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เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา 

เดชา กาญวงษา 

ผู้เรียบเรียง เดชา กาญวงษา 
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แผนบริหารการสอนประจําหน่วยที่ 16 
รหัสวิชา 2105-2105 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 16 
หน่วยท่ี 16  งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino  
 เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ เวลา 4 ชั่วโมง 

หัวข้อเร่ือง 
ทฤษฏ ี
16.1  อุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ
16.2  การตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
16.3  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ
16.4  การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร ์

ปฏิบัต ิ
ใบปฏิบัตงิานท่ี 16  

 
สาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ (Water Level Sensor) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ท่ีใช้วัดระดับน้ํา ซ่ึงสามารถ
ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ใช้วัดระดับน้ําผ่านแถบหน้าสัมผัสเม่ือน้ํามาถึงจุดเซนเซอร์ จะให้สัญญาณ 1 ออกมา 
เป็นอนาล็อกเอาท์พุท ใช้ไฟ 3.3 - 5 โวลต์ สามารถอ่านได้โดยตรงด้วยผ่านบอร์ด Arduino เหมาะสําหรับใช้ทํา
โครงงานเก่ียวกับเครื่องเตือนระดับน้ํา และให้ออกแบบสร้างเป็นระบบท่ีต้องตรวจจับความชื้นได้ โดยถูก
ออกแบบมาสําหรับการตรวจจับน้ําซ่ึงสามารถนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับปริมาณน้ําฝน ระดับ
น้ํา แม้กระท่ังการรั่วไหลของของเหลว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน คือ ข้ัวต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัว
ตา้นทาน และสายนําไฟฟ้าเปลือยหลายเส้น 

สมรรถนะประจําหน่วย 
1. ตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ

จุดประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino เพ่ือ

ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํได้อย่างถูกต้อง 
2.  อธิบายวิธีการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําได้อย่าง

ถูกต้อง 
4.  อธิบายการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํได้อย่างถูกต้อง 
5.  ตอ่วงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตามท่ีกําหนดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6.  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําตามท่ีกําหนดให้ได้อย่าง

ถูกต้อง 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบดว้ย 

1.1  เอกสารประกอบการสอน 
1.2  ใบปฏิบัตงิาน 
1.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ์
4.  โปรแกรม Arduino IDE Version 1.8.6 

 
คําช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการสอน 

1.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน 
2.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่์อนเรียน 
3.  การดาํเนินการสอนประกอบด้วยข้ันตอน ดงันี้ 

4.  ครูผู้สอนควรดําเนินการสอนตามแผนการสอนโดยเลือกสื่อ เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละข้อ

ขัน้ตอนท่ี 1

สร้างปัญหาให้
ผู้เรียนสนใจ 
(Motivation)

ขัน้ตอนท่ี 2

ให้เนื้อหาและสรุป
(Information)

ขัน้ตอนท่ี 3

ประเมินความรู้ด้วย
แบบฝึกหัด
(Application)

ขัน้ตอนท่ี 4

ตรวจปรับ
ความสําเร็จ
(Progress)
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5.  ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แผนการสอน เนื้อหา ใบปฏิบัติงานและแบบฝึกหัดให้
เข้าใจดเีสียก่อน 

6.  เม่ือสอนเสร็จทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ทําการประเมินโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
วิธีวัดประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประเมินผลผู้เรียนโดยสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

2.  พฤติกรรมบ่งชี้ของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน
เห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

วิธีวัดประเมินผล (ด้านความรู้)
1.  ผู้เรียนจะตอ้งทําแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ การประเมินผลจากแบบฝึกหัด

ประจําหน่วยท่ี 16 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะวัดผลและประเมินผลด้านทฤษฎี ด้วย

แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการปฏิบัติงานตามใบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากแบบทดสอบ
หลังเรียนหน่วยท่ี 16 จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

วิธีการประเมินผลใบปฏิบตัิงาน (ด้านทักษะ)
1. ครูผูส้อนเป็นผู้กําหนดจุดประเมินในการปฏิบัติงานนั้นๆ เม่ือเห็นว่าจุดนั้นๆ มีความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิาน 
2. ครูผู้สอนจะต้องไปตรวจสอบเม่ือผู้เรียนปฏิบัติงานถึงจุดประเมินท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้ การ

ประเมินผลจากการทดลองตามใบปฏิบัติงาน โดยจัดทําคะแนนให้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จํานวน 

10 คะแนน (แนบหลังกิจกรรมเสริมทักษะ)
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หน่วยที่ 16 
งานเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย 

โปรแกรม Arduino เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจบัระดับน้ํา

16.1 อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา
16.1.1 ความหมายของอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ

อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา (Water Level Sensor) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ท่ีใช้วัดระดับน้ํา 
ซ่ึงสามารถใช้งานง่ายและมีประโยชน์ใช้วัดระดับน้าํผ่านแถบหน้าสัมผัสเม่ือน้ํามาถึงจุดเซนเซอร์ จะให้สัญญาณ 
1 ออกมา เป็นอนาล็อกเอาท์พุท ใช้ไฟ 3.3 - 5 โวลต์ สามารถอ่านได้โดยตรงด้วยผ่านบอร์ด Arduino เหมาะ
สําหรับใช้ทําโครงงานเก่ียวกับเครือ่งเตอืนระดับน้าํ และให้ออกแบบสร้างเป็นระบบท่ีตอ้งตรวจจับความชืน้ได้ 

อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา ถูกออกแบบมาสําหรับการตรวจจับน้ําซึ่งสามารถนํามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการตรวจจับปริมาณน้ําฝน ระดับน้ํา แม้กระท่ังการรั่วไหลของของเหลว ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยสามส่วน คือ ข้ัวต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตวัต้านทาน และสายนําไฟฟ้าเปลือยหลายเส้น 

รูปท่ี 16.1  แสดงอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แบบต่างๆ 
(ท่ีมา https://www.microcontroller-project.com/arduino-water-detector.html) 
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16.1.2 หลกัการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา 
อุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ เป็นเซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ําขนาดเล็ก ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ราคาไม่แพง ซ่ึงจะให้สัญญาณออกมาเป็นแบบสัญญาณอนาล็อกเปลี่ยนแปลงค่าท่ีเอาต์พุต ใช้พลังงานต่ํา และ
มีความไวสูง โดยอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา มีเอาต์พุตเป็นแบบอนาล็อก อยู่ในช่วงแรงดันตั้งแต่ 0 ถึง 5 โวลต์ 
จําเป็นตอ้งอ่านแรงดันไฟฟ้าแบบอนาล็อกโดยใช้ ADC (ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล) และแปลงเป็น
ค่าดจิิตอล แล้วจึงนําเอาค่าท่ีไดม้าใช้งานต่อไป 

รูปท่ี 16.2  แสดงอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แบบมีลายเส้นหลายเส้น 
(ท่ีมา https://www.microcontroller-project.com/arduino-water-detector.html) 

รูปท่ี 16.3  แสดงอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แบบ 2 ขา 
(ท่ีมา https://www.microcontroller-project.com/arduino-water-detector.html) 

 

อุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ มีท้ังแบบสองขา แบบมีลายเส้นหลายเส้น แต่ละขาหรือแถบจะ
ถูกชุบด้วยวัสดุตัวนําซ่ึงมักเป็นทองแดง อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําท้ังสองขาทําหน้าท่ีเป็นตัวต้านทานแปรผัน 
ขาข้างหนึ่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า + และขาอีกข้างหนึ่งสร้างกราวด์ เม่ือขาท้ังสองจุ่มลงในน้ําเส้นทางไฟฟ้าจะถูก
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สร้างข้ึนระหว่างสองขาและอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําเริ่มนํากระแสไฟฟ้า ค่าของสื่อกระแสไฟฟ้า จะข้ึนอยู่กับ
อัตราส่วนหรือระดบัของน้ํา ในวงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ

รูปท่ี 16.4  แสดงหลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แบบ 2 ขา 
(ท่ีมา https://www.microcontroller-project.com/arduino-water-detector.html) 

 

เม่ืออุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําสัมผัสกับน้ําอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทองแดงท่ีลายเส้น 
หรือท่ีขาจะเริม่สลายตัว เนื่องจากน้ําและประจะไฟฟ้า ทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําสั่นลง 
มีวิธีแก้ไขโดย การชุบส่วนทองแดงหรือขาด้วยทองคําซึ่งไม่ทําให้เกิดการกัดกร่อนของสนิม หากใช้งานจริง
จะตอ้งเลือกซื้อขาท่ีป้องกันจากปรากฏการณ์กัดกร่อนนี ้

16.2 การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํากับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา มีขาต่อใช้งาน 3 ขา โดยมีขาไฟเลี้ยง 2 ขา เชื่อมต่อกับ + 5V ของ 

Arduino และอีกข้ัวหนึ่งเชื่อมต่อกับข้ัวต่อกราวด์ของ Arduino และอีกขาหนึ่ง คือ ขา S เป็นขาสัญญาณท่ีส่ง
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแบบอนาล็อกตามสัดส่วนของปริมาณความชื้นท่ีอ่านได้ของเซ็นเซอร์ท่ีปกคลุมด้วย
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ของเหลว หรือน้ํา ขานี้จะเชื่อมต่อกับขาอนาล็อกอินพุตบนบอร์ด arduino ท่ีจะอ่านค่าและนําไปประยุกต์ใช้
งาน:

รูปท่ี 16.5  แสดงตาํแหน่งขาของอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/09/27/arduino-lesson-water-sensor/#1) 

 
การต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํากับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ําเพ่ือ

ตรวจสอบปริมาณน้ําท่ีมีในถัง โดยใช้ S pin เป็นอินพุตแบบอนาล็อกท่ีเชื่อมต่อกับ Arduino ค่าท่ีอ่านจะสูงข้ึน
ตามพ้ืนผิวเซ็นเซอร์ท่ีปกคลุมดว้ยน้ํา เพราะน้ําทําหน้าท่ีเป็นตวันําเนื่องจากน้าํท่ีใช้ในการทดลองไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์ 
(H2O) เพราะถ้าน้ําไม่เป็นตัวเหนี่ยวนํา แต่ไม่ค่อยมีใครใช้เซ็นเซอร์ประเภทนี้เพ่ือวัดระดับน้ําในถังเก็บน้ํา
บริสุทธิ์ 

รูปท่ี 16.6  แสดงวิธีการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/09/27/arduino-lesson-water-sensor/#1) 
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รูปท่ี 16.7  แสดงการต่อวงจรอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(ท่ีมา http://osoyoo.com/2017/09/27/arduino-lesson-water-sensor/#1) 

 
16.3 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํจะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเช่นเดยีวกันกับ
การอ่านค่าจากตัวตรวจจับแบบอนาล็อกโดยจะให้ค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านทางหน้าตา่ง Serial Monitor 
เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให ้ อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์ แล้วเปิดหน้าต่าง Serial Monitor 
โดยตัวค่าตวัเลขจะไปแสดงท่ีหน้าตา่ง Serial Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี้ 

รูปท่ี 16.8  แสดงโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ
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รูปท่ี 16.9  แสดงค่าเปอร์เซ็นตอุ์ปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํผ่านทางหน้าตา่ง Serial Monitor 
 

16.4 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํากับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํากับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ใน

การสร้างเครือ่งเตอืนระดับน้าํล้น ระบบตดัจ่ายน้ําอัตโนมัติ ระบบรถน้ําต้นไม้แบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดค่าค่า
ความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้แสดงผลออกมาทางจอแสดงผลแบบ LCD นํามาออกแบบทําเป็นระบบ Smart 
Farm เป็นตน้ โดยมีตวัอย่างการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ดงันี้ 

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แสดงผลผ่านจอ LCD  
 ในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา แสดงผลผ่านจอ LCD เพ่ือทําเป็น
เครื่องตรวจจับระดบัน้าํ จะใช้อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ําแบบหลายเส้น และจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 16x2 
แบบอนุกรมผ่านทางบัส I2C แสดงเป็นค่าเปอร์เซน็ต์ ดงัวงจรตอ่ไปนี ้

รูปท่ี 16.10  แสดงวงจรการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แสดงผลผ่านจอ LCD 
(ท่ีมา http://enrique.latorres.org/2018/05/27) 
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รูปท่ี 16.11  แสดงโปรแกรมการประยุกตใ์ช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้าํ แสดงผลผ่านจอ LCD 
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สรุปเนือ้หาสาระสําคัญ

อุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํ (Water Level Sensor) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ท่ีใช้วัดระดับน้ํา ซ่ึงสามารถ
ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ใช้วัดระดับน้ําผ่านแถบหน้าสัมผัสเม่ือน้ํามาถึงจุดเซนเซอร์ จะให้สัญญาณ 1 ออกมา 
เป็นอนาล็อกเอาท์พุท ใช้ไฟ 3.3 - 5 โวลต์ สามารถอ่านได้โดยตรงด้วยผ่านบอร์ด Arduino เหมาะสําหรับใช้ทํา
โครงงานเก่ียวกับเครื่องเตือนระดับน้ํา และให้ออกแบบสร้างเป็นระบบท่ีต้องตรวจจับความชื้นได้ โดยถูก
ออกแบบมาสําหรับการตรวจจับน้ําซ่ึงสามารถนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับปริมาณน้ําฝน ระดับ
น้ํา แม้กระท่ังการรั่วไหลของของเหลว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน คือ ข้ัวต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัว
ตา้นทาน และสายนําไฟฟ้าเปลือยหลายเส้น 

อุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํา มีขาต่อใช้งาน 3 ขา โดยมีขาไฟเลี้ยง 2 ขา เชื่อมต่อกับ + 5V ของ 
Arduino และอีกข้ัวหนึ่งเชื่อมต่อกับข้ัวต่อกราวด์ของ Arduino และอีกขาหนึ่ง คือ ขา S เป็นขาสัญญาณท่ีส่ง
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแบบอนาล็อกตามสัดส่วนของปริมาณความชื้นท่ีอ่านได้ของเซ็นเซอร์ท่ีปกคลุมด้วย
ของเหลว หรือน้ํา ขานี้จะเชื่อมต่อกับขาอนาล็อกอินพุตบนบอร์ด arduino ท่ีจะอ่านค่าและนําไปประยุกต์ใช้
งาน 

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดบัน้าํจะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกันกับ
การอ่านค่าจากตัวตรวจจับแบบอนาล็อกโดยจะให้ค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านทางหน้าต่าง Serial Monitor 
เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให้ อัพโหลดโค๊ดลงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วเปิดหน้าต่าง Serial Monitor 
โดยตัวค่าตวัเลขจะไปแสดงท่ีหน้าต่าง Serial Monitor โค๊ดโปรแกรมเพ่ือทดสอบการทํางาน ดงัต่อไปนี ้

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับระดับน้ํากับไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนํามาประยุกต์ ใน
การสร้างเครือ่งเตอืนระดับน้าํล้น ระบบตดัจ่ายน้ําอัตโนมัติ ระบบรถน้ําต้นไม้แบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดค่าค่า
ความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้แสดงผลออกมาทางจอแสดงผลแบบ LCD นํามาออกแบบทําเป็นระบบ Smart 
Farm เป็นตน้
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