


DIGITAL TECHNOLOGY FOR

SUBSTAINABLE WELLBEING

AND SMART SOCIETY



 

 

ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ้าในตูเล้ียงปลาดวยเทคโนโลยี IoT 

Water Quality Monitoring System for Fish Tank using IoT Technology 

 

นายภณ   คําพลศักด์ิ  

Mr.Phana   Khampholsak 

นายเอกพล  ก่ิงแกว 

Mr.Ekapon   Kingkaew 

นายกิตติศักด์ิ    อนุวงศสกุล 

Mr.Kittisak  Anuwongsakul 

 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 
College of Innovative Technology And Engineering 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
Dhurakij  Pundit University 

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม  

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 
 College of Innovative Technology And Engineering 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
Dhurakij  Pundit University 

 

 

บทคัดยอ 

 

 บทความน้ีเปนการออกแบบและประดิษฐชุดสาธิตการตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลา ซ่ึงอาศัยการ
ทํางานของอุปกรณไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ  ภายในตูปลา เชน 
ตรวจสอบความเปนกรด – เบสของนํ้าดวย pH Sensor ตรวจสอบความขุนของนํ้าดวย Turbidity sensor 
การวัดระดับนํ้าในตูปลา และการแจงผลข้ึนไปยัง AWS IOT ชุดสาธิตท่ีจัดทําข้ึนในคร้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของนํ้าวาเหมาะกับการเล้ียงปลา การหมุนเวียนน้ําในตูปลาเม่ือนํ้ามีความขุน และการเติมนํ้าเขาในตูปลาเม่ือ
ระดับนํ้ามีการลดลงถึงระดับท่ีกําหนด (เพ่ือลดเวลาในการดูแล ซ่ึงปญหาสําคัญของผูเล้ียงปลาประสบ
เหมือนกันคือการตองใชเวลาคอนขางมาก) ในการดูแลปลา การเปล่ียนนํ้า การตรวจคุณภาพนํ้าทีเ่หมาะสม ซ่ึง
นอกจากจะทําใหเสียเวลาแลวยังตองรับภาระคาใชจายเร่ืองของนํ้า สําหรับการดูแลปลาคอนขางมาก  
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 ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีความเจริญกาวหนาไปมาก และมีการนําไปประยุกตใชเพ่ือสรางเคร่ืองมือ
สําหรับควบคุมและตรวจสอบระบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี ระบบตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลาที่ไดจัดทําข้ึน 
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูที่สนใจเล้ียงปลาและยังชวยใหผูเล้ียงปลาประหยัดเวลาและลดความยุงยากใน
การดูแลปลา 
  

บทนํา 

 การเล้ียงปลาภายในตูปลาสวยงาม การเล้ียงเพ่ือการคาหรือการเล้ียงเพ่ือเปนงานอดิเรก มักจะมี
ปญหาของการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในตูปลาและตรวจสอบระดับนํ้า ซ่ึงเปนปญหาสําคัญทีท้ังผูเล้ียงและผูคา
ประสบเหมือนกันคือตองใชเวลาคอนขางมากในการดูแลปลา ท้ังในเร่ืองของการเปล่ียนถายนํ้าใหมีสภาพ
เหมาะสมกับการดํารงอยูของปลา การใหอาหาร การเปด-ปด ฯลฯ ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูเล้ียงปลาจะเสียเวลา
แลว ยังตองรับภาระคาใชจายในเร่ืองของนํ้า และไฟฟา สําหรับการดูแลปลาคอนขางมาก ปจจุบันเทคโนโลยี
ดานฮารดแวรและซอฟแวรมีความกาวหนาไปมาก และไดถูกนํามาประยุกตเพ่ือใชสรางเคร่ืองมือสําหรับการ
ควบคุมและตรวจสอบระบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี นอกจากจะเปนทางเลือกใหม ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ
ระบบตูปลาแลว ยังทําใหผูเล้ียงรูสึกวาการเล้ียงปลาสวยงามไมใชเร่ืองยุงยากอีกตอไป 

 ระบบดูแลตูปลาท่ีไดจัดทําข้ึนในชุดสาธิตคร้ังน้ีไดมีการจัดทําระบบการหมุนเวียนนํ้าในตูปลาเพ่ือลด
ความขุนของนํ้าเม่ือเซนเซอรตรวจวัดพบคาความขุนของนํ้าเกินจากท่ีกําหนดและเติมนํ้าเขาในตูเพ่ือปรับสภาพ
น้ําใหมีคา pH ที่เหมาะสมและรักษาระดับนํ้าใหอยูในระดับท่ีกําหนด ซ่ึงอุปกรณท่ีใชในการติดต้ังประกอบดวย  

 (1) ระบบตรวจวัดคา pH ของนํ้าเพ่ือใชตรวจสอบคุณภาพนํ้าในตูปลาน้ัน ๆ  
 (2) ระบบตรวจสอบระดับนํ้า เม่ือนํ้าในตูปลาลดระดับลง ระบบจะเติมนํ้าเขาในตูปลาอัตโนมัติ 
 (3) ระบบสงขอมูลระยะไกล เพ่ืออัพโหลดขอมูลจากจุดติดต้ัง เซนเซอร มายัง บอรดEsp-32  เพ่ือ       
อัพโหลดข้ึนฐานขอมูล โดยใช โมดูล NRF24L01 ในการสงขอมูลระยะไกล  
  โดยระบบตรวจคุณภาพนํ้าดังกลาวมาขางตนจะทํางานตามคาท่ีถูกกําหนดไวจากการเขียนโปรแกรมส่ัง
การใหระบบทํางานตามท่ีตองการ โดยขอมูลท่ีไดรับจากระบบตรวจจับ (Sensor) ตาง ๆ จะถูกสงไปท่ี Node 

MCU ซ่ึงมีหนาท่ีเปนเกตเวย สงผานโปรโตคอล MQTT ผานเครือขายไรสาย เพ่ือนําไปเก็บขอมูลไวบน
ฐานขอมูลบนระบบคลาวด  และประมวลผลเม่ือสงคากลับมาแสดงผลบนอุปกรณเคล่ือนท่ีหรือหนาเว็บไซต 

ผลลัพธจากการศึกษา คนควาแสดงใหเห็นวาโครงงานท่ีผูจัดทําสามารถพัฒนาระบบเพ่ือนําไปใชในตู
เล้ียงปลาหรือบอเล้ียงปลาขนาดใหญได หรือนําไปประยุกตใชกับบอนํ้าท่ัวไปได โดยการใชประโยชนจากระบบ
ตาง ๆ ท่ีนํามาติดต้ังใหกับอุปกรณ ดวยเทคโนโลยีท่ีเรียกวา อินเตอรเน็ตสรรพส่ิง  (Internet of  Things : IoT) 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ปลาสวยงามเปนท่ีนิยมอยางมากท่ีประชาชนหามาเล้ียงไมวาจะเปนท่ีบานหรือท่ีทํางาน เพ่ือความ

เพลิดเพลิน ความสบายใจ เกิดความสัมพันธภายในครอบครัว แตปญหาท่ีพบมากของผูเล้ียงปลาสวยงาม คือ 
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ปญหานํ้าเสียในตูปลา ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากปริมาณของเสียไมวามาจากการขับถายของปลา หรืออาหารท่ีเหลือ
จากการกิน เกิดการเนาเสียเปนสารพิษ ทําใหนํ้าเปนกรดมากข้ึน นํ้าขุนมากข้ึน หากไมมีการกําจัดของเสียตาง 

ๆ อาจเปนอันตรายตอปลาสวยงามได   
วิธีการปองกันนํ้าขุน หรือนํ้าท่ีเปนกรดมากเกินไป คือ การเปล่ียนถายนํ้า ถาสามารถทําไดทุกวัน จะ

ทําใหนํ้าในตูปลามีคุณภาพดี เหมาะสมกับการเล้ียงปลา แตปญหาท่ีพบคือผูเล้ียงไมสามารถเปล่ียนถายนํ้าได
ทุกวัน ทําใหมีการพัฒนาระบบดังกลางข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกของการเล้ียงปลาใหกับผู เล้ียงปลาโดย
อางอิงจากทฤษฎีตาง ๆ ดังน้ี 

 การตรวจวัดคาความเปนกรด - เบส (pH) 

ความเปนกรด-เบส หรือคาพีเอช (pH) เปนคาท่ีบอกปริมาณของกรดท่ีปนอยูในนํ้า ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
ปฏิกิริยาเคมีสวนใหญท่ีเกิดข้ึนในนํ้า  น้ําบริสุทธิ์จะมีคา pH เทากับ 7   ถานํ้ามีส่ิงเจือปนอยูดวยอาจจะมีคาพี
เอชตํ่ากวา 7 แสดงวา นํ้าน้ันเปนกรด แตถามีคาพีเอชมากกวา 7 แสดงวา นํ้าน้ันเปนเบส ซ่ึงสภาพกรด – เบส
ที่ไมเหมาะสมอาจทําใหปลาออนแอ หรือปวย และอาจตายได  
 ความขุนและความโปรงใส (Turbidity and Transparency) 

 ความขุนของน้ํา หมายถึงปริมาณสารแขวนลอยท่ีอยูในนํ้า ความขุนของนํ้าจะมีผลตอการบดบังแสง 
ทําใหความสมบูรณของตูปลาลดลงและยังมีผลอุดตันระบบหายใจ ความขุนของนํ้าเกิดจากอนุภาคของสาร
แขวนลอยกับอนุภาคดิน สารอินทรีย อนินทรีย แรธาตุตาง ๆ สิ่งท่ีมีชีวิตขนาดเล็ก เชน แพลงคตอน แบคทีเรีย 
เปนตัวท่ีควบคุมใหปริมาณแสงอาทิตยสองผานลงสูแหลงนํ้านอกจากน้ีความขุนของนํ้าจะมีผลตอการหายใจ
ของสัตวนํ้า เน่ืองจากอนุภาคสารแขวนลอย มีโอกาสอุดตามชองเหงือก ทําใหประสิทธิภาพการหายใจลดลง 
ผลตออัตราการเจริญเติบโต การสรางเซลลสืบพันธุและอัตราการฟกไขลดลง ความขุนทําใหนํ้าผิวบนดูดซับ
ความรอนไดดีทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน 

 คาของความขุนนิยมแสดงในรูปของหนวย (Unit) ซ่ึงหมายถึง ระดับความลึกของนํ้าท่ีสามารถมองเห็น
แสงสวางจากแสงเทียนมาตรฐาน นํ้าท่ีใสจะมีคาความขุนไมเกิน 25 หนวย สวนนํ้าขุนปานกลางจะมีค าความ
ขุนระหวาง 25-100 หนวย และนํ้าขุนมากจะมีคาความขุนเกิน 100 หนวยข้ึนไป ความขุนท่ีเปนอันตรายตอ
สัตวนํ้าจนถึงแกชีวิตจะตองมีมากกวา 20,000 หนวยข้ึนไป 

การ Monitor และ ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  
  ในการดูแลตูปลาหรือปลาสวยงามในตู ถามีระบบท่ีมีความเสถียรเพียงพอ จะชวยลดความยุงยากใน
การดูแลตูและลดระยะเวลาในการบริหารจัดการนํ้าไดอยางมาก เน่ืองจากผูดูแลไมจําเปนตองคอยตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าเปนประจํา โดยเฉพาะถามีจํานวนตูปลาปริมาณมาก ดังน้ัน จึงมีการใชฮารทแวรและเซ็นเซอรตางๆ 
ชวยในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า เชน เซ็นเซอรวัดคา pH, เซ็นเซอรวัดคาความขุน, เซ็นเซอรวัดระดับนํ้า 
อุปกรณเหลาน้ีทํางานรวมกับระบบ Cloud Computing ทําใหสามารถเก็บคาตางๆ และแสดงผลในรูปแบบ
ของ Website เพ่ือใหงายตอการมอนิเตอรและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน  
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           Cloud Computing 

           เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการเขาถึงขอมูล ทํางานดวยการใชงานอินเตอรเน็ต
มากย่ิงข้ึน Cloud Computing ถูกนํามาใชอยางมากมายในกิจกรรมงานตางๆ ท่ีตองใชอินเตอรเน็ตเขามา
เก่ียวของ ระบบคลาวน เปรียบเสมือนศูนยกลางคลังขอมูลท่ีใหบริการพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล แอพพลิเคชั่น 
แพลตฟอรม ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมท้ังมีบริการดูแลขอมูลและจัดสรรทรัพยากร ซ่ึงผูใชบริการ
สามารถเขาถึงขอมูลเหลาน้ี ไดทุกท่ี ทุกเวลา และเสียคาบริการตามปริมาณการใชงานหรือเวลาการใชงานท่ีผู
ใหบริการกําหนดไว ซ่ึงยืดหยุนตอการใชงานเปนอยางมาก  
   การพัฒนาเครือขายเซนเซอรสําหรับระบบชลประทานอัตโนมัติ (Sensory Network 

Development for Autonomous Irrigation System) 

 การออกแบบเครือขายเซนเซอรไรสายสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรในการ
ควบคุม โดยติดต้ังโหนดเซนเซอรในบริเวณแปลงเพาะปลูกสําหรับตรวจวัดคาตาง ๆ เชน คาความชื้นสัมพันธ
ในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นในดินและความเขมแสง จากน้ันสงคาการตรวจวัดผานเครือขายสื่อสารไรสายดวย
โมดูล  ZigBee ไปยังโหนดโคออรดิเนเตอรเพ่ือการประมวลผลและรายงานผลโดยท่ีโหนดโคออรดิเนเตอรท่ี
ออกแบบข้ึน สามารถสรางเสนทางการเชื่อมตอผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือนําขอมูลจากการตรวจวัด
ข้ึนเซิรฟเวอรได งานวิจัยน้ีไดสรางแบบจําลองสําหรับระบบควบคุมแบบฟซซีในการควบคุมชวงเวลาการใหนํ้า
ของระบบควบคุมการใหนํ้าอัตโนมัติ โดยใชคาความชื้นในดินและคาความชื้นสัมพัทธในอากาศจากเครือขาย
เซ็นเซอรไรสายท่ีติดต้ังในแปลงเกษตรกรรม ผลการจําลองการทํางานท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของ
อัลกอริทึมและความเปนไปไดในการประยุกตเพ่ือการใชงานไดจริง 
 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการออกแบบ  
ทางผูจัดทําไดวางระบบตูปลาท่ีไดจัดทําข้ึนในชุดสาธิตคร้ังน้ีใหมีระบบการหมุนเวียนนํ้าในตูปลาโดย

จะระบายนํ้าออกเม่ือเซนเซอรตรวจวัดพบคาความขุนของนํ้าเกินจากท่ีกําหนดและเติมนํ้าเขาในตูเพ่ือปรับ
สภาพนํ้าใหมีความเหมาะสมกับการอยูอาศัยของปลาและรักษาระดับนํ้าใหอยูในระดับท่ีกําหนด มีการตรวจวัด
คา pH ใหมีเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 
ขั้นตอนการทํางาน   

ชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลา จะประกอบไปดวยเซนเซอร 3 ชนิด  และใชsensor node 2 ชุด 
สงไปยัง gateway และอัพคาข้ึน AWS IOT ซ่ึง sensor ทั้ง 3 ชนิดประกอบดวย  

1) เซนเซอรวัดความขุนของนํ้า ทําหนาท่ีวัดความขุนภายในตูเล้ียงปลาและสงคาข้ึน AWS IOT  เม่ือ
คาความขุนเกินจากคาท่ีกําหนดระบบจะส่ังงานให มอเตอรปมนํ้าระบายนํ้าในตูปลาออก เพ่ือถายเทนํ้าท่ีขุน
ออกจากตูปลา และเติมนํ้าใหมเขา และจะโชวคาความขุนและคา pH บนจอแสดงผลท่ีติดต้ังไว 
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2) เซนเซอรวัดระดับนํ้า ทําหนาท่ีตรวจวัดระดับนํ้าถาตํ่ากวาระดับท่ี กําหนด ระบบจะส่ังงานให 
มอเตอรปมนํ้าเขาตูปลาเพ่ือรักษาระดับใหคงท่ีตลอดเวลา 

3) เซนเซอรวัดคา pH ทําหนาที่ในการวัดคา pH ของนํ้าภายในตูปลา แลวสงคาข้ึน AWS IOT   

4) ระบบสามารถส่ังงานจาก Web browser เพ่ือ เปด-ปด ไฟภายในตูปลาได 
 ทางคณะผู จัดทําได ทําการทดลองดวยการเ ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  และใช อุปกรณ
ไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมระบบการจัดการ ระบบการจัดการในเร่ืองของคํ่าส่ังตาง ๆ เชน ระบบ
ตรวจวัดนํ้าขุน ระบบการเปล่ียนนํ้าตูปลา ระบบวัด pH น้ํา เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชงาน โดยไดศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูลของระบบตาง ๆ จากโครงงานตางๆ รวมถึงศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ตจากน้ันจึงได
เขียนโปรแกรมสําหรับการควบคุมอุปกรณตาง ๆ  
 โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคหลักในการลดภาระการเล้ียงปลาตู โครงงานน้ีจึงไดนําไมโครคอนโทรลเลอร
มาควบคุมระบบการทํางานตาง ๆ โดยมีภาพรวมของระบบการทํางานดังน้ี 

 
รูปท่ี 1 ภาพแสดงโครงสรางพ้ืนฐานของชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเลี้ยงปลา   

 

ระบบตรวจวัดความขุน 

 
รูปท่ี 2 แสดงการเช่ือมตอระบบวัดนํ้าขุนกับวัดระดับนํ้า 

 ระบบชุดน้ีประกอบไปดวย Turbidity Sensor เพ่ือวัดความขุนของนํ้าในตูปลา หากนํ้าในตูปลามี
ความขุนของนํ้าถึงคาท่ีกําหนดก็จะส่ังใหมีการะบายนํ้าในตูปลาออกเพ่ือลดความขุนของนํ้า เม่ือนํ้าท่ีระบาย
ออกลดลงถึงจุดท่ีติดต้ังเซนเซอรวัดระดับนํ้าไว ระบบก็ส่ังงานใหมีการเติมนํ้านํ้าเขามาในตูปลาเพ่ือรักษาระดับ
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น้ําไวในระดับท่ีพอดีและลดความขุนของนํ้าในตูปลา คาความขุนของนํ้าท่ีวัดไดในแตละคร้ังน้ันจะถูกสงข้ึนไป
เก็บไวท่ี AWS IOT และแสดงเปนกราฟในหนา Web browser  

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

 
รูปท่ี 3 แสดงการเช่ือมตอระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

 ระบบน้ีจะมี pH Sensor ที่ใชในการวัดคาความเปนกรด – เบสของนํ้า กําหนดคา pH ของนํ้า เทากับ 
7.0 ± 1 ถาเกินจากคาท่ีกําหนดไว โปรแกรมท่ีไดต้ังไวก็จะทําการสงคาท่ีไดข้ึนไปยัง AWS ผานโมดูล ESP32 

และแสดงคาเปนกราฟผานหนา Web browser  

ระบบแสดงผล 

 

รูปท่ี 4 แสดงการเช่ือมตอระบบแสดงผลผานจอ LCD 

 

 ชุดสาธิตท่ีไดจัดทําข้ึนนอกจากการสงคาท่ีวัดไดข้ึนไปเก็บบน AWS IOT แลวยังมีการแสดงผลของคา 

Turbidity และคา pH ที่จอ LCD ที่ไดติดต้ังไวท่ีชุดสาธิตเพ่ือแสดงคาท่ีวัดไดแบบเรียลทารม โดยคาท่ีแสดงบน

จอ LCD เปนคาท่ีถูกสงกลับมาจากจาก AWS IOT  

ผลการทดลอง 
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รูปท่ี 5 กราฟแสดงผลคา pH Meter และคา Turbidity Meter 

 

จากการทดลองในคร้ังน้ีทางคณะผูจัดทําไดจําลองชุดตูเล้ียงปลาท่ีมีความจุขนาด 10 ลิตรเพ่ือศึกษา
ทดลองระบบตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลา โดยชวงนาทีท่ี 1-3 เปนคาน้ําปกติท่ีเคร่ืองวัดได นาทีท่ี 4 เติม
มูลสัตวลงในนํ้าเพ่ือจําลองสภาวะความขุนและคา pH ของนํ้า นาทีท่ี 4 ถึงนาทีที 12 ระบบเร่ิมหมุนเวียนนํ้า
ตามท่ีไดตั้งโปรแกรมไว นาทีท่ี 13-15 น้ํากลับสูสภาวะนํ้าปกติ 

จากการทดลองเห็นไดวาชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลา ท่ีไดประดิษฐข้ึนสามารถทํางานไดจริง
เปนไปตามวัตถุประสงค โดยชุดตรวจสอบคุณภาพนํ้าตูเล้ียงปลาท่ีสรางข้ึนสามารถควบคุมความขุนของนํ้าในตู
ปลาและวัดคา pH น้ําไดแมนยําตามท่ีกําหนดไว  
 จะเห็นไดวากราฟ pH Meter ที่แสดงผลน้ันจะสัมพันธกับกราฟ Turbidity Meter กลาวคือเม่ือนํ้ามี
ความขุนระบบก็จะระบายนํ้าที่ขุนออกแลวเติมนํ้าเขามาในตูปลาเพ่ือลดความขุนของนํ้าและรักษาระดับนํ้าให
พอดีกับเซนเซอรท่ีกําหนดไว และ pH Sensor จะวัดคาของนํ้าภายในตูปลาแลวสงข้ึนมาเก็บท่ี AWS นอกจาก
คาท่ีสงข้ึนไปแสดงท่ีหนาเว็บแลวน้ัน ยังไดมีการสงคาแบบเรียลทารมไปยังจอ LCD ที่ไดติดต้ังไวเพ่ือใหผูเล้ียง
สามารถท่ีจะดูคาท่ีวัดไดโดยทันที 
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ชิ้นงานชุดตรวจสอบคุณภาพตูเล้ียงปลา 

 
รูปท่ี 6 ชิ้นงานเม่ือประกอบเสร็จเรียบรอย 

         

รูปท่ี 7 จอ LCD แสดงคา Turbidity ที่วัดได    รูปท่ี 8 จอ LCD แสดงคา pH value ที่วัดได 
 

ขอขัดของและขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาตอยอดผูใชงานสามารถท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอดสําหรับการเลี้ยงปลาท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ
ข้ึนโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณบางตัวเพ่ือความเหมาะสมของสถานท่ีและคุณสมบัติท่ีกําหนด หรืออาจจะมีการเพ่ิม
ปริมาณของเซนเซอรใหเหมาะสมกับความตองการในการใชงาน 
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