แอพพลิเคชั่นไลน
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการจัดทำโครงงานเครื่องใหอาหารปลา
บอเลี้ยงไดเล็งเห็นถึง การใหอาหารแกปลานั้น ซึ่ง
นับเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงปลา ซึ่งการ
ใหอาหารปลาตองใชแรงงานคนและเวลาอันเปน
ภาระของผูเลี้ยง จึงไดจัดทำโครงงานดังกลาวขึ้น
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังแสดงในภาพที่ 1
เริ่มตน
การออกแบบโครงสรางเครื่องใหอาหารปลา

1. การออกแบบโครงสราง
1.1 โครงสร า งจะมี ค วามสู ง ขนาด 120
เซนติเมตร กวาง 40 เซนติเมตร มีถังอาหารอยูตรง
กลาง บรรจุอาหารได 7 ลิตร ทำการปลอยอาหาร
โดยใชมอเตอร AC หมุนปลองใหอาหารเพื่อเหวี่ยง
อาหารออกไปดานหนา สวนดานอื่น ๆ จะใชสแตน
เลสบุดวยฉนวนยาง aeroflex เพื่อลดเสียง กั้นให
อาหารลงถาดรองดานลางเพื่อใหอาหารที่ริมบ อ
เลี้ยงอีกทาง

ภาพที่ 2 แบบโครงสรางเครื่องใหอาหารปลา
1.2 การออกแบบเครื ่ อ งให อ าหารปลา
โดยใชเหล็กกลองขนาด 1 นิ้ว ความยาว 6 เมตร 2
เสน ตัดขนาด 120 เซนติเมตร 4 เสน ขนาด 35
เซนติเมตร 16 เสน เชื่อมกันดังภาพที่ 3 และ 4

ออกแบบระบบควบคุมการสั่งงานแบบ Manual และระบบควบคุม
การสั่งงานผานสมารทโฟน
ออกแบบแอพพลิเคชั่น และเขียนโคดคําสั่งควบคุมเครื่องใหอาหารปลา
ปรับปรุงระบบ

ทดสอบ
ระบบ

ใชไมได

ใชได
ทดสอบเพื่อเก็บขอมูล
สรุปผลและรายงานผล
สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แผนผังการดำเนินการ

ภาพที่ 3 โครงสรางเครื่องใหอาหารปลา
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ภาพที่ 6 วงจรการทำงานของเครื่องใหอาหารปลา
ภาพที่ 4 โครงสรางเครื่องใหอาหารปลาพรอมวาง
อุปกรณ
2. การออกแบบระบบและวงจรการทำงาน
2.1 ระบบแมนนวล กดสวิตชสั่งงานทาม
เมอรใหเริ่ มทำงานเพื ่ อเปด แมกเนติก คอนแทค
เตอร ใ ห ส ั ่ ง การมอเตอร AC ให ห มุ น และระบบ
สั่งงานผานสมารทโฟนโดยใชบอรด ESP 8266
NodeMCU สั่งการผานแอพพลิเคชั่น Blynk ไป
เป ด -ป ด Relay เพื ่ อ เป ด ใช ง านมอเตอร และ
Photo Sensor กับ pH Meter สงคาไปยังบอร ด
ESP8266 NodeMCU เพื ่ อ ให ไ ปแจ ง เตื อ นใน
แอพพลิเคชั่นไลน

3. การออกแบบแอพพลิเคชั่นและการเขียนโคด
คำสั่ง
3.1 การออกแบบแอพพลิเคชั่น ออกแบบ
โดยใชแอพพลิเคชั่น Blynk สำหรับการสรางปุมกด
เปด-ปด ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 หนาจอหลักของแอพพลิเคชั่น Blynk
3.2 การเขียนโคดคำสั่งลงโปรแกรม แบง
ออกเป น 2 ส ว น คื อ 1. โค ด คำสั ่ ง สั ่ ง งานผ า น
แอพพลิเคชั่น Blynk และแจงเตือนอาหารหมด
ผานแอพพลิเคชั่น ไลน 2. โคดคำสั่งแจง เตือนคา
pH ผานแอพพลิเคชั่นไลน

ภาพที่ 5 ไดอะแกรมระบบการทำงานของ
เครื่องใหอาหารปลา
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ภาพที่ 8 Flow Chart คำสั่งสั่งงานผาน
แอพพลิเคชั่น Blynk และแจงเตือนอาหารหมด
ผานแอพพลิเคชั่นไลน

ภาพที่ 9 Flow Chart คำสั่งแจงคา pH
ผานแอพพลิเคชั่นไลน

ผลการวิจัย
การพัฒนาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ย ง
เปนการวิจัยโดยใชการทดลอง ผลการศึกษาพบวา
จากผลการทดลองเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
สามารถกำหนดระยะเวลาในการใหอาหารไดตาม
เวลาที่ไดกำหนดไว โดยจายอาหารปลาแตละครั้ง
ใชเวลา 10 วินาที โดยการจายอาหารปลา 30 ครั้ง
จะใช อ าหารปลาเฉลี ่ ย 0.51 กิ โ ลกรั ม ซึ ่ ง การ
ทำงานของเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยงสามารถ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง สำหรับการ
จายอาหารปลานั้นมีความแตกตางกันของปริมาณ
อาหารในแต ล ะครั ้ ง แต โ ดยรวมแล ว มี ค วาม
แตกตางกันไมมากนัก
การทดสอบการแจงเตือนอาหารหมดผาน
แอพพลิเคชั่น ไลน ซึ่งจากผลการทดสอบจำนวน
30 ครั้ง พบวาเซ็นเซอรมีความแมนยำรอยละ 100
สามารถแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Line ไดอยาง
ถูกตอง ดังรูปภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การแจงเตือนอาหารผหมดผาน
แอพพลิเคชั่นไลน
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การทดสอบการวัดความเปนกรด-ดางของ
สารละลายในน้ำ 3 ชนิด 1.น้ำอัดลม 2.น้ำเปลา 3.
น้ำสบู ซึ่งจากผลการทดสอบจำนวน 30 ครั้ง พบวา
เซ็นเซอรมีความแมนยำรอยละ 80 และทดลองวัด
คา pH ในบอเลี้ยง จำนวน 30 ครั้ง ผลของคา pH
ไดเทากับ 7 จำนวน 24 ครั้ง พบวา เซ็น เซอร มี
ความแมนยำรอยละ 80 ตรงกับคามาตรฐานจาก
เครื่องวัดเมื่อเปรียบเทียบกัน

เลี้ยง เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา และเพื่อนำไป
ประยุกตใชในงานดานวิศวกรรมตอไป
3. การพัฒนาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
ควรมีการตอรางรองอาหารใหมีความยาวออกไป
ดานหนาอีก เพื่อไมใหอาหารตกที่ริมบอเลี้ยง
4. การพัฒนาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
ควรต อ สาย pH Meter ให ม ี ค วามยาวเพิ ่ ม ขึ้ น
เพื่อใหถึงบอเลี้ยงที่มีน้ำหางจากริมบอเลี้ยง

สรุปและอภิปรายผล
การทดสอบเครื ่ อ งให อ าหารปลาบ อ
เลี้ยง ขางตนพบวาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
สามารถสั ่ งงานผา นระบบ Manual และสั ่ ง งาน
ผ า นทางสมาร ท โฟนผ า นแอพพลิ เ คชั ่ น Blynk
เพื่อใหอาหารปลาไดในปริมาณที่กำหนด สามารถ
บอกปริ ม าณอาหารผ า นแอพพลิ เ คชั ่ น ไลน เมื่ อ
อาหารหมดและบอกค า pH ในบ อ เลี ้ ย งผ า น
แอพพลิเคชั่นไลนทุกวัน ไดตามวัตถุประสงคของ
โครงงาน ที่วัดคาไดไมสมบูรณมีขอผิดพลาดมาจาก
หลายสาเหตุ เชน การปนเปอนเซลล การวัดคาที่
ไมสมมาตร หรืออุณหภูมิแวดลอม
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ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
ในครั้งนี้สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน ไดโดยสามารถนำไปประยุกตใชใน
การเลี ้ ย งกุ  ง หรื อ ปลาต า ง ๆ ได เพื ่ อ เป น การ
ประหยั ด ค า ใช จ  า ยและเพิ ่ ม ความสะดวกสบาย
ใหกับชีวิตประจำวัน
2. การพัฒนาเครื่องใหอาหารปลาบอเลี้ยง
ควรมี ก ารประยุ ก ต ใ ช ร ะบบโซล า เซลล ม าให
พลังงานทดแทนกับระบบเครื่องใหอาหารปลาบอ
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