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บทคัดย่อ 
ในปัจจุ บันพบว่าผูค้นมีชวีิตท่ีนิยมสัตว์เ ล้ียงจ  าพวกสุนัขพนัธ์ุ

เล็ก และมักจะอา ศัยอยู่ กับเจ้าของเพยีงหน่ึงหรือ 2 คนเท่าน้ัน ท าให้ไม่มี
เวลาในการดูแล หรือให้อาหารสัตว์เ ล้ีย ง จึงท าให้มีการศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในชวีิตประจ  าวัน ประหยัดเวลา ซ ึ่ ง
ก็คอืเคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียงท่ีนอกจากท าการให้อาหารสัตว์ เล้ีย งแล้ว 
ยังสามารถท าให้เจ้าของสัตว์เ ล้ีย งพูดคุย  ติตตามสัตว์ เล้ีย งของตนใน
ชวีิตประจ  า วันมาใส่ไว้ในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้บอร์ด 
NodeMCU esp8266  และใช้ Android inventor ส่ังการเคร่ืองให้อาหาร
ทางแอพพลิเคชั่น ขั้นตอนแรกเขา้สู่แอพพลิเคชัน่ของเคร่ือง เพือ่เป็นการ
เร่ิมตน้การใช้ท  า งานของเคร่ืองแล้ว  ในแอพพลิเคชั่นจะแสดงหน้า ต่า ง 
การให้อาหาร กล้องตดิตามสัตว์เ ล้ีย ง และปริมาณอาหารท่ีคงเหลือใน
เค ร่ือง หา กผู ้ใช้ต้อง การใช้งานอ ย่ า งอ่ื นผู ้ใช้จ ะต้อ งส่ังก ารผ่า น
แอพพลิเคชั่นแล้ว  แอพพลิเคชัน่จะประมวลค  า ส่ังแล้ว ส่งไปให้ Netpie 
รับค  าส่ัง และประมวลผลแล้ว ตอบสนองในส่ิงท่ีเจ้าของสัตวเล้ียงส่ังงาน 
โดยโครงงานน้ียังสามารถพัฒนาต่อยอดไปยัง การใชง้าน ไปยังอุปกรณ์
ต่างๆภายในบ้าน เพือ่ให้เกิดความสะดวกสบายและพฒันาต่อไป 

 
ค  าส  าคญั: แอพพลิเคชัน่ 
 

Abstract 
In the current the people living alone or a couple with pet. 

They do not have much time to takecare or play with their pet so the 
study developed technology to help the daily life of pet owner and pet 
themself with the Ipetcare application.  The program build to the 
application with android inventor. Ipetcare making with the NodeMCU 
esp8266 and supports commands by the Android IOS . The first step, by 
login to application will detect the user and start the machine, then the 
displays in application show the feeder, streaming camera and the 
amount of pet food left in machine . When the user speaks through the 
streaming camera or feeder program will  be processed and send to the 
Netpie for the command with the  order that set in command.  The 

application is activate all the time except the user orders to stop use or 
close the application. This task can be developed with another machine 
in house or apartment for more convenience. 
 
Keywords:  Application 
 

1. บทน  า 
ในปัจจุบันมีผูค้นจ  านวนมากหันมานิยมเล้ียงสัตว์เล้ียงจ  าพวก

สุนัขพนัธ์เล็ก ซ ึ่งเ จ้าของบางคนน้ันมีหน้าท่ีการงานท่ีตอ้งรับผิดชอบท า
ให้ไม่สามารถอยู่ ดูแลสัตว์เล้ียงได้ตลอดเวลา  เราจึงจัดท าProject “เคร่ือง
ให้อาหารสัตว์เล้ียงผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี” 

เคร่ืองให้อาหารสัตว์ เล้ียงผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสร้างเพือ่เป็น
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ผู ้ท่ีมีสัตว์เล้ียงจ  าพวกสุนัขขนาดเ ล็กท่ี
อาศัยอยู่ ในอาคารสูงเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเจ้าของสัตว์เ ล้ียงส่วนใหญ่
ล้วนออกไปท างานหาเล้ีย งชพีและผูค้นส่วนใหญ่อา ศัยอยู่ตามล าพงัหรือ
เป็นคู่แค่ 2 คนเท่าน้ันท าให้การดูแลเอาใจใส่สัตว์เล้ียงอาจท าได้ไม่ดีพอ 
เคร่ืองให้อาหารน้ีจะท าให้ผูใ้ชง้านสามารถตดิตามความเ ป็นอยู่ของสัตว์
เล้ียงและในเวลาท่ีให้อาหารสัตว์เล้ียง  เพือ่ท่ีจะไม่ให้สัตว์ เล้ียงอดอาหาร
ตอนไม่มีคนดูแลหรือคนค่อยเทอาหารให้สัตว์เล้ียง 

ทางกลุ่ม ผู ้จัดท ามีความคิดท่ีจะพัฒนา อุปกรณ์ ชิ้นน้ีเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ต่อเจ้าของสัตว์เล้ีย งและตวัสัตว์เล้ียง อีกท้ังยังช่วย
ในกระบวนการศึกษา วิจัย พฒันาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบ IOT อีกด้วย 
 

2. ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
2.1 ศึกษารายละเอียดของทฤษฎ ี

ในการศึกษา เร่ือง เคร่ืองให้อาหารสัตว์เ ล้ีย ง โดย ผูจ้ัดท าไ ด้
รวบรวมแนวคดิหลักทฤษฎ ีและ เน้ือหาต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งมีดังน้ี 

2.1.1 NodeMCU (โหนด เอ็มซยีู)             
คอื บอร์ดคล้าย  Arduino ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ไ ด้, 

สามารถเขยีนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino และ 
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บอร์ดก็มีราคาถูกมากๆ เหมาะแก่ผูท่ี้คดิจะเร่ิมตน้ศึกษา หรือทดลองใช้
งานเก่ียวกับ Arduino, IoT, อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ การน าไปใชจ้ริง
ในโปรเจคต่างๆ ก็ตาม เพราะราคาไ ม่แพงภายในบอร์ดของ NodeMCU 
ประกอบไป  ด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเชื่อมต่อ 
WiFi ได้) 

2.1.2 Arduino (อาดูโน่ หรือ อาดูยอีโน่)  
คอื โครงการท่ีนาชิปไอซไีมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลูต่างๆ  

มาใชร่้วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C น้ีเป็นลักษณะเฉพาะ คอืมีการเขยีน
ไลบา ร่ีของ  Arduino ขึ้นมา เพื่อให้การส่ังงานไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ี
แตกต่างกัน สามารถใชง้านโค้ดตัวเดียว กันไ ด้ โดยตวัโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพือ่ใชง้านกับ IDE (ไอ ดี อี) ของตนเอง 

2.1.3 NETPIE  
เป็น IoT (Internet of Things) Cloud Platform ท่ีพฒันาขึ้นโดย

ทีมงานวิจัยและ  เ ปิดให้บุคคลท่ัวไปใช้งานโดยมี  Web Portal ท่ีให้
สามารถลงทะเ บียนและจัดการตัวตนและสิทธ์ิของ  แอปพลิเคชั่นและ
อุปกรณ์ 

2.1.4 App Inventor  

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่บนมือถือ
ระบบปฏิบั ติการแอนดรอย ด์ แต่  ในปั จจุ บันทางกูเ ก้ิลไ ด้ส่งมอบ 
AppInventor ให้อยู่ ในการควบคุมดูแลของสถา บัน MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  AppInventor ภ า ย ใ ต้ก า ร
ควบคุมดูแล ของ MIT ได้มีการพฒันาเคร่ืองมือของ AppInventor ขึ้นมา
อย่างต่อเน่ือง โดย AppInventor น้ันถูก ออกแบบมา เพือ่ให้ง่ายต่อการใช้
งาน โดยอาศัยหลักการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น หลัก 

2.1.5 แอนดรอยด์ (Android)  
คอืระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ ( Open 

Source) โดยบริษัท กเู ก้ิล (Google Inc.) ท่ีไ ด้รับความนิยมเป็นอย่ างสูง 
เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบปฏิบัตกิารแอนดรอย ด์ มีจานวนมาก อุปกรณ์
มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวม ท้ังสามารถทางานบนอุปกรณ์ ท่ีมี
ขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกันได้ทาให้ผู ้บริโภคสามารถ
เลือกได้ตามตอ้งการและหากมองในทิศทางสาหรับนักพฒันาโปรแกรม
(Programmer) แ ล้ ว น้ัน  ก า รพั ฒ นา โป รแ กรม เพื่ อ ใ ช้ง าน บ น
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

 
2.2 การออกแบบโครงสร้าง 

2.2.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียง 

 
      รูปท่ี 1 หลักการใชง้าน Arduino ต่อกับอุปกรณ์อ่ืน 

 

 
                   รูปท่ี 2 หลักการใชง้าน NodeMCU ต่อกับแอพพลิเคชัน่ 

 
อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองให้อาหารประกอบไปด้วย  

1. Arduino ESP8266 (NodeMCU)  
2. LCD Display  
3. รีเลย์ (Relay)  
4. IP CAMERA  
5. Keypad  
6. DS3231 RTC  
7. แบตเตอรี 

ส่วนประกอบทางซอฟตแ์วร์ของแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วย  
1. NETPIE  
2. App Inventor  
3. Arduino IDE 
 

 
รูปท่ี 3 โครงสร้างของเคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียง 

 
 
 



บทความวิจัย                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.พระนคร คร้ังที ่4  

Proceedings of the 4 th RMUTP Conference on Engineering and Technology  

31  พฤษภาคม 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
2.3 บล็อกไดอะแกรมในการท างาน 

การท างานของแอพพลิเคชัน่ Ipetcare จะแบ่งการท างานเป็น 2 
ส่วน คอื ส่วน App และ Network โดยท าการรับค  าส่ังและตอบสนอง
ตามท่ีผูใ้ชง้านเลือกดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 บล็อคการท างานของเคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียงและแอพพลิเคชัน่ 

 

 
รูปท่ี 5 บล็อคการท างานระหว่างผูใ้ชง้านและแอพพลิเคชัน่ 

 

2.4 ทดส อบการใช้งาน เค ร่ือง ให้ อาห ารสั ตว์เลี้ย งแล ะ
แอพพลิเคช่ันให้อาหาร 

2.4. 1  ตารางผลการทดสอบการท า งานของเคร่ืองและ
แอพพลิเคชัน่ 
 
 
 

 
 

ทดสอบคร้ัง
ท่ี 

ส่ังงานผ่าน
แอพพลิเคชัน่ 

การท างานของ
เคร่ือง 

1 ON ท างานปกต ิ
2 ON ท างานปกต ิ
3 ON ท างานปกต ิ
4 ON ท างานปกต ิ
5 ON ท างานปกต ิ

 
2.5 ช้ินงานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 

 
รูปท่ี 6 เคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียง IPETCARE 

 

 
รูปท่ี 7 แอพพลิเคชัน่ เคร่ืองให้อาหาร IPETCARE 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประหย ัดเวลา และสะดวกสบายต่อการใชง้านใน 
ชวีติประจ าวนัตอ่เจ้าของและสตัวเ์ล้ียง 

2. ไ ด้ศึกษาเกี่ย วก ับการใช ้ง าน อุป กรณ์  Node 
esp8266 

3. สามารถน าโครงงานน้ีไปพัฒนาควบคุมอุปกรณ์
เคร่ืองใชต้า่ง ๆ ภายในบา้น 

4. ใชเ้พื่อศึกษาระบบ IOT (Internet Of Thing) 
 
3. สรุป 

ผลจากการทดลองแสดงการท างานและใชค้  าส่ัง จะ เห็นได้ว่ า
เคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียงสามารถท างาน ได้แก่  สามารถก าหนดเวลาการ
ให้อาหารสัตว์เ ล้ีย งไ ด้ สื่อสารตดิต่อสัตว์ เล้ีย งผ่านกล้องบนเคร่ืองไ ด้  
และใชง้านเคร่ืองให้อาหารสัตว์เล้ียงผ่านแอพฟลิเคชัน่บนโทรศัพท์มือถือ 
ซ ึ่งเคร่ืองสามารถท า งานไ ด้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกตอ้ง อีกท้ังยัง
ปรับเปล่ียนปริมาณอาหารท่ีให้กับสัตว์เล้ีย งตามท่ีตั้ งเอาไว้ในช่วงเวลา
น้ันๆ เกินไป โดยรวมแล้วไ ม่เป็นอุปสรรคต่อการใชง้าน และสามารถใช้
งานเคร่ืองไ ด้ สรุปได้ว่าการใชง้าน และท างานของเคร่ืองให้อาหารสัตว์
เล้ียงอยู่ ในเกณฑดี์ 
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ขอขอบคุณอาจารย์วรพณั ธ์ วัย วุฒิ และคณะอาจารย์สาขา
วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ท่ีให้การชี้แนะ 
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