รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เรื่อง เครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัย

จัดท้าโดย
1. นางสาวดวงใจ
ชนะชัย
2. นางสาวปิยนุช
แก่นสาร
3. นางสาวมะลิวัลย์ นามศรี
4. นางสาวณัฐญา นามศรี
5. นางสาวอนุภา
ดาทอง
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวนิษา สายสินธุ์
2. นายวิชัย

ลิขิตพรรักษ์

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รายงานฉบับนีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ
อุทกภัยในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นเหตุการณ์การเกิดน้าท่วมในประเทศไทยหนักที่สุดใน
รอบหลายสิบปี เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพืนที่ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างหนักทังชีวิตและทรัพย์สินในหลายพืนที่ สื่อหลายแห่งระบุว่า อุทกภัยครังนีเริ่มขึนตังแต่
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายทังหมดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แสดงให้
เห็นถึงปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่มีผลท้าให้คุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมไทยแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ดังนัน สมาชิกในกลุ่มโครงงานจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทาง
ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึนของระดับน้าในครัวเรือนท้าให้เกิดการ
คิดค้นอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ช่วยลดปัญหาน้าล้นจากแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือน พวกเราจึงได้คิดค้นการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ชินนีขึนโดยพัฒนาจากเครื่องเตือนเล็กๆ มาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถติดตังตามบ้านเรือนได้
ถ้าเวลาระดับน้าเพิ่มขึนไม่ว่าจะมาจากสาเหตุฝนตก, น้าทะเลหนุน หรือน้าเหนือไหลมาสมทบ จะท้าให้ลูก
ปิงปองที่เราใส่ลงไปในท่อสิ่งประดิษฐ์นีก็จะลอยขึนมาท้าให้กระแสไฟไหลครบวงจรและส่งสัญญาณเสียงเพื่อ
เตือนว่าระดับน้าวิกฤตที่จะล้นข้ามแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือนท้าให้เราสามารถเตรียมพร้อมเสริมแนวป้องกัน
ระดับน้าที่ก้าลังจะท่วมเข้าสู่ตัวบ้านได้ นอกจากนีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นอุปกรณ์ที่หาซือได้ง่ายและราคาไม่
แพง สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ตามบ้านเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าเครื่องเตือนภัยจาก
ระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยทีส่ มาชิกกลุ่มโครงงานสร้างขึนมาโดยน้ามาจากวิชาฟิสิกซ์ใช้วงจรตัด
ต่ออัติโนมัตินีสามารถที่จะใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพการท้างานโดยส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนว่าระดับน้า
วิกฤตที่จะล้นข้ามแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือนท้าให้เราสามารถเตรียมพร้อมเสริมแนวป้องกันระดับน้าที่ก้าลังจะ
ท่วมเข้าสู่ตัวบ้านได้ ณ ระดับน้าความสูงเฉลี่ย 35 เซนติเมตร

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนีส้าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน้ามากล่าวได้ทังหมดใน
ที่นี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อ้านวยการสกุล ทองเอียด โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ที่ท่านมอบโอกาสและ
สนับสนุนให้กลุ่มโครงงานสามารถด้าเนินการจนประสบความส้าเร็จ นอกจากนีสมาชิกกลุ่มโครงงานใคร่
ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูนิษา สายสินธุ์ และคุณครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ทีเ่ สียสละเวลาคอย
ช่วยเหลือให้ค้าปรึกษา ให้ความรู้เพิ่มเติม ให้ค้าแนะน้าตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่องจนกระโครงงานเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณครูอภิรักษ์ กุลชุตินธร ที่ให้ค้าแนะน้าและ
อนุเคราะห์เครื่องมือในการสร้างเครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัยจนกระทั่งเครื่องมือ
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนีต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง น.ส.ปิยนุช แก่นสาร ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในด้านสถานที่ในการท้าโครงงานและเพื่อนๆ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่คอยให้ก้าลังใจและ
ช่วยเหลือจนท้าให้โครงงานนีผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

กลุ่มโครงงานเครื่องเตือนระดับนา้ ท่วมประจ้า
บ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

สารบัญ
เรื่อง
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บทที่ 1 บทน้า
ที่มาและความส้าคัญ
อุทกภัยในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นเหตุการณ์การเกิดน้าท่วมในประเทศไทยหนักที่สุดในรอบ
หลายสิบปี เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพืนที่ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างหนักทังชีวิตและทรัพย์สินในหลายพืนที่ สื่อหลายแห่งระบุว่า อุทกภัยครังนีเริ่มขึนตังแต่วันที่ 10
ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายทังหมดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่มีผลท้าให้คุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมไทยแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ดังนัน สมาชิกในกลุ่มโครงงานจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึนของระดับน้าในครัวเรือนท้าให้เกิดการคิดค้น
อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ช่วยลดปัญหาน้าล้นจากแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือน ผนวกกับความรู้ที่ได้รับจากวิชา
ฟิสิกส์ในเรื่องของวงจรตัดต่อสวิตอัตโนมัติโดยใช้ Relay ช่วยในการตัดต่อวงจรแทนการใช้สวิตซ์แบบกดโดยใช้
Switch ปรอทเป็นสวิตซ์ตัดต่อของวงจรกระแสตรงจากถ่าน6v เพื่อไปเข้าRelay เพื่อให้Relay ตัดต่อวงจรที่2
ซึ่งเป็นวงจรกระแสสลับเพื่อป้องกันอันตรายจากน้าและใช้วงจรตัดดต่อสวัตซ์อัตโนมัติมาดัดแปลงในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัย โดยระดับน้าที่เพิ่มขึนจะท้าให้ลูกปิงปอง
ที่เราใส่ลงไปในท่อสิ่งประดิษฐ์นีก็จะลอยขึนมาท้าให้กระแสไฟไหลครบวงจรและส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนว่า
ระดับน้าวิกฤตที่จะล้นข้ามแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือนท้าให้เราสามารถเตรียมพร้อมเสริมแนวป้องกันระดับน้า
ที่ก้าลังจะท่วมเข้าสู่ตัวบ้านได้ นอกจากนีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นอุปกรณ์ที่หาซือได้ง่ายและราคาไม่แพง
สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ตามบ้านเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ในการเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยป้องกันความ
เสียหายจากระดับน้าขันวิกฤติล้นท่วมแนวป้องกัน
2.เพือ่ ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการของวงจรตัดต่ออัติโนมัติใช้ในเครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้าน
เมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างเครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยให้เกิดการ
น้าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

สมมติฐาน
เครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัย ทีส่ มาชิกกลุ่มโครงงานสร้างขึนมาโดยน้ามา
จากวิชาฟิสิกซ์ใช้วงจรตัดต่ออัติโนมัตินีสามารถที่จะใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพการท้างานโดยส่ง
สัญญาณเสียงเพื่อเตือนว่าระดับน้าวิกฤตที่จะล้นข้ามแนวป้องกันเข้าสู่บ้านเรือนท้าให้เราสามารถเตรียมพร้อม
เสริมแนวป้องกันระดับน้าที่ก้าลังจะท่วมเข้าสู่ตัวบ้านได้ นอกจากนีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยังเป็นอุปกรณ์ที่หาซือได้
ง่ายและราคาไม่แพง สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ตามบ้านเรือน

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้น : ระดับน้าที่เพิ่มขึนจนถึงขันวิกฤต
ตัวแปรตาม : การส่งสัญญาณเสียงเตือนภัย
ตัวแปรควบคุม : อุณหภูมิของน้า ระยะเวลาในการทดสอบ สถานที่ในการทดสอบ

ขอบเขตการศึกษา
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ระดับน้าที่เพิ่มขึนจนถึงขันวิกฤต

การส่งสัญญาณเสียงเตือนภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัเป้องกันความเสียหายจาก
ระดับน้าขันวิกฤติล้นท่วมแนวป้องกัน
2. ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการของวงจรตัดต่ออัติโนมัติใช้ในเครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้าน
เมื่อเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้เผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างเครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยให้เกิดการ
น้าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาน้าท่วม
น้าท่วม นับเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึนได้ โดยเฉพาะกับประเทศที่น้าท่วมถึงอย่างประเทศไทย
และวิกฤตการณ์น้าท่วมครังนีก็ดูจะหนักกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา หลังจากปริมาณน้าฝนได้เพิ่มขึนต่อเนื่อง
เนื่องจากมรสุมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยจนท้าให้ฝนตกติดต่อกันมาตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้น้าในเขื่อนหลายแห่ง
เอ่อล้นท่วมพืนที่การเกษตรและเคหะบ้านเรือน จนหลายแห่งมองเห็นแต่พืนน้าปกคลุมไปทั่วบริเวณ จาก
เหตุการณ์นี เราจะสามารถชีประเด็นอะไรให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงปัญหานีได้บ้าง
ปัญหาน้าท่วมนับเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ท้าให้มีโอกาสที่จะเกิดน้าท่วมในแต่ละบริเวณได้โดยง่าย ซึ่งถ้าน้าฝนมีปริมาณที่
พอเหมาะ น้าก็จะเพียงพอและใช้ประโยชน์ในการท้าการเกษตรหลายประเภท เช่น การปลูกข้าว หรือ การ
ประมงน้าจืด เป็นต้น จึงท้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง แต่ในทางตรงข้าม
กัน ถ้าปริมาณน้าฝนมากจนเกินไปก็จะท้าให้ผลิตผลทางการเกษตรเสียหายและส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตและ
การคมนาคม อย่างที่เกิดขึนเฉกเช่นในครังนีที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
การแก้ไขปัญหาน้าท่วมนันคือ
1. การก่อสร้างคันกันน้า การก่อสร้างคันดินกันน้าขนาดเหมาะสมขนานไปตามล้าน้าห่างจากขอบตลิ่ง
พอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้าล้นตลิ่งไปท่วมในพืนที่ด้านใน
2. การก่อสร้างทางผันน้า เพื่อผันน้าที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป โดยการก่อสร้างทางผันน้าหรือขุดคลองสาย
ใหม่เชื่อมต่อกับล้าน้าที่มีปัญหาน้า ท่วมโดยให้น้าไหลไปตามทางผันน้าที่ขุดขึนใหม่ไปลงล้าน้าสายอื่น หรือ
ระบายออกสู่ทะเล
3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล้าน้า เพื่อให้น้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล้าน้าได้สะดวกหรือช่วยให้
กระแสน้าไหล เร็วยิ่งขึน อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้าท่วมขังได้
4. การกักเก็บน้าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้าหลาก โดยการสร้างเขื่อนกักเก็บไว้ในลักษณะของอ่างเก็บน้า ซึ่งจะ
ช่วยทังปัญหาน้าหลากในหน้าฝนและปัญหาความแล้งในหน้าแล้งอีกด้วย
สุดท้าย ส้าหรับประเด็นสุดท้ายที่เยาวชนควรได้เรียนรู้จากปัญหาน้าท่วมคือ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่
เกิดน้าท่วมหรือกรณีที่ประสบปัญหาน้าท่วม โดยเยาวชนต้องรู้ว่าควรจะจัดการในเรื่องต่าง ๆ อย่างไร เมื่อต้อง
ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การย้ายสิ่งของส้าคัญขึนที่สูง การตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าอันตราย
กระจายไปตามน้า และการจัดเตรียมอาหารในกรณีน้าท่วมหนัก ส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิด

น้าท่วมนัน เราอาจจะหยิบยกการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกิดขึนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงน้าใจของคนไทยทัง
ชาติ ที่ให้การช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหา และจะเป็นการดีมากถ้าเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมเป็นผู้ให้ใน
กิจกรรมดังกล่าว อันจะเป็นการสร้างจิตสาธารณะที่ดีให้กับเยาวชนทางหนึ่งอีกด้วย

ผลกระทบจากน้าท่วม
น้าท่วมก่อให้เกิดผลกระทบอันตรายและความเสียหายดังนี
1. อันตรายและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน โดยตรง เกิดน้าท่วมในบ้านเมือง โรงงาน
คลังพัสดุ โกดังสินค้า บ้านเรือนไม่แข็งแรง อาจถูกกระแสน้าไหลเชี่ยวพังทลาย หรือคลื่นซัดลงไปทะเลไปได้
ผู้คน สัตวพาหนะ สัตว์เลียง อาจจมน้าตาย หรือถูกพัดพาไปกับกระแสน้าไหลเชี่ยว - เส้นทางคมนาคมถูกตัด
ขาดทังทางถนน ทางรถไฟ ช้ารุดเสียหาย โดยทั่วไป รวมทังยานพาหนะ วิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ เกิดความเสียหาย
และชะงักงันทางเศรษฐกิจ - กิจการสาธารณูปโภคจะได้รับความเสียหาย เช่น กิจการโทรเลข โทรศัพท์ การ
ไฟฟ้า การประปา และระบบการระบายน้า เป็นต้น ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน - สิ่งก่อสร้าง
สาธารณสถานเกิดความเสียหาย เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด สถาปัตกรรม
และศิลปกรรมต่าง ๆ
2. ความเสียหายของแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งกสิกรรมไร่นา สัตว์เลียง สัตว์พาหนะ ตลอดจนแหล่ง
เก็บเมล็ดพันธ์พืชยุ้งฉาง
3. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้ของประเทศลดลง ผลก้าไรจากภารกิจต่าง ๆ ถูกกระทบกระเทือน รัฐ
ต้องมีรายจ่ายสูงขึนจากการซ่อมบูรณะซ่อมแซม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเกิดข้าวยากหมากแพง
ทั่วไป
4. ความเสียหายทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้าดีในการอุปโภคบริโภค ขาด
ความสะดวกด้านห้องน้า ห้องส้วม ท้าให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคน้ากัดเท้า โรคอหิวาตกโรค รวมทังโรคเครียด
มีความวิตกกังวลสูง โรคประสาทตามมา
5. ความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกที่หนัก น้าที่ท่วมท้นขึนมาบนแผ่นดิน และกระแสน้าที่
ไหลเชี่ยวท้าให้เกิดแผ่นดินถล่ม (landslides) ได้ นอกจากนันผิวหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้าพัดพาลงสู่ที่ต่้า
ท้าให้ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ และแหล่งน้าเกิดการตืนเขิน เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ

การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้าท่วมและดินถล่ม
ในรอบ 10 ที่ผ่านมานีเหตุการณ์น้าท่วมและดินถล่มในประเทศไทย มีความถี่และรุนแรงมากขึนเรื่อย
ๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่สามารถประเมินได้ สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้าฝนที่ตก
มากเกินกว่าที่ศักยภาพของดินจะรองรับได้ เกิดน้าไหลบ่าน้าเอาหน้าดินและต้นไม้ ไหลเข้าท้าความเสียหาย
ในขณะที่ศักยภาพของดินในการรองรับน้าหรืออุ้มน้านัน มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพืนที่
โดยเฉพาะในพืนที่ลาดชัน พืนที่ราบเชิงเขาและพืนที่ใกล้ทางน้าไหล ปริมาณน้าที่ไม่สามารถเก็บกักไว้ได้ในดิน

จ้านวนมาก ไหลลงสู่พืนที่ราบตอนล่าง เกิดลักษณะการท่วมอย่างฉับพลัน (Flash Flood) และท่วมพืนที่อยู่
อาศัย พืนที่เกษตรในที่ราบตอนล่าง สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืนที่เสี่ยงภัยและ
การพัฒนาระบบเตือนภัยส้าหรับชุมชนมาเป็นระยะเวลา กว่า 5 ปี โดยในระยะแรกนันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2545 – 2547 และแนวคิดในการด้าเนินการ
เรื่องนีไม่ได้หยุดนิ่ง นักวิจัยได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลาและรองรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาระบบที่สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลระบบ GPRS และระบบดาวเทียมได้ นอกจากนียังได้มีการศึกษาและพัฒนาด้าเนินการในพืนที่ลุ่ม
น้าแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และให้บริการผ่านเครือข่าย www.maewang.net คณะนักวิจัยได้เริ่มด้าเนินการ
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเตือนภัยตังแต่ปี 2545 โดยท้าการศึกษาวิจัย ในพืนที่ลุ่มน้าแม่วาง ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งการวิจัยมีการพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูล
ระบบส่งข้อมูลจากระยะไกล ระบบการประมวลผล และระบบของการเตือนภัย นอกจากนียังได้ท้าการพัฒนา
และปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องดังนี คือ (1) แม่วางรุ่นที่ 1 ระบบรับส่งด้วยวิทยุสื่อสาร VHF (2) แม่วางรุ่น
ที่ 2 ระบบส่งข้อมูลโดยสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบAnalog (3) แม่วางรุ่นที่ 3 ส่งข้อมูลด้วยระบบ GPRS และ
เทคโนโลยี 2-Way Communication และ (4) แม่วางรุ่นที่ 4 ระบบส่งข้อมูล ด้วยระบบดาวเทียม ซึ่งนักวิจัย
ได้พัฒนาระบบของการควบคุมจากระยะไกลและการประมวลผลเพื่อตัดสินใจในการเตือนภัยทังในสถานีสนาม
และสถานีควบคุมหลัก หรือเรียกว่าระบบ SCADA (Supper ) โดยท้าการศึกษาวิจัยในพืนที่ลุ่มน้าแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ พืนที่ลุ่มน้าแม่วางซึ่งมีพืนที่ประมาณ 544 ตารางกิโลเมตร ในอดีตพืนที่ดังกล่าวประสบปัญหา
น้าท่วมประจ้า และท้าการคัดเลือกต้าแหน่งที่เพื่อติดตังสถานีตรวจวัดข้อมูลและเตือนภัยจ้านวน 4 สถานี
ประกอบด้วย สถานีขุนวาง สถานีทุ่งหลวง สถานีสบวิน และสถานีพันตน โดยท้าการติดตังอุปกรณ์ตรวจวัด
และระบบการส่งข้อมูลจากระยะไกลประกอบด้วย เครื่องวัดน้าฝนแบบธรรมดา เครื่องวัดน้าฝนแบบอัตโนมัติ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชืนในดิน โดยที่สถานีใกล้ล้าน้าจะติดตังสถานีวัดระดับน้าอัตโนมัติด้วย
เครื่องมือและระบบเตือนภัยที่ได้ด้าเนินการนีเป็นเทคโนโลยีการตรวจวัด บันทึก และส่งข้อมูลจาก
ระยะไกล ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจวัด ดังนี
1. เครื่องวัดน้าฝนแบบธรรมดา: เป็นกระบอกวัดน้าฝนแบบมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว ออกแบบ
โดยใช้สแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม ท้าการตรวจวัดปริมาณน้าฝนทุกวัน
2. เครื่องวัดน้าฝนอัตโนมัติ : พัฒนาเครื่องวัดน้าฝนแบบถ้วยกระดกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิวมาตรฐาน
ท้าการตรวจวัดน้าฝนขนาด 0.5 มิลลิเมตรเชื่อมต่ออุปกรณ์นับและเก็บบันทึกเวลาในอุปกรณ์หน่วยความจ้า
(Data Logger)
3. เครื่องวัดความชืนในดิน :เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความชืนในดินแบบมาตรฐานที่ออกแบบโดยใช้ Sensor แกน
เหล็ก ปักไว้ในดินและส่งค่าขนาด 0-20 mV และพัฒนาโปรแกรมการสอบเทียมกับค่ามาตรฐาน TDR (Time
Domain Refectometer)
4. เครื่องวัดระดับน้าอัตโนมัติและเสาวัดระดับน้า : เครื่องวัดระดับน้าอัตโนมัติและหรือ/เสาวัดระดับน้า ใน

กรณีที่มีล้าน้าไหลผ่านพืนที่เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลัน–ดินถล่ม
5. สถานีเฝ้าระวังและเตือนภัย : สถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยน้าท่วมและดินถล่มนัน ได้ออกแบบเพื่อติดตัง
อุปกรณ์ส้าหรับตรวจวัดข้อมูล อุปกรณ์ส้าหรับเก็บบันทึกข้อมูลและประมวลผลและอุปกรณ์ส้าหรับเตือนภัย
โดยสัญญาณเตือนภัยนันออกแบบเป็นรูปแบบของสัญญาณเสียงและสัญญาณแสง 3 ระดับด้วยกัน โดยระบบ
การส่งข้อมูลจากระยะไกล จะใช้ระบบ GPRS
ระบบการเตือนภัยและการเตือนภัย
1. ลักษณะการเตือนภัย
เมื่อการตรวจวัดปริมาณน้าฝนและอุปกรณ์อื่น ๆ และส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ (GSM,GPRS,
ระบบดาวเทียม) มายังส่วนกลาง เพื่อท้าการประมวลผลด้วย model ทางอุทกวิทยาและส่งสัญญาณ
การเตือนภัยไปยังสถานีตามหมู่บ้านเสี่ยงภัย โดยมีเกณฑ์การเตือนภัยใน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 สัญญาณเสียงและแสงสีเขียว ให้ราษฎรเฝ้าระวัง
ระดับที่ 2 สัญญาณเสียงและแสงสีเหลือง ให้ราษฎรเตรียมพร้อม
ระดับที่ 3 สัญญาณเสียงและแสงสีแดง ให้ราษฎรอพยพหรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดย
การศึกษาจะมีการจ้าลองแบบเพื่อก้าหนดระดับและต้าแหน่งของผลกระทบ หรือบ้านเรือนที่
จะได้รับผลกระทบหากมีปริมาณน้าฝนถึงจุดวิกฤติ
2. ค่าวิกฤตที่ใช้ในการเตือนภัย
ในการศึกษาวิจัยนีได้สร้างแบบจ้าลองสถานการณ์น้าฝนและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการก้าหนดปัจจัยและเกณฑ์ในการเตือนภัยส้าหรับพืนที่ตอนบนและพืนที่ตอนล่าง
2.1 เกณฑ์ส้าหรับเตือนภัยในสถานีบน (เสี่ยงภัยดินถล่ม) ใช้ค่าปริมาณน้าฝนและประเมินหา
ค่าดัชนีความชุ่มชืนของดิน หรือ API วิกฤติหรือระดับที่เป็นอันตราย เปรียบเทียบกับปริมาณความชืนในดินที่
ท้าการตรวจวัดได้ โดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์และแบบจ้าลอง 3 มิติเข้าช่วย ส้าหรับลุ่มน้าแม่วางนันพบว่า
ค่า API วิกฤติที่จะท้าให้เกิดอันตรายอยู่ที่เกณฑ์เฉลี่ย 180 มิลลิเมตร
2.2 เกณฑ์ส้าหรับเตือนภัยในสถานีกลาง (เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม)
ใช้แบบจ้าลองปริมาณน้าฝนสะสมทุกสถานีและประเมินการให้ปริมาณน้าท่า ณ สถานีบ้านสบวินซึ่งมีระดับ
วิกฤติที่ระดับ 4.50 ม. (รสม.) ที่ท้าให้เกิดน้าท่วม โดยพบว่าหากมีปริมาณน้าฝน 2 สถานี คือ สถานีทุ่งหลวง
และสถานีขุนวาง รวมกันมากกว่า 200 มิลลิเมตร จะท้าให้มีปริมาณน้าที่สถานีบ้านสบวินมากกว่า 4.0 เมตร
ในเวลาปริมาณ 4-6 ชั่วโมง
2.3 เกณฑ์ส้าหรับเตือนภัยในสถานีล่าง (เสี่ยงภัยน้าท่วมฉับพลันและดินถล่ม)
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้า 2 สถานี คือสถานีบ้านสบวิน และสถานีบ้านพันตนในการเตือนภัย คือ หาก
ระดับน้าสถานีบ้านสบวินสูง 4.50 ม. (รสม.) จะท้าให้เกิดน้าท่วมพืนที่ตอนล่างใต้สถานีบ้านพันตน ในเวลา
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง

วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งก้าเนิดผ่านตัวน้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
โหลด แล้วไหลกลับไปยัง แหล่งก้าเนิดเดิม วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่ส้าคัญ 3 ส่วน คือ
1) แหล่งก้าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า เช่นแบตเตอรี่
2) ตัวน้าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือสื่อที่จะเป็นตัวน้าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต่อระหว่าง
แหล่งก้าเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
3) เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
โหลด สวิตซ์ไฟฟ้านันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า มีหน้าที่ในการควบคุมการท้างานให้มีความสะดวกและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึน ถ้าไม่มีสวิตซ์ไฟฟ้าก็จะไม่มีผลต่อการท้างานวงจรไฟฟ้าใดๆ เลย
การต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งวิธีการต่อได้ 3 แบบ คือ
1. วงจรอนุกรม เป็นการน้าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆ อันมาต่อเรียงกันไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคือ ปลายของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 น้าไปต่อกับต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 2 และต่อเรียงกันไปเรื่อยๆ จนหมด แล้วน้าไปต่อเข้ากับ
แหล่งก้าเนิด การต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านัน ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัว
หนึ่งเปิดวงจรหรือขาด จะท้าให้วงจรทังหมดไม่ท้างาน
คุณสมบัติที่ส้าคัญของวงจรอนุกรม
1) กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันตลอดวงจร
2) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร เมื่อน้ามารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งก้าเนิด
3) ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน
2. วงจรขนาน เป็นการน้าเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆ ตัวมาต่อรวมกัน และต่อเข้ากับแหล่งก้าเนิดที่จุดหนึ่ง น้า
ปลายสายของทุกๆ ตัวมาต่อรวมกันและน้าไปต่อกับแหล่งก้าเนิดอีกจุดหนึ่งที่เหลือ ซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันต่อ
เรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นวงจรย่อย กระแสไฟฟ้าที่ไหลจะสามารถไหลได้หลายทางขึนอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
น้ามาต่อขนานกัน ถ้าเกิดในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งขาดหรือเปิดวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถท้างานได้
ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปัจจุบันจะเป็นการต่อวงจรแบบนีทังสิน
คุณสมบัติที่ส้าคัญของวงจรขนาน
1) กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกัน
2) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งก้าเนิด
3) ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจร
3. วงจรผสม เป็นวงจรที่น้าเอาวิธีการต่อแบบอนุกรม และวิธีการต่อแบบขนานมารวมให้เป็นวงจรเดียวกัน ซึ่งสามารถ
แบ่งตามลักษณะของการต่อได้ 2 ลักษณะดังนี
3.1 วงจรผสมแบบอนุกรม-ขนาน เป็นการน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่างอนุกรมก่อน แล้วจึงน้าไปต่อกัน
แบบขนานอีกครังหนึ่ง
3.2 วงจรผสมแบบขนาน-อนุกรม เป็นการน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่างขนานก่อน แล้วจึงน้าไปต่อกันแบบ

อนุกรมอีกครังหนึ่ง
คุณสมบัติที่ส้าคัญของวงจรผสม เป็นการน้าเอาคุณสมบัติของวงจรอนุกรม และคุณสมบัติของวงจรขนานมารวมกัน
ซึ่งหมายความว่าถ้าต้าแหน่งที่มีการต่อแบบอนุกรม ก็เอาคุณสมบัติ ของวงจรการต่ออนุกรมมาพิจารณา ต้าแหน่งใด
ที่มีการต่อแบบขนาน ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการต่อขนานมาพิจารณาไปทีละขันตอน
ความแตกต่างของวงจรเปิด-วงจรปิด
1. วงจรเปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ซึ่งเป็นผลท้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไม่
สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าช้ารุด เป็นต้น
2. วงจรปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ท้าให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนันๆ ท้างาน
ความหมายทางไฟฟ้า
1. แรงดันไฟฟ้า หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า หมายถึงแรงที่ดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจรไปได้ ใช้
แทนด้วยตัว E มีหน่วยวัดเป็น โวลท์ (V)
2. กระแสไฟฟ้า หมายถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนอิสระจากอะตอมหนึ่งไปยังอะตอมหนึ่ง จะไหลมากหรือน้อย
ขึนอยู่กับความต้านทานของวงจร ใช้แทนด้วยตัว I มีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (A)
3. ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึงตัวที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลในจ้านวนจ้ากัด ซึ่ง อยู่ในรูปของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แผ่นลวดความร้อนของเตารีด หม้อหุงข้าว หลอดไฟฟ้า เป็นต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านีต้าน
การไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลในจ้านวนจ้ากัด ใช้แทนด้วยตัว R มีหน่วยวัดเป็นโอห์ม (W )
4. ก้าลังงานไฟฟ้า หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการท้างาน ได้จากผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับ
กระแสไฟฟ้า ใช้แทนด้วยตัว P มีหน่วยวัดเป็นวัตต์ (W)
5. พลังงานไฟฟ้า หมายถึงก้าลังไฟฟ้าที่น้าไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง มีหน่วยวัดเป็นวัตต์ชั่วโมง (Wh) หรือยูนิต ใช้แทน
ด้วยตัว W
6. ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อต หมายถึงการที่ไฟฟ้าไหลผ่านจากสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่ง โดยไม่ผ่าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดใดๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากฉนวนของสายไฟฟ้าช้ารุด และมาสัมผัสกันจึงมีความร้อนสูง มี
ประกายไฟ ท้าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ถ้าบริเวณนันมีวัสดุไวไฟ
7. ไฟฟ้าดูด หมายถึงการทีม่ ีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซึ่งจะท้าให้เกิดอาการกล้ามเนือแข็งเกร็ง หัวใจท้างานผิด
จังหวะ เต้นอ่อนลงจนหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของอันตรายจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับ
ปริมาณของกระแส เวลาและเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
8. ไฟฟ้ารั่ว หมายถึงสายไฟฟ้าเส้นที่มีไฟจะไหลไปสู่ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีสายดินก็จะท้าให้ได้รับ
อันตรายแต่ถ้ามีสายดินก็จะท้าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่นันไหลลงดินแทน
9. ไฟฟ้าเกิน หมายถึงการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าขนาดของอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า ท้าให้มีการปลดวงจรไฟฟ้า อาการนี
สังเกตได้คือจะเกิดหลังจากที่ได้ เปิดใช้ไฟฟ้าสักครู่ หรืออาจนานหลายนาทีจึงจะตรวจสอบเจอ

บทที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์และขันตอนการด้าเนินงาน
วัสดุ-อุปกรณ์
- ท่อ PVC 4 นิว ยาว 50 ซม. หรือขึนอยู่กับความลึกของบ่อ
- ฝาครอบ 4 นิว
- ปั้มน้า 220V ขนาดที่ใส่ในท่อ PVC 4 นิวได้ พร้อมสายยาง
- รีเลย์ 5V 5A
- กระบะถ่านขนาด AA 4 ก้อน แบบมีสายต่อ
- สวิตช์ปรอท
- ลูกปิงปอง
- สายชีลด์สเตริโอขนาดเล็กหรือสายไฟอ่อนๆส้าหรับท้าสายสวิตช์ลูกลอย
- สายไฟส้าเร็จพร้อมปลั๊ก
- ท่อหดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ยาว 1 ฟุต
- สกรู 3x15 มม. 1 ตัว
- นอต 3 มม. จ้านวน 3 ตัว
- กาวซิลิโคนใสส้าหรับหยอดทับอุปกรณ์เพื่อกันน้า

ขันตอนการสร้างเครื่องมือ
(1) เริ่มด้วยการท้าลูกลอย โดยน้าลูกปิงปองหรือบอลพลาสติกอะไรก็ได้ที่ลอยน้าได้ เจาะรูให้กว้างพอที่จะสอด
สวิตช์ปรอทเข้าไปได้
(2) ตัดขาสวิตช์ปรอทให้เหลือความยาวประมาณ 3 มม. จากนันน้าสายชีลด์สเตอริโอ (เส้นเล็ก) มาบัดกรีเข้า
กับขาของสวิตช์ปรอทแล้วหุ้มด้วยท่อหดเพื่อกันขาช็อตกัน จากนันหุ้มด้วยท่อหดขนาดใหญ่แล้วสอดตัวสวิตช์
ปรอทเข้าไปด้านในลูกปิงปองโดยต้องให้สวิตช์ปรอทตังตรง แล้วใช้กาวซิลิโคนอุดรูไม่ให้น้าเข้าได้ รอให้กาวแห้ง
ก็เป็นอันเสร็จ
(3) เตรียมอุปกรณ์ส้าหรับท้าท่อตรวจสอบระดับดังรูปที่ 3 ความยาวของท่อ PVC ขนาด 4 นิวนัน ขึนอยู่กับ
ระดับน้าท่วมวิกฤติ โดยตัดให้สูงกว่าระดับน้าท่วมวิกฤติประมาณ 20 ซม. หรือเผื่อสูงกว่านันก็ได้

(4) ท้าร่องส้าหรับปรับระดับลูกลอยโดยน้าท่อ PVC 4 นิว มาเซาะเป็นร่องยาวประมาณ 25 ซม. กว้าง 3 มม.
ส้าหรับร้อยนอตขนาด 3x15 มม. ดังรูปที่ 4.2 จากนันน้าฝาครอบมาสวมด้านล่างแล้วเจาะรูระบายน้า โดย
เจาะให้เหนือขอบของฝาครอบขึนมาจะได้รูส้าหรับระบายน้า
(5) น้าชุดลูกลอยมาพันยึดกับสกรู 3x15 มม. โดยใช้น็อตตัวเมียล็อกต้าแหน่ง จากนันน้าไปติดตังในท่อ
ตรวจสอบระดับน้า แล้วล็อกต้าแหน่งที่เราต้องการตรวจจับระดับน้าด้วยนอตตัวเมีย ส่วนปลายสายสอดขึน
ด้านบนรอการต่อวงจร
(6) วางปั้มน้าลงไปในฝาครอบด้านล่าง ติดหัวปลั๊กออกแล้วเดินสายไฟพร้อมสายยางน้าออกขึนมาด้านบน
จากนันติดตังกระบะถ่าน AA 4 ก้อนและรีเลย์ 5V ไว้ภายในฝาครอบด้านบนยึดด้วยปืนกาว จากนันเจาะรูสอด
ชุดปลั๊กสายไฟแล้วท้าการต่อวงจรตามรูปที่ 1 เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วควรใช้กาวซิลิโคนหยอดทับจุดต่อของไฟ
220Vac และตัวรีเลย์ให้มิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่เมื่อน้าไปวางในบ่อแล้วอุปกรณ์ของเราเกิดล้มลงใน
น้า ปิดท้ายด้วยการใส่แบตเตอรี่ AA จ้านวน 4 ก้อนลงไปในกระบะถ่าน
(7) ยึดสายไฟเข้าด้วยปืนกาว เจาะรูสอดท่อปั้มน้าออกมาด้านบน ก็เป็นอันเสร็จสินทุกขันตอน

แผนการด้าเนินงานตังแต่วันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ.2556
วัน/เดือน/ปี ที่ด้าเนินงาน
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ 2556
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ 2556
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ 2556
วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ 2556
วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ 2556

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2556

การด้าเนินงาน
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และหัวข้อ
หาข้อมูลและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเตือนน้าล้น
วางแผนการประดิษฐ์และซืออุปกรณ์
ซืออุปกรณ์
-ท่อ พีวีซี /อุปกรณ์ทางไฟฟ้า /เครื่องสูบน้า
เริ่มประดิษฐ์เครื่องเตือนน้าล้น
-ต่อแผงวงจรสวิตซ์ไฟฟ้า
-ประกอบลูกลอยและวงจรไฟฟ้า เข้ากับท่อพีวีซี
-ทดสอบการใช้งาน
ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมส่งผลงาน

บทที่ 4 ผลการทดสอบ
ตารางแสดงผลการทดสอบระดับน้าที่เครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัยส่งสัญญาณ
เตือนจากน้าตัวอย่างประเภทต่างๆ
น้าตัวอย่างในการทดสอบ
ระดับความสูงของน้าที่เครื่องส่งสัญญาณเตือน
ระดับน้าเฉลี่ย
ทดสอบครังที่ 1 ทดสอบครังที่ 2 ทดสอบครังที่ 3
น้าประปา
36 เซนติเมตร 36 เซนติเมตร 35 เซนติเมตร 35.67 เซนติเมตร
น้าจากแม่น้าเจ้าพระยา
36 เซนติเมตร 36 เซนติเมตร 37 เซนติเมตร 36.33 เซนติเมตร
น้าจากคลองกระดาษหลังโรงเรียน 36 เซนติเมตร 37 เซนติเมตร 37 เซนติเมตร 36.67 เซนติเมตร
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับน้าที่เครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัยส่ง
สัญญาณเตือนจากน้าตัวอย่างประเภทต่างๆ
37
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กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับน้าเฉลี่ยที่เครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัยส่ง
สัญญาณเตือนจากน้าตัวอย่างประเภทต่างๆ
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บทที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ
เครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยทีส่ มาชิกกลุ่มโครงงานสร้างขึนมาโดย
น้ามาจากวิชาฟิสิกซ์ใช้วงจรตัดต่ออัติโนมัตินีสามารถที่จะใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาซือ
ได้ง่ายและราคาไม่แพง สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ตามบ้านเรือน จากผลการทดสอบระดับน้าที่เครื่องเตือน
ระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัยโดยการส่งสัญญาณเสียงเตือนที่ระดับการติดตังลูกปิงปอง 35
เซนติเมตร โดยใช้น้าตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ 3 แหล่ง คือ น้าประปา, น้าจากแม่น้าเจ้าพระยา และน้าจาก
คลองกระดาษบริเวณด้านหลังโรงเรียน ซึ่งมีสภาพน้าแตกต่างกัน พบว่า ระดับน้าวิกฤติที่เครื่องส่งสัญญาณ
เตือนมีความใกล้เคียงกันเฉลี่ยทังหมด คือ 36.22 เซนติเมตร แต่เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของตัวอย่างน้า
พบว่า น้าจากคลองกระดาษบริเวณหลังโรงเรียนจะมีระดับน้าวิกฤติที่เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนสูงสุด (36.67
เซนติเมตร) ตรงข้ามกับน้าประปาจะมีระดับน้าวิกฤติที่เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนต่้าสุด (35.67 เซนติเมตร)
ทังนีอาจเป็นเพราะว่าสิ่งที่เจือปนในน้าไม่ว่าจะเป็นสารเคมี, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, สารอินทรีย์ย่อยสลาย หรือ
เศษดินโคลนต่างๆ ส่งผลให้ความหนาแน่นของน้าที่น้ามาทดสอบแต่ละประเภทแตกต่างกันท้าให้การท้างาน
ของลูกปิงปอง, สวิตซ์ปรอทและวงจรรีเลย์มีความแตกต่างกัน
เครื่องเตือนภัยจากระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเมื่อเกิดอุทกภัยทีส่ มาชิกกลุ่มโครงงานสร้างขึนนีเป็น
โมเดลต้นแบบที่ต้องพัฒนาอย่าต่อเนื่อง เช่น การขยายสัญญาณเสียงเตือนระดับน้าวิกฤต, การเพิ่มสัญญาณ
เตือนในรูปแบบแสงไซเรนซ์, การเพิ่มเติมเครื่องตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในยามเกิดอุทกภัยตามบ้านเรือนได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม
http://www.ffc.or.th/ffc_scoop/2553/scoop_2553_10_23.php
https://sites.google.com/site/vloveenvi/effect/flood
https://sites.google.com/site/vloveenvi/cause/flood
http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/technology/05_techno/5-tech.htm
http://www.sriyapai.ac.th/wiwisci/t4.html
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-7138.html
http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/flood/item/
http://www.thaiflood.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/2554

ภาคผนวก
ภาพประกอบขันตอนการสร้างเครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัย

ภาพประกอบขันตอนการทดสอบเครื่องเตือนระดับน้าท่วมประจ้าบ้านเรือนเมื่อเกิดอุทกภัย

