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ค าน า 
 คู่มือการสอน เรื่อง ระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright   จัดท้าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ตน
อาศัยอยู่ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน    
โดยเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ แสวงหาความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื้อหาของคู่มือการสอน เรื่อง ระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด 
KidBright  ประกอบด้วย ที่มาของแนวคิด แนวทางในการพัฒนาระบบ หลักการท้างานของระบบ   
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการสอน เรื่อง ระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright   จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนส้าหรบัครู  และการพัฒนาทางการเรียนส้าหรับนักเรียน 
และเปน็แนวทางในการพัฒนางานแก่ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี  

 
จันทร์ทิพย์ รักสม 

                         ทัศนีย์ สารทิพย์ 
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ระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
Flash Flood Warning System by KidBright 

 
ระดับ ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 12 
ชั่วโมง 

 
สาระส าคัญ 

น้้าป่าไหลหลากเกิดจากความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยในช่วงก่อนเกิดอุทกภัยจะมีสัญญาณ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้้าในแม่น้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝนตกหนักต่อเนื่องใน
พ้ืนที่ป่าต้นน้้ามากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน การเรียนรู้วิธีการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย นอกจากจะ
ช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว ยังส่งผลให้การด้าเนินชีวิตในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย  

การออกแบบและสร้างระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright ควรน้าความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด KidBright ความรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ ในการ
ออกแบบควรใช้วัสดุที่เหมาะสม เมื่อสร้างเสร็จแล้วควรมีการทดสอบและเก็บข้อมูลแล้วน้ามา
ประมวลผลเพื่อน้าไปปรับปรุงให้สามารถเตือนได้อย่างแม่นย้า 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท้างานที่พบในชีวิตจริง 
2. การออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมโดยใช้ KidBright และ KidBright IDE 
3. การสร้างระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
 
ข้อแนะน าในการจัดกิจกรรม 

 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

 ครูควรย้้าเตือนเรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ 
 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดน้้าป่าไหลหลากท่ีน้ามาใช้ในการออกแบบ
และสร้างระบบเตือนน้้าป่าไหลหลาก 

2. เลือกใช้วัสดุในการสร้างระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
สนับสนุน 

3. เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด KidBright ให้สามารถประมวลผลได้ตามท่ีต้องการ 
4. ออกแบบและสร้างระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากที่มีประสิทธิผล 
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วัสดุอุปกรณ์ 
  

ที ่ รายการ จ้านวนต่อกลุ่ม 
1 บอร์ด KidBright ส้าหรับเก็บข้อมูล และควบคุมการท้างานของระบบ 1 
2 เซ็นเซอร์วัดระดับน้้าแบบไม่ต้องจุ่มน้้า (Non-contact Liquid Level 

Sensor)  
2 

3 1-Channel relay module with opto isolation supports high 
and low (coil 5VDC) 

1 

4 Buzzer 12V สัญญาณเสียงเตือนภัย/กันขโมย 1 
5 GY-SHT31 Digital Temperature and humidity เซนเซอร์ความชื้น

และอุณหภูมิแบบ I2C 
1 

6 อุปกรณ์ต่อ internet 3G Router  1 
7 Banana to Female Pin ขนาด 2mm ยาว 20cm  5 
8 Banana to Male Pin ขนาด 2mm ยาว 20cm 6 
9 หัวเชื่อมต่อเจคตัวเมียแบบ Banana 2mm Banana Jack Socket 10 
10 ขาพลาสติกรองแผ่นวงจร PCB Plastic column board fixed foot 

circuit board PCB universal board fixed foot nylon fixed foot 
4 

11 กระบอกทรงกลมส้าหรับติดเซนเซอร์วัดระดับน้้า 1 
 
ตัวชี วัด 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการค้านวณ ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๓.๒ ม 
1/6 อธิบาย
สถานการณ์ และ
ผลกระทบ การ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
  

มาตรฐาน ค 1.1 ม 
1/1 
เขาใจจ้านวนตรรกยะ 
และความสัมพันธ์ของ
จ้านวนตรรกยะ  และ
ใช้สมบัติของจ้านวน 
ตรรกยะในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และ ปัญหาในชีวิต
จริง 

ว 4.2 ม 1/1 
ออกแบบอัลกอริทึมที่
ใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรืออธิบาย
การท้างานที่พบใน
ชีวิตจริง 

ว 4.1 ม 1/2 ระบุ
ปัญหาหรือความ
ต้องการใน
ชีวิตประจ้าวัน 
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา 

มาตรฐาน ว ๓.๒ ม 
1/7 ตระหนักถึง 
ผลกระทบของ การ
เปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก โดย

มาตรฐาน ค 1.3 ม 
1/1 เขา้ใจและใช้
สมบัติของการเท่ากนั
และสมบัติ ของ
จ้านวน เพ่ือวิเคราะห์

ว 4.2 ม 1/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย
เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือ

ว 4.1 ม 1/3 
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือก
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น้าเสนอ แนวทางการ 
ปฏิบัติตนภายใต้ การ
เปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก 

และแก้ปัญหาโดย ใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

วิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่จ าเป็น 
น าเสนอแนวทาง 
การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

   ว 4.1 ม 1/4 ทดสอบ 
ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
และน้าเสนอ 
ผลการแก้ปัญหา 

   ว 4.1 ม 1/5 ใช้
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า 
หรืออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

 
แนวการจัดการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1-2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิเคราะห์ปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหาการเกิดน้้าป่าไหลหลาก 

ชั่วโมงที่ 3-4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รวบรวมข้อมูล 
เลือกแนวทางในการแจ้งเตือนน้้าป่าไหลหลาก 

ชั่วโมงที่ 5-6 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

ออกแบบระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
ชั่วโมงที่ 7-8 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Coding 
ออกแบบผังงานและน้าเสนอผังงานโครงสร้างโปรแกรมระบบเตือนน้้าป่าไหลหลาก 
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ชั่วโมงที่ 9-10 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนโค้ดด้วย KidBright IDE 
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากตามผังงานโครงสร้างโปรแกรมท่ีนักเรียน

ออกแบบไว้  
 
ชั่วโมงที่ 11-12 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
ต่อเซนเซอร์กับบอร์ดตามที่ได้ออกแบบไว้ เสร็จแล้วสร้างโค้ดควบคุมบอร์ดตามผังงาน

โปรแกรมท่ีได้ออกแบบไว้ 
ทดสอบระบบ ปรับปรุงแก้ไข และน้าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ขั นตอนการสร้างระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
1. วิเคราะห์ปัญหา 

เตือน ปชช.เล่นน  าตกแนวเทือกเขาบรรทัดระวังน  าป่าไหลหลาก 
ตรัง – หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เตือนให้ประชาชนที่จะเข้าไปเที่ยวน้้าตก 

ในแนวเทือกเขาบรรทัด ต้องรู้จักสังเกตปริมาณของน้้าตกและระมัดระวังเหตุน้้าป่าไหลหลากด้วย 
พร้อมกับก้าชับเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและรีบเตือนภัยประชาชนอีกด้วย 

หลังจากได้เกิดภาวะฝนตกหนักลงมาในพ้ืนที่ และมีค้าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า 
จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง มีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะน้้าท่วม และน้้าป่าไหลหลาก เหมือน
อย่างเช่น เหตุโศกนาฏกรรมน้้าป่าถล่ม 2 น้้าตกชื่อดังในจังหวัดตรัง คือ น้้าตกสายรุ้ง และน้้าตกไพร
สวรรค์ จนท้าให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 38 ศพ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2550 ที่ผ่านมานั้น 

นายสนิท องศารา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีป่าบนเทือกเขาบรรทัด ซึ่งกินเนื้อที่
ประมาณ 8 แสนไร่ และครอบคลุมพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง 4 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล 
ทั้ง 22 น้้าตก ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง เฝ้าระวังปริมาณน้้าอย่างใกล้ชิด 
ยกเว้นพื้นที่อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งแม้จะอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วย แต่ไม่มีน้้าตก  

จากการสังเกตล้าคลองที่อยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด ก็พบว่าน้้ามีปริมาณสูงขึ้นพอสมควร จึง
อยากเตือนให้ประชาชนที่จะเข้าไปเที่ยวน้้าตก ได้รู้จักสังเกตปริมาณของน้้าตกในช่วงนี้ ว่า หากมี
ปริมาณน้้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และถึงแม้ว่าในบริเวณพ้ืนที่ราบจะไม่มีฝนตก แต่ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 
อาจจะมีฝนตกหนักบนเทือกเขาสูง จึงขอให้ระมัดระวังเหตุน้้าป่าไหลหลากด้วย 

ด้าน นายอานนท์ มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สั่งการให้นายอ้าเภอทุกอ้าเภอ 
และหัวหน้าประจ้ากิ่งอ้าเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัย
อยู่ตามบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา และพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้รับทราบ เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงาน
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และติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหาก
พ้ืนที่ไหนมีปริมาณฝนตกหนักผิดปกติ ให้พิจารณาอพยพประชาชนในพื้นท่ีนั้น ไปยังสถานที่ปลอดภัย
โดยทันที และให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือให้ทางจังหวัดตรังได้รับทราบทุก
ระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลง 

 
ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9500000071672 สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 

2562 

 
สาเหตุ 
สาเหตุของน้้าป่าเกิดจากการอ่ิมตัวของพ้ืนดินจากฝนที่ตกมากเกินขีดความสามารถในการ

ดูดซับน้้า ท้าให้ปริมาณของน้้าฝนที่ตกลงมาทั้งหมดไหลไปตามผิวพ้ืนดินจากที่เคยถูกซึมซับไว้ได้ น้้า
จะรวมตัวไหลสู่ที่ต่้าอย่างรวดเร็ว ในระหว่างทางก็จะมีน้้าป่าส่วนอื่นเพ่ิมปริมาณสมทบทะลักลงไป
ตามร่องน้้าอย่างรวดเร็ว ยิ่งชันและมีพ้ืนที่รับน้้ามาก ก็ยิ่งมีความเร็วและพลังที่รุนแรงมากข้ึน ผลที่
ตามมาคือการเพ่ิมระดับน้้าตามทางน้้าอย่างรวดเร็วนับเป็นวินาทีจนอพยพหนีไม่ทัน น้้าป่าอาจเกิดได้
จากเหตุอ่ืน เช่นการอุดขวางทางน้้าโดยก้อนน้้าแข็งในประเทศเขตหนาว หรืออาจเกิดจากการแตกร้าว
พังทลายของเขื่อนกั้นน้้าดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศต่างๆ 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org 
ข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุการเกิดน  าป่าไหลหลาก 
 - มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)  
 - ระดับน้้าในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 - สีของน้้าเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา   
 - มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและล้าห้วย  
 - น้้าท่วมหมู่บ้าน และเพ่ิมระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=landslide_definition 

 
2. รวบรวมข้อมูล 

การเกิดน  าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
1. สังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติก่อนเกิดดินถล่ม 

1.1 ฝนตกหนักถึงหนักมาก ติดต่อกันเกินกว่า 6 ชั่วโมง 
1.2 ระดับน้้าในแหล่งน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
1.3 สีของน้้าเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา เช่น สีแดง สีอมเทา 
1.4 มีเสียงดัง เนื่องจากต้นไม้ล้ม หินกลิ้งลงมาตามลาดเขา  
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1.5 สัตว์ป่าแตกตื่นในระหว่างหรือหลังจากฝนตกใหม่ๆ บนภูเขา 
ที่มา: นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

https://www.ryt9.com/s/prg/18778 ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 31 สิงหาคม 
2548 

2. แนวทางป้องกันและระวังภัยจากอุทกภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 
      1.ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ควรตรวจสอบสถิติข้อมูลระดับความสูงของน้้าที่เคยท่วม

และแนวทางแก้ไขล่วงหน้า เช่น ยกพ้ืนบ้านให้สูงกว่าระดับที่เคยท่วมสูงสุด เป็นต้น 
      2.ไม่สร้างสิ่งกีดขวางเส้นทางน้้าตามธรรมชาติ แต่ถ้าสร้างต้องมีเส้นทางให้น้้าออกตาม

หลักการระบายได้สะดวก 
      3.ต้องขุดลอกล้าน้้าเพ่ือลดการตื้นเขิน โดยน้าตะกอนท้องน้้าออกตามหลักการทาง

วิศวกรรมและก้าจัดวัชน้้าที่ท้าให้ไหลช้าลง 
      4.ต้องมีการบริหารจัดการน้าน้้าส่วนที่เกินมากักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
      5.ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
     6.คอยติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และติดตามการ

รายงานปริมาณน้้าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่พายุพัดเข้ามาสู่
ประเทศไทยเพราะในช่วงนี้จะมีโอกาสอุทกภัยได้ได้ง่าย 

3. ระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
หลักการท้างานระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ดKidBright 
1. ด้านพลังงาน 

1.1 ใช้แผงโซล่าเซล รับพลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่เพื่อใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามาเลี้ยงระบบเตือนภัย ในการสร้างต้นแบบครั้งนี้จะใช้พลังงานจากปลั๊กไฟแทน 

1.2 ใข้วงจรแปลงระบบไฟฟ้าจาก 12V ลดลงมาให้เหลือ 5V เพ่ือน้าไฟฟ้ามาจ่าย
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้ง KidBright 

2. การท้างานของระบบ 
 2.1 KidBright รับข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นผ่าน INPUT3 
2.2 INPUT 1 และ 2 รับค่าระดับน้้า เมื่อน้้าขึ้นมาถึง ระดับที่ 1 แจ้งเตือนให้ระวัง 

ขึ้นมาถึงระดับที่ 2 ให้อพยพ (อันตราย) โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line  
2.3 เมื่อน้้าขึ้นถึงระดับ 2 ระบบจะเปิดสัญญาณเตือน และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน 

LINE 
3. การเชื่อมต่อ INTERNET ใช้ MODEM ROUNTER แบบพกพา เป็นอุปกรณ์หลักในการ

เชื่อมต่อ ซึ่งจุดที่วางเซ็นเซอร์ ใช้เป็นกระบอกทรงกลม เป็นซี่ๆ เพื่อให้น้้าไหลผ่านได้ และเอาเซ็นเซอร์
ประกบติดไว้ในแต่ละระดับ ใช้พลังงานจากปลั๊กไฟแทนชุดพลังงานแสงอาทิตย์ sola cell  ใช้ 
Smartphone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทน 3G/4G ROUNTER 
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4. วัสดุ อุปกรณ์ 
1. บอร์ด KidBright ส้าหรับเก็บข้อมูล และควบคุมการท้างานของระบบ 

 
2. เซ็นเซอร์วัดระดับน้้าแบบไม่ต้องจุ่มน้้า (Non-contact Liquid Level Sensor) 

จ้านวน 2 ตัว 

 
3. 1-Channel relay module with opto isolation supports high and low 

(coil 5VDC) จ้านวน 1 ตัว  

 
4. Buzzer 12V สัญญาณเสียงเตือนภัย/กันขโมย จ้านวน 1 ตัว 

 
5. GY-SHT31 Digital Temperature and humidity เซนเซอร์ความชื้นและ

อุณหภูมิแบบ I2C  

     
6. อุปกรณ์ต่อ internet 3G Routers  

 
 
 

7. Banana to Female Pin ขนาด 2mm ยาว 20cm จ้านวน 5 เส้น 
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8. Banana to Male Pin ขนาด 2mm ยาว 20cm จ้านวน 6 เส้น 

 
9. หัวเชื่อมต่อเจคตัวเมียแบบ Banana 2mm Banana Jack Socket 

 
 

10. ขาพลาสติกรองแผ่นวงจร PCB Plastic column board fixed foot circuit 
board PCB universal board fixed foot nylon fixed foot 

 
11. กระบอกทรงกลมส้าหรับติดเซนเซอร์วัดระดับน้้า  

 

 
  

3. ออกแบบระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
3.1 หลักการท างาน 

1. ด้านพลังงาน 
1.1 ใช้แผงโซล่าเซล รับพลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่เพื่อใช้พลังงาน

ไฟฟ้ามาเลี้ยงระบบเตือนภัย ในการสร้างต้นแบบครั้งนี้จะใช้พลังงานจากปลั๊กไฟแทน 
1.2 ใข้วงจรแปลงระบบไฟฟ้าจาก 12V ลดลงมาให้เหลือ 5V เพ่ือน้าไฟฟ้ามาจ่าย

ให้กับอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้ง KidBright 
2. การท้างานของระบบ 
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2.1 KidBright รับข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นผ่าน INPUT3 
2.2 INPUT 1 และ 2 รับค่าระดับน้้า เมื่อน้้าขึ้นมาถึง ระดับที่ 1 แจ้งเตือนให้ระวัง ขึ้น

มาถึงระดับที่ 2 ให้อพยพ (อันตราย) โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line  
2.3 เมื่อน้้าขึ้นถึงระดับ 2 ระบบจะเปิดสัญญาณเตือน และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE 

3. การเชื่อมต่อ INTERNET ใช้ MODEM ROUNTER แบบพกพา เป็นอุปกรณ์หลักในการ
เชื่อมต่อ ซึ่ง 
จุดที่วางเซ็นเซอร์ ใช้เป็นกระบอกทรงกลม เป็นซี่ๆ เพื่อให้น้้าไหลผ่านได้ และเอาเซ็นเซอร์ประกบติด
ไว้ในแต่ละระดับ ใช้พลังงานจากปลั๊กไฟแทนชุดพลังงานแสงอาทิตย์ sola cell  ใช้ Smartphone 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทน 3G/4G ROUNTER 

3.2 ภาพต้นแบบระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
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3.3 อัลกอริทึมหลักการท างานระบบเตือนน  าป่าไหลหลาก 

เร่ิมต้น

รับค่าระดับน  า

น  าขึ นถึงระดับท่ี  
แจ้งเตือนให้ระวัง

ผ่าน Line

น  าขึ นถึงระดับท่ี  เป ดสัญญานเตือนภัย
แจ้งเตือนให้อพยพ

ผ่าน Line

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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3.4 โครงสร้างโปรแกรมระบบเตือนน้้าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
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4. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบ 
โค้ดระบบเตือนน  าป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
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5. การต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์กับบอร์ด KidBright 
 

 
 
 

6. ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข 
ผลการทดสอบ 
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7. น าเสนอผลงาน 
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อ้างอิง 
 
สนุก Kid สนุก Code กับ KidBright TRAINER HANDBOOK ศูนย์เทคโนยีอิเล็คทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 สนุก Kid สนุก Code กับ KidBright STUDENT HANDBOOK ศูนย์เทคโนยีอิเล็คทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
https://www.krui3.com/content/abstract-concept/ 
http://www.168training.com/e-learning_new/tc_co_m1_1/more/IPST01.php 
http://stembyadiwan.blogspot.com/2018/09/3_13.html#!/2018/09/2_13.html 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.sl.ac.th/files/vichakan/3.pdf 

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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นางจันทร์ทิพย์ รักสม      หัวหน้าทีม 
นางทัศนีย์ สารทิพย์      ผู้ร่วมทีม 
นางรัตนี ลิ่มพานิช      ผู้อ้านวยการโรงเรียน 


