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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการน าเสนอการออกแบบการซ่อมบ ารุงเครื่องกรองน้ าด้วยการควบคุมระยะไกล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ควบคุมระบบกรองน้ าผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและสามารถบันทึกค่าการท างาน ค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน้ า  การออกแบบได้น า
อุปกรณ์ไมโครคอนโทลเลอร์ตระกูล Arduino รุ่น WEMOS - D1 - R32 ท าหน้าที่ส าหรับการอ่านค่า เซนเซอร์ และควบคุมสวิทช์เพื่อ
สั่งควบคุม พีแอลซี มิตซูบิชิ ท างานในการสั่งการของระบบเครื่องกรองน้ า การแสดงผลใช้ Blynk แอปพลิเคชั่นเพ่ือแสดงผลและค่าการ
ท างาน  จากผลการทดสอบพบว่าการควบคุมการท างานผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน สามารถประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบกรองน้ า
เพื่อควบคุมให้มีค่า pH อยู่ในระดับ 7-9 ตามมาตรฐาน  เมื่อค่า pH เปลี่ยนไปจากที่ก าหนดไว้จะสามารถสั่งให้ระบบสามารถล้างถัง
กรองผ่านระบบมือถือได้ 
ค าส าคญั: เครื่องกรองน้ า , การล้างแบบย้อนกลับ,  ไมโครคอนโทรเลอร ์
 

Abstract 
 This paper  presents to design the water filter service maintenance by using remote control checking and 

control the water filter using smart phone and collect all data from pH level. The principle of this project was 
using Arduino microcontroller WEMOS-D1-R32 to read all data sensor and control switch to control Mitsubishi 
PLC working as main system of water filter system. The system using Blynk application to display data and 
working process.  The result of this paper found that the control system by using smart phone application can 
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estimate a performance of water filter control pH level at 7 - 9 follow standard, then the pH level change, the 
system can control the system to backwash the water filter system through the smart phone.  
Keywords:  Water Purifier,  Backwash,  Microcontroller. 

 
บทน้า  
 เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในปัจจุบันจ าเป็นจะต้องมีน้ าส าหรับการด ารงชีพของมนุษย์และจ าเป็นที่จะต้อง
บริโภคน้ าสะอาดเพื่อสุขภาพท่ีดีของร่างกาย  คุณภาพของน้ าจึงมีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่างกาย เหตุผลส าคัญที่สุดที่คุณภาพของน้ า
มีความส าคัญก็คือ การทีม่นุษย์เราจะต้องบริโภคน้ าถึงหนึ่งตันต่อปีซึ่งเป็นปริมาณที่มหาศาล   ฉะนั้นการแสวงหาแหล่งน้ าที่สะอาด 
ไม่มีสารพิษไม่มีเช้ือโรคไว้ส าหรบัอุปโภค บริโภคเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน  โดยแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคในปัจจุบันมาจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง น้ าตก ส่วนอ่างเก็บน้ าหรือเขื่อนกัก
เก็บน้ าต่าง ๆ จัดเป็นแหล่งน้ าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์  แหล่งน้ าใต้ดินเป็นแหล่งน้ าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณของน้ าน้อยกว่า
แหล่งน้ าประเภทแรก โดยแหล่งน้ านี้เกิดจากการที่น้ าผิวดินซึมผ่านพื้นดินลงสู่ระดับที่ต่ ากว่าแม่น้ า ล าคลองและทะเลไปสะสม
ปริมาณน้ าอยู่ด้านล่างของแหล่งน้ าดังกล่าวนี้ การน าน้ าจากแหล่งน้ าประเภทน้ีขึ้นมาใช้จะท าโดยการขุดหรือเจาะบ่อลงไปจนถึงช้ัน
น้ าและสูบน้ าข้ึนมา ซึ่งจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ในการที่จะน ามาบริโภคได้จะต้องเป็นน้ าท่ีมีความสะอาดถูก
หลักอนามัยโดยจะต้องผ่านกระบวนการกรองด้วยกรรมวิธีท่ีถูกต้อง  
 ส าหรับชุมชนเมืองการจะน าน้ ามาส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างถูกหลักอนามัยนั้นไม่ใช่เรื่องล าบากมากนัก  เนื่องจากมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น  การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจะท าหน้าที่บริหารจัดการน้ าให้สะอาดและ
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค  แต่ส าหรับในชุมชนที่ห่างไกลและอยู่นอกเขตของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก็จะมีการบริหารจัดการน้ า
ให้ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยส าหรับการอุปโภค บริโภค ด้วยตัวของชุมชนเอง เช่น การประปาหมู่บ้าน เป็นต้น  โดยระบบของ
การประปาหมู่บ้านนั้นน้ าที่น ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าบาดาลซึ่งจะต้องผ่านกรรมวิธีการกรองด้วยเครื่องกรอง[เครื่องกรองน้ า เซม
วิค, 2560]    ส่งผลท าให้เครื่องกรองน้ าเป็นอุปกรณ์หลักของระบบการประปาหมู่บ้านที่จะท าให้ได้น้ าที่สะอาดแต่ถ้าหากระบบการ
กรองของเครื่องกรองน้ าขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุการขาดบุคลากรที่มีความช านาณในการดูแลรักษาบวกกับ
ระยะทางที่ห่างไกลก็จะท าให้น้ าท่ีผลิตได้จากเครื่องกรองไม่สะอาดและไม่เหมาะส าหรับการอุปโภค บริโภค 
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าที่ไม่ต่อเนื่อง บทความวิจัยนี้จึงได้มีการพัฒนาการเฝ้าติดตามและ
บ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมการกรองน้ าจากอุปกรณ์ทั่วไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถ
ควบคมุระบบเครื่องกรองน้ าในท่ีห่างไกลและยังสามารถเก็บข้อมลูการกรองน้ าในแต่ละวันเพ่ือมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า  โดยสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ าจากค่า pH  ของน้ าและแรงดันของน้ าในระบบของเครื่องกรองน้ าผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) และคอมพิวเตอร์(Computer) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าด้วย
กรรมวิธี การท าความสะอาดถังกรองน้ า (Backwash Mode) ที่สามารถสั่งการผ่านอุปกรณ์ Smart Phone  ได้  ซึ่งจะส่งผลท าให้
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าในพ้ืนท่ีห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการและการออกแบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 ระบบการเฝ้าตดิตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 

 การออกแบบระบบการเฝ้าติดตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าจะแบ่งการออแบบเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย  
ระบบเครื่องกรองน้ า(Water Purifier) , ชุดควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้(Programmable Logic Controller ,PLC) [เดชฤทธิ์   
มณีธรรม, 2559]  , ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32  ,สวิตซ์ควบคุมด้วยมือ(Manual Switches) ,ส่วนการแสดงผล
(Display)ที่สามารถแสดงสภาวะการท างานและสั่งการผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามรูปที่  1 เป็นภาพท่ีอธิบายการท างานของระบบการ
เฝ้าติดตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าผ่านอินเตอร์เน็ต  โดยมีอุปกรณ์หลักเป็นระบบเครื่องกรองน้ าที่ท าหน้าที่ในการกรอง
น้ า ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์วัดค่า pH (pH Sensor) และเซ็นเซอร์วัดค่าแรงดันของน้ า(Pressure Sensor) เป็นตัวตรวจสอบสภาวะการ
ท างานของระบบกรองน้ าโดยจะส่งค่าให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32 เพื่อส่งค่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การแสดงผลในการเฝ้าติดตามและสั่งการในการบ ารุงรักษาระบบเครื่องกรองน้ า ถ้าหากระบบเครื่องกรองน้ ามีความผิดปกติก็
ส าม ารถสั้ งก ารจากส่ วนแสดงผลที่ เป็ น อุ ปกรณ์  Smart Phone ห รื อ  Computer  ผ่ าน ระบบ อิน เตอร์ เน็ ต ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุม PLC ให้เกิดกระบวนการการท าความสะอาดถังกรองน้ าหรือที่เรียกว่าการBackwash เพื่อให้
ระบบการกรองน้ ากลับเข้าสู่สภาวะปกติ  โดยที่แต่ละส่วนของระบบการเฝ้าติดตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าผ่าน
อินเตอร์เน็ตจะมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ระบบเคร่ืองกรองน ้า (Water Purifier) 
       เครื่องกรองน้ าเป็นอุปกรณ์หลักของระบบที่สามารถน าน้ าจากแหล่งน้ าท่ีมีคุณภาพหรืออาจใช้น้ าบาดาล มาผ่านระบบเครื่อง
กรองน้ าดื่ม เพื่อให้น้ ามีคุณลักษณะทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ าที่ใช้ส าหรับดื่ม การใช้เครื่องกรองน้ าดื่มอย่างถูกต้อง
และมีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ าดื่มและท าให้ผู้ใช้ได้ดื่มน้ าที่มีคุณภาพที่ดีและ
สะอาดในทางตรงกันข้ามหากผู้ใช้ไม่มีความรู้และความเข้าใจในการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าดื่ม  เครื่องกรองน้ าดื่มนั้นก็จะเป็น
แหล่งที่สะสมตะกอนสิ่งเจือปนและเชื้อโรคอยู่ในเครื่องกรองท าให้ผู้ใช้ได้บริโภคน้ าที่มีคุณภาพไม่ดีและไม่สะอาดเพียงพอท่ีจะใช้ดืม   
ดังนั้นสิ่งส าคัญของระบบถังกรองน้ าจะต้องมีกระบวนการ Backwash ของถังกรองน้ าเพื่อเป็นการล้างตะกอนสิ่งเจือปนในถังกรอง
น้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการท างานของระบบเครื่องกรองน้ าจะมีลักษณะการท างานอยู่สองสภาวะ คือ 

pH  Sensor Pressure Sensor

Water  Purifier  

PLC

WEMOS-D1-R32

Lamp

Manual Switches

Display
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สภาวะระบบเครื่องกรองน้ าท างานปกติและสภาวะที่เครื่องกรองน้ ามีการการท าความสะอาดถังกรองน้ าตามรูปที่ 2.    จากรูปท่ี 2
ก. ระบบกรองน้ าท างานปกติโดยการสั่งควบคุมให้ระบบเริ่มต้นการท างานด้วยการควบคุมจาก  Manual  Switches  เพื่อให้   
PLC   ควบคุมการท างานของวาล์วแต่ละตัวให้ท างานตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้วาล์ว  SV1 , SV2 , SV5 และ SV8 
ท างาน  โดยที่น้ าจากแหล่งน้ าจะเข้ามาทางน้ าเข้า(Water In) ผ่านวาล์ว SV1  เข้าสู่ถังเก็บน้ า  จากนั้นน้ าในถังเก็บน้ าจะถูกน าเข้า
ระบบถังกรองดัวยปั๊มน้ า(P1) ผ่านวาล์ว SV2 และ Pressure Sensor  เข้าสู่ถังกรองน้ าและผ่านกระบวนการกรองน้ าตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งน้ าที่ผ่านการกรองแล้วจะไหลผ่านวาล์ว SV5 , ผ่าน  pH Sensor  และวาล์ว SV8  เป็นน้ าสะอาดเพื่อ
น าไปอุปโภคหรือบริโภคทางด้านน้ าออก(Water Out) ต่อไป  แต่ถ้าหากว่าค่าจาก  Pressure Sensor  และ pH Sensor  ผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
           ก. ระบบเครื่องกรองน้ าใช้งานปกติ                          ข. ระบบการท าความสะอาดถังเครื่องกรองน้ า 

รูปที ่2  ระบบถังกรองน้ า (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 

ผู้ดูแลระบบก็สามารถเปลี่ยนระบบการท างานของระบบเครื่องกรองน้ าจากการใช้งานปกติเป็นระบบการท าความสะอาดถังเครื่อง
กรองน้ าตามรูปที่ 2ข ด้วยการให้วาล์ว  SV2 , SV5 และ SV8  หยุดท างานและเปลี่ยนให้ วาล์ว  SV4 , SV3 และ SV6 ท างานแทน
เพื่อท าให้น้ าจากถังเก็บน้ าเกิดการไหลย้อนกลับเข้าสู่ถังกรองน้ าผ่านวาล์ว  SV4  และไหลย้อนออกจากถังกรองน้ าผ่าน SV3 และ 
SV6 เป็นน้ าท้ิง(Water Drain) ออกสู่ภายนอกเพื่อน าตะกอนในถังกรองน้ าออกจากระบบกรองน้ าส าหรับการท าความสะอาดหรือที่
เรียกว่าระบบ  Backwash 
    2. ชุดควบคุมแบบล้าดับที่โปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller, PLC) 
 PLC เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด -สเตท (Solid - State) ที่ท างานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการท างานของ 
PLC จะคล้ายกับหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ จากหลักการพื้นฐานแล้ว PLC จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Solid - State 
Digital Logic Elements เพื่อให้ท างานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช้ส าหรับควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม [เดชฤทธิ์   มณีธรรม, 2559 และ PLC Mitsubishi, 2554]โดย PLC ประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูลและหน่วยป้อนโปรแกรม  ซึ่ง PLC ขนาดเล็กส่วนประกอบท้ังหมด
จะรวมกันเป็นเครื่องเดียวแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ ได้ การท างานชอง  PLC หน่วยประมวลผล
ของ CPU จะท างานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ด้วยการได้รับข้อมูลจากหน่วยอินพุตและเอาต์พุตและส่งข้อมูลสุดท้ายที่ได้จากการ
ประมวลผลไปยังหน่วยเอาต์พุต เรียกว่าการสแกน (Scan) ซึ่งใช้เวลาจ านวนหนึ่ง เรียกว่า เวลาสแกน (Scan Time)  เวลาในการ
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สแกนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 0.001 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและความยาวของโปรแกรมหรือจ านวนอินพุต/เอาต์พุต การ
เริ่มต้นการสแกนเริ่มจากรับค าสั่งของสภาวะของอุปกรณ์จากหน่วยอินพุตมาเก็บไว้ในหน่วยความจ า  (Memory)  เสร็จแล้วจะท า
การปฏิบัติการตามโปรแกรมที่เขียนไว้ทีละค าสั่งจากหน่วยความจ านั้นจนสิ้นสุดแล้วส่งไปท่ีหน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ก. PLC  MITSUBISHI รุ่น FX3G - 60M                      ข. โครงสร้างภายในของ PLC 

 

รูปที ่3  ชุดควบคุมแบบล าดับทีโ่ปรแกรมได้ (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4  ภาษา Ladder Diagram  (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 

เอาต์พุต ซึ่งการสแกนของ PLC ประกอบด้วย I/O Scan คือการบันทึกสภาวะข้อมูลของอุปกรณ์ที่เป็นอินพุตและให้อุปกรณ์
เอาต์พุตท างาน Program Scan คือการให้โปรแกรมท างานตามล าดับก่อนหลัง  ในงานวิจัยนี้จะใช้ PLC   MITSUBISHI รุ่น FX3G 
- 60M รูปที่ 3  โดยมีอินพุตเป็น จาก  Manual  Switches  และสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32  
ส าหรับเอาต์พุตของ PLC เป็นโซลินอยด์วาล์ว SV1 , SV2 , SV3 , SV4 , SV5 , SV6 และ SV8  ตามล าดับ  ซึ่ง PLC จะท างาน
ตามโปรแกรมที่ป้อนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Ladder Diagram  ตามรูปที ่ 4 
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 3.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32 เป็นบอร์ดอาดุยโน(่Arduino) ที่น าเอา Arduino UNO R3 กับ ESP8266 
WiFi มารวมกันในบอร์ดๆ เดียวท าให้ผู้ใช้งานไม่ต้องระบบ WiFi  ภายนอก ซึ่งจะเป็นบอรด์  Arduino UNO with Built - in 
WiFi   โดยทีมคีุณสมบตัิตามโครงสร้างในการใช้งานจะเป็นแบบ Arduino UNO R3 มีอินพุต / เอาต์พุต 14 ขา คือ ขาสัญญาณ 
D0-D13 โดยแต่ละขาสญัญาณจะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไป[McRoberts and Michael, 2010] เช่น ขาสัญญาณ D0,D1 จะใช้
เป็นขาสัญญาณที่ติดต่อทางพอร์ตอนุกรม(Serial Port, Rx Tx) นอกจากน้ันจะเป็นขาสัญญาณที่ใช้ติดต่อกับขาสญัญาณอินพุต/
เอาต์พุตและบางขาสญัญาณยังท าหน้าท่ีเป็นขาสญัญาณ Pulse Width Modulation(PWM)  นอกจากน้ันยังมีขาสญัญาณอินพุต
แบบอนาล็อกอีก 6 ขาสัญญาณ  คือขาสัญญาณ A0-A5  ตามรูปที ่5  ในการท างานของบอร์ดจะท างานตามโปแกรมที่เขียนด้วย 
ภาษา C [Robert  Lafore, 1991]  เพื่อรับค่าจากเซ็นเซอร ์ Pressure Sensor  และ pH Sensor ส่งค่าผ่านระบบอินเตอร์เนต็
ให้กับส่วนแสดงผล  ซึ่งสามารถอธบิายการท างานด้วยผังการท างานตามรูปที ่ 6 
 

 
 

 
 
 

รูปที ่5  ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6  ผังการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32 
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      4.  ส่วนการแสดงผล (Display) 
     ในส่วนของการแสดงผลสามารถแสดงผลได้ 2  รูปแบบ คือ แสดงผลผ่าน Computer และผ่าน Smart Phone   โดย
การแสดงผลทางเครื่อง Computer  นั้ นจะอาศัยส่ งข้อมูลผผ่ านระบบ Cloud ไปยังเซิ ร์ฟ เวอร์และฐานข้อมูลทาง 
www.jottweet.com [กอบเกียรติ   สระอุบล, 2537] ที่ได้ออกแบบการแสดงผลตามรูปที่ 7  ส าหรับการแสดงผลผ่าน Smart 
Phone  นั้นจะแสดงผลผ่าน  Blynk  Application Smart Phone โดยสามารถสั่งงานในแบบลักษณะการกด Start ที่หน้าจอ 
Smart Phone  ในกรณีการท างานเกิดความผิดปกติในระบบน้ าที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ระบบก็จะ  Alarm ขึ้น เพื่อสั่งกด 
Start Backwash  ให้ท างาน ตามรูปที ่8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7  การแสดงผลผ่าน Computer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8  การแสดงผลผ่าน Smart Phone 

    pH

    Pressure

    pH

    Pressure

            WiFi

     Start Backwash
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61 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี   ปีที่ 3 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

 
 

 5.  การท้างานของระบบที่ออกแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่9  รูปแบบระบบการเฝา้ติดตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าที่ออกแบบ (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
  

 หลักการท างานเริ่มโดยใช้ Blynk App ที่ Smart Phone สั่งการท างานมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น WEMOS-D1-R32  
โดยจะต้องมีการเขียนโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  ซึ่งบอร์ดจะต้องท าการเชื่อมต่อสัญญาณกับ Blynk App โดยจะใช้
อินเตอร์เน็ต WiFi, 3G เป็นตัวกลางเพื่อเช่ือมต่อกับ Blynk Sever ให้สามารถโต้ตอบการท างานไปมาได้เพื่อไปสั่งให้ PLC ท างาน  
ดังนั้นการที่ PLC จะเริ่มสั่งการท างาน Backwash ระบบได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณการกด Start จาก Blynk App ของ  Smart 
Phone หรือการกดจาก Manual Switches  หน้าตู้คอนโทรลเท่านั้น    ซึ่งการสั่งงานจาก Blynk App จะส่งสัญญาณให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้รีเลย์ 5 VDC เป็นตัวรับสัญญาณ Output จากตัวบอร์ดโดยสัญญาณจากตัวบอร์ดจะออกมา 5 VDC 
แล้วใช้สั่งงานให้ Coil รีเลย์เพื่อใช้หน้าคอนแทคเป็นสวิทช์สั่ง PLC ให้ท างาน  ส าหรับการสั่งการท างานจากหน้าตู้คอนโทรลจะรับ
สัญญาจาก Push Button Switch โดยตรง  ในกระบวนการนี้ PLC เป็นตัวหลักในการรับค าสั่งและสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น 
รีเลย์ มอเตอร์  โซลินอยด์วาล์ว โดยจะใช้รีเลย์ 24 VDC เป็นหน้าคอนแทคช่วยในการตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 220 VAC เพราะว่า 
Output ที่จ่ายออกจาก PLC จะเป็น 24 VDC ซึ่งไม่สามารถขับโหลด 220 VAC ได้โดยตรงตามรูปที ่9 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่10  ภาพระบบการเฝ้าตดิตามและการบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าที่ได้ออกแบบ (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 

ผลการวิจัย 
 ในการทดสอบระบบนี้จะท าการเปิดระบบเครื่องกรองน้ าให้ท างานเองโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้เวลาทดสอบข้อมูล 7 วัน จากน้ าบาดาลที่สกปรกและใช้เวลาต่อวันที่ 24 ช่ัวโมงในการเก็บ
ข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจวัดส าหรับแต่ละช่วงเวลาเพื่อที่จะให้ปั๊มน้ าท างาน และก าหนดให้ท างานต่างเวลากัน โดยการปล่อยน้ า
หลังจากการกรองทิ้ง แล้วให้เครื่องกรองท างาน แล้วรอเอาผลจาก Data Logger ที่ระบบได้ส่งไปเก็บท่ี Server แล้วโหลดข้อมูลมา
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ท ากราฟวิเคราะห์ผล หากระบบมีการแจ้งเตือนปัญหาผ่านมาทาง Blynk Application ก็จะท าการ Backwash ตามล าดับขั้นตอน
การซ่อมบ ารุงระบบเครื่องกรองน้ าผ่านระบบควบคุมทางไกลจนกว่าค่าจะได้ตามที่ได้ตั้งไว้ในโปรแกรม จะแบ่งการทดสอบใน
งานวิจัยนีอ้อกเป็น  
       1.  ระบบท้างานในสภาวะปกติ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รูปที ่11  ผลการทสอบวัดค่า pH และ ค่า Pressure ของวันท่ี  1 (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 

เส้นกราฟจากรูปที ่11 ค่า pH วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าดื่มวันท่ี  1 หลังจากผ่านระบบถังกรองโดยวัดค่า 24 ช่ัวโมง
จากการใช้งานสามารถวิเคราะห์ค่าจากกราฟได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วงปกติระหว่าง 7 - 9  ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 8.57 สามารถดื่มน้ าจาการ
กรองได้ส่วนเส้นกราฟค่า Pressure แสดงการวัดแรงดันของน้ า ระบบการกรอง 24 ช่ัวโมงจากการใช้งาน ค่าแรงดันที่ต่ าลงจะ
ลดลงต่ าเมื่อระบบกรองสัง่เปิดวาลว์การท างาน ซึ่งเป็นการท างานท่ีปกติในระหว่างระบบสั่งท างาน สามารถดูวิเคราะห์ค่าจากกราฟ
นี้ได้ว่า สารกรองในถังยังไม่สกปรก โดยปรับค่าการตัดการท างานของปั๊มน้ าที่ 3 บาร์เพื่อวัดค่าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ในกราฟนี้มี
การสั่งงานกรองอยู่ 2 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นช่วงการกรองเติมน้ าเข้าถังพักน้ าดื่มที่กรองแล้วเมื่อน้ าดื่มลดลงจากระดับน้ าที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่12  ผลการทสอบวัดค่า pH และ ค่า Pressure ของวันท่ี  2 (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
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รูปที ่13  ผลการทสอบวัดค่า pH และ ค่า Pressure ของวันท่ี  3 (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
 
 เส้นกราฟจากรูปที่ 12  เป็นค่า pH วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าดื่มวันที่  2  จากการใช้งานสามารถวิเคราะห์ค่าจาก
กราฟได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วงปกติระหว่าง 7 - 9  ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 8.67  ส่วนเส้นกราฟค่า Pressure แสดงการวัดแรงดันของน้ า 
ระบบการกรอง 24 ช่ัวโมงจากการใช้งาน  ในกราฟนี้มีการสั่งงานกรองอยู่ 3 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นช่วงการกรองเติมน้ าเข้าถังพักน้ าดื่มที่
กรองแล้วเมื่อน้ าดื่มลดลงจากระดับน้ าที่ก าหนด  เส้นกราฟจากรูปที ่13   เป็นค่า pH วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าดื่มวันท่ี  3  
จากการใช้งานสามารถวิเคราะห์ค่าจากกราฟได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วงปกติระหว่าง 7 - 9  ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 8.45  ส่วนเส้นกราฟค่า 
Pressure แสดงการวัดแรงดันของน้ า ระบบการกรอง 24 ช่ัวโมงจากการใช้โดยปรับค่าการตัดการท างานของปั๊มน้ าที่ 3 บาร์เพื่อวัด
ค่าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ในกราฟนี้มีการสั่งงานกรองอยู่ 2 ช่วงเวลา  
 2.  ระบบท้างานในสภาวะผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14  ผลการทสอบวัดค่า pH และ ค่า Pressure ของวันท่ี  4 (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 
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 รูปที่ 14  เป็นเส้นกราฟค่า pH วัดค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ าดื่ม วันที่ 4 หลังจากผ่านระบบถังกรองโดยวัดค่า 24 
ช่ัวโมงจากการใช้งานสามารถวิเคราะห์ค่าจากข้อมูลกราฟ พบว่าอยู่ในค่าที่ผิดปกติ (ต่ ากว่า 7) ช่วง pH ปกติคือระหว่าง 7 - 9 จาก
ข้อมูลกราฟท าให้เห็นว่ามีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 13:00 น.จึงได้เริ่มท าการ Back Wash ระบบที่เวลา 13:00 น.  
โดยใช้เวลา 20 นาทีจากโปรมแกรม PLC ที่ตั้งไว้ เมื่อครบเวลาแล้ว pH Sensor สามารถอ่านค่าจากน้ าได้อยู่ในค่าปกติที่ตั้งไว้
เหมือนเดิม แสดงว่าการกรองน้ ากลับมามีประสิทธิภาพที่ดีอีกครั้ง   เส้นกราฟค่า Pressure แสดงการวัดแรงดันน้ า วันที่ 4   ใน
ระบบการกรอง 24 ช่ัวโมงจากการใช้งาน พบว่าค่าแรงดันสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 13:00 น.ซึ่งสัมพันธ์กับค่า pH ที่ต่ าลง
ผิดปกติโดยเกิดจากเมื่อระบบกรองสั่งเปิดวาล์วการท างานพร้อมกับปั้มน้ า ซึ่งเป็นการท างานที่ผิดปกติในถังกรองในระหว่างระบบ
สั่งท างานท าให้แรงดันในท่อสูงข้ึน สามารถดูวิเคราะห์ค่าจากข้อมูลกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าสารกรองในถังสกปรกมีการตัดต่อของปั้ม
น้ าบ่อยครั้ง โดยปรับค่าการตัดการท างานของปั๊มน้ าที่ 3 บาร์ จึงได้เริ่มท าการ Backwash ระบบที่เวลา 13:00 น.โดยใช้เวลา 20 
นาทีจากโปรมแกรม PLC ที่ตั้งไว้ เมื่อครบเวลาแล้ว Pressure Sensor อ่านการท างานของแรงดันในท่อที่ต่ าลงเมื่อปั้มท างานใน
ขณะที่กรองตามปกติ แสดงว่าถังกรองกลับมาสะอาด 
 

 3.  การแสดงผลเฝ้าดูระบบเป็นรายสัปดาห ์
 การเฝ้าดูผ่านระบบ Blynk Application Smart Phone สามารถเฝ้าดูและวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ซึ่งสามารถดูการ
ท างานระหว่างที่เครื่องกรองท างานตลอดเวลาตามรูปที ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่15  ผลการเฝ้าตดิตามค่า pH และ ค่า Pressure เป็นรายสัปดาห์ (จิรศักดิ์  ส่งบุญแก้ว, 2562) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบแบบการซ่อมบ ารุงระบบเครื่องกรองน้ าผ่านระบบควบคุมระยะไกลผ่าน Application สามารถใช้เป็นชุด
สาธิตในการศึกษาการท างานจะพบว่าเมื่อออกแบบโปรแกรมควบคคุมภาษา C และ Ladder Diagram ที่ถูกต้องและป้อน
โปรแกรมให้กับบอร์ด WEMOS - D1 - R32 กับ  PLC จะสามารถควบคุม Output ได้ตามที่ต้องการและสามารถติดตามผลและ
การแจ้งเตือนจากระบบเครื่องกรองน้ าไดต้ลอดเวลา  ในการสั่งงานการควบคุมด้วยบอร์ด WEMOS - D1 - R32 และ PLC สามารถ
น าเอาเอาต์พุตที่ได้ไปสั่งให้รีเลย์ท างานเพื่อเป็นการควบคุมการท างานของโซลินอยด์เพื่อปิด - เปิดการไหลของน้ าให้เป็นไปตามที่
ก าหนดได้ 
 ระบบเครื่องกรองน้ าสามารถสั่งท างานเริ่ม และหยุดด้วยระบบควบคุมที่ตัว Application Smart Phone และตู้ควบคุมที่
เครื่องกรองน้ าได้จากนั้นสามารถติดตามดูค่า pH และ Pressure เพื่อวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงของน้ าในระบบกรองน้ ามา
วิเคราะห์ติดตามประสิทธิภาพการกรองได้อย่างเหมาะสมจากจาก Blynk Application Smart Phone และหน้า Website 
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คอมพิวเตอร์ได้  จากการติดตามดูค่าจากการทดสอบจะพบว่า ช่วงแรกของการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเมื่อสั่ง Start ระบบแล้วปล่อย
ให้กรองน้ าตามปกติ ค่า Pressure เมื่อปั๊มยังไม่ท างานส่งน้ าให้ไหลผ่านระบบกรอง ค่าแรงดันน้ าในท่อจะอยู่ที่ 2.5 - 3.0 บาร์ แต่
เมื่อขณะปั๊มท างานและส่งน้ าไหลผ่านระบบกรองแรงดันในระบบจะลดลงเหลือ 1 - 2 บาร์ ในช่วงที่ถังกรองยังไม่มีสิ่งตกค้างในถัง
กรอง  เมื่อมีสิ่งตกค้างในถังกรองค่าแรงดันขณะปั๊มท างานจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นการท างานของถังกรองนั้นมีการอุดตัน
ในระบบถังกรองแล้ว ซึ่งต้องท าการล้างถังกรอง Backwash เพื่อให้แรงดันขณะท าการกรองน้ ากลับมาอยู่ในระดับช่วงปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและพัฒนาการออกแบบโปรแกรมในระดับต่อๆ ไปควรออกแบบชุดควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นและเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆทั้งในภาค Input, Output จึงจะท าให้สามารถการออกแบบทั้งระบบไฟฟ้า และวงจร  Ladder 
Diagram ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  อีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการทดสอบจะพบว่าสิ่งที่ท าให้ถังกรองสกปรกและอุดตันไวมาจากสภาพแวดล้อม
ของแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้กรอง ซึ่งควรจะมีระบบกรองแยกสิ่งสกปรกก่อนน ามาเติมไว้ในถังพักน้ าเพื่อประสิทธิภาพการกรองน้ าที่
สะอาดมากยิ่งขึ้น 
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