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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูก
พืชบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ณ ปัจจุบนัน้ีเกษตรกรมีการมุ่งประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
หนัมาใชเ้ทคโนโลย ีใหม่ ๆ  หาวิธีท าการเกษตร ท่ีลดการใชแ้รงงาน ควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ
เพาะปลูกพืช อีกทั้งการเจริญเติบโตของพืชท่ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดท้ า
การพฒันาระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดย
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ โดยสามารถเพิ่ม
และจดัการขอ้มูลพืช ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช ้โดยสามารถเลือกพืชและเปิดให้แอปพลิเคชันจดัการพืช
ไดอ้ตัโนมติั โดยพฒันาในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ ดว้ยภาษา 
C++ และ MIT Appinventor ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ยคลาวเซอร์วิส Thingspeak บริหารจดัการ
ขอ้มูลดว้ย noSQL โดยระบบสามารถวดัค่าความช้ืนไดต้ลอดเวลาหากความช้ืนอยู่ในสภาวะท่ีไม่
เหมาะสมจะสามารถเพิ่มความช้ืนโดยการรดน ้ าตน้ไม่อตัโนมติัในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัพืชชนิด
นั้น และระบบสามารถท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยแสดงขอ้มูลไดทุ้กเวลาผ่านสมาร์ทโฟน 
ของผูใ้ชท้ าใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกเพิ่มมากขึ้นต่อการดูแลพืช 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยนับแต่อดีตจนปัจจุบนั ประสบปัญหาหลายดา้น กล่าว 
คือ ผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกแต่ตน้ทุนการผลิตกลบัมีราคาสูง สภาพดินฟ้าอากาศไม่
มีความแน่นอน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี ด้านการเกษตรรวมทั้ งนโยบายและ
มาตรการของภาครัฐขาดความต่อเน่ือง การขาดแคลนแรงงาน ดงันั้นเกษตรกรทัว่โลกจึงตอ้งเร่ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหันมาใชเ้ทคโนโลยี ใหม่  ๆ  หาวิธีท าการเกษตร ท่ีลดการ
ใชแ้รงงาน ควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งการเจริญเติบโตของพืชท่ีตอ้งการการ
ดูแลเอาใจใส่ แต่การการปลูกพืชแบบเดิมมีวิธีการดูแลท่ียงัตอ้งใชแ้รงงานคน และใชเ้วลานาน เช่น 
การรดน ้ าบางคร้ังอาจจะรดในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมท าให้น ้ าเยอะหรือนอ้ยเกินไป แลว้อาจให้ใน
ปริมาณท่ีไม่เหมาะสมกบัพืชชนิดนั้น ท าให้การเจริญเติบโตของพืชไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการส่งผล
ใหผ้ลผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 เน่ืองจากในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และเคร่ืองจักรกลอตัโนมัติ ถูก
น ามาใช้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการน าระบบปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence : AI ) และ
การเช่ือมต่อทางอินเตอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิงทั้ งระบบ (Internet Of Thing : IOT) มาช่วยในการ
ตรวจวดัค่าต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนของดิน ท าให้เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีบทบาทในการน ามา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อตรวจสอบ และควบคุมสภาพแวดลอ้มส าหรับการปลูกพืชในการท าการเกษตร เพื่อ
ช่วยให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชในช่วงเวลานั้น ๆ  และยงัมีเทคโนโลยี คลาวด์คอมพิวต้ิง 
(Cloud Computing) ท่ีท าให้สามารถเก็บขอ้มูลไวบ้นระบบอินเทอร์เน็ตท าให้สามารถติดต่อไดทุ้กท่ี 
เพียงมีอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ 
 ระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
สามารถท าให้ผูใ้ชท้ราบถึงขอ้มูลค่าความช้ืนในดิน ท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการเจริญเติบโตของพืชบาง
ชนิด โดยระบบวดัความช้ืนและให้น ้ าอัติโนมัติส าหรับการปลูกพืชสามารถวดัค่าความช้ืนได้
ตลอดเวลาหากความช้ืนอยู่ในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มความช้ืนโดยการรดน ้ าตน้ไม่
อตัโนมติัในปริมาณท่ีเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น และระบบสามารถท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยแสดงขอ้มูลไดทุ้กเวลาผา่นสมาร์ทโฟนของผูใ้ชท้  าใหผู้ใ้ชส้ะดวกมากขึ้นต่อการดูแลพืช 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์      
 เพื่อพัฒนาระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์
 
1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรม Embedded board Arduino เพื่อเช่ือมต่อกบั Sensor  
 1.3.1.1 Soil Humidity สามารถตรวจจบัความช้ืนไดถู้กตอ้ง 
 1.3.1.2 Wi-Fi Module สามารถรับและส่งสัญญาณ Wi-Fi ได ้
 1.3.1.3 Processor สามารถประมวลผลรับสัญญาณจากมือถือและส่งขอ้มูลไปกลบั
            ได ้
 1.3.1.4 ESP-8266 สามารถส่งและรับค่าจาก Service ของ Thingspeak ได ้
 1.3.1.5 สมาร์ทโฟนกบัคลาวด ์Thingspeak สามารถส่ือสารกนัได ้
 1.3.1.6 ระบบสามารถเปล่ืยนค่าให้เหมาะสมกบัรูปแบบอตัโนมติัหรือรูปแบบสั่ง
             การเอง (manual) ไดต้ามท่ีผูใ้ชส้ั่ง 
 1.3.1.7 ป๊ัมน ้าสามารถรดน ้าไดต้ามขอ้มูลค่าความช้ืนและชนิดของพืชได ้
 1.3.1.8 ป๊ัมปุ๋ ยสามารถรดน ้ าไดต้ามขอ้มูลค่าอายุและชนิดของพืชไดแ้ละตรงตาม
              ปริมาณท่ีก าหนด 
 1.3.1.9 ระบบสามารถแสดงขอ้มูลพืชไดต้ามท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
 
1.3.2 ผูใ้ชง้านระบบ  
 1.3.2.1 ระบบสามารถแสดงค่าความช้ืนในดิน 
 1.3.2.2 สามารถเลือกชนิดพืชไดต้ามท่ีระบบมี 
 1.3.2.3 สามารถเพิ่ม ลด และแกไ้ขพืชได ้
 1.3.2.4 สามารถปรับเปล่ืยนสถานะระบบได ้
 1.3.2.5 สามารถติดตามสถานะป้ัมน ้าและป้ัมปุ๋ ยได ้
 1.3.2.6 สามารถติดตามอายแุละระยะของพืชท่ีก าลงัใชง้านอยูไ่ด้ 
 1.3.2.7 สามารถเปล่ืยนแปลงวนัเวลาท่ีเร่ิมปลูกพืชได ้
 
1.3.3 ผูดู้แลระบบ  
 1.3.3.1 เพิ่มเติมและปรับเปล่ียน Cloud service Thingspeak ได ้
 1.3.3.2 เพิ่มเติมและเปล่ืยนแปลงขอ้มูลพืชได ้
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รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการทดลองการประยกุตใ์ช ้AI / ES ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

พฒันาระบบสมาร์ทฟาร์มท่ีใช ้IOT 
 
1.4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยเพิ่มผลผลิต 
1.4.2 ช่วยในการควบคุมตน้ทุนในการเพาะปลูกพืช 
1.4.3 สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนเพาะปลูกพืชในคร้ังต่อไป 
1.4.4 ช่วยอ านวยความสะดวกในการใหน้ ้ากบัพืช 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study)  
 ทางผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยศึกษาเก่ียวกับ

เทคโนโลยี สมาร์ทฟาร์ม และเคร่ืองท่ีจะใช้ในการพฒันา  เช่น ภาษาท่ีใช้ในการพฒันา เป็น C++ 
และโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบ noSQL และศึกษาเทคโนโลยี IOT และ microcontroller ARDUINO 
รวมถึงกระบวนการในการเพาะปลูกพืช เช่น วิธีการปลูกพริก ปริมาณน ้าท่ีเหมาะสม การใหปุ้๋ ย การ
บ ารุงรักษา  จงกระทัง่การให้ผลผลิต โดยศึกษาและน ามาประยุกต์ใชก้บัระบบและน ามาพฒันาให้
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
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1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis)  
             น าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมมานั้ น น ามาวิเคราะห์  วางแผนการ
ปฏิบติังาน และก าหนดขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการออกแบบแอปพลิเคชนั โดย
ใชเ้ทคโนโลย ีCloud และ IOT หรือ Internet of Thing ในการท างานของระบบ  
 

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)  
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรม 
   โดยใชส้ถาปัตยกรรม Arduino Architecture และ Cloud Architecture 
  1.5.3.2 ออกแบบฮาร์ดแวร์ 
   โดยแบบ IOT หรือ Internet of things. 

 1.5.3.3 ออกแบบโครงสร้างขอ้มูล 

   โดยใช ้noSQL หรือ SQL ระบบฐานขอ้มูลท่ีไม่ใช่ Relational Database 
 1.5.3.4  ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design)  

   โดย MIT Appinventor เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแอปพลิเคชนั 
 

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
 1.5.4.1 จดัหาและประกอบ Hardware ใหเ้ป็นระบบทดสอบการท างานของ     
  อุปกรณ์ 
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รูปท่ี 1.2 แผงอุปกรณ์ 

 
 1.5.4.2  เขียนชุดค าสั่ง โดยใชภ้าษา C++, Scratch (MIT Appinventor) 
 1.5.4.3 พฒันาฐานขอ้มูล โดยใช ้TinyDB noSQL  

    
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 การทดสอบระบบ คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั 

จะเป็นการทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดและท าการปรับปรุงแกไ้ข โดยแบ่งเป็น 
 1.5.5.1 การทดสอบในส่วนของฮาร์ดแวร์ โดย 
  - ทดสอบจ่ายไฟบ้าน (220 Volts)เพื่อดูว่าอุปกรณ์ปลั๊กไฟ 4 ช่องเสียบ 

     ท างานจ่ายไฟหรือไม่ โดยดูท่ีหลอด led ท่ีรางปลัก๊ไฟวา่ติดหรือไม่  
     พบวา่ติดทุกช่องรวมทั้ง Usb และ circuit breaker ท างานตดัไฟไดป้กติ 

  - ทดสอบการจ่ายไฟของปลั๊กตัวผูแ้ละตัวเมียทั้งหมด โดยการต่อปลั๊ก
     ไฟตรงเขา้กบัป๊ัมน ้าท่ีจุ่มอยูใ่นน ้า โดยต่อตรงไม่ผา่น relay module  
     พบวา่ ปลัก๊ไฟทุกตวัรวมทั้งป๊ัมน ้าท างานปกติ 
   - ทดสอบการท างานของ relay module โดยการต่อไฟเล้ียงวงจร (3Volts) 
     แลว้ต่อวงจรไฟบา้นเขา้กบัป๊ัมน ้ าโดยใช ้relay เป็นสวิตซ์ แลว้จ่ายไฟ 3 
     Volts (ไฟสัญญาณ 3 Volts = 1, ไฟสัญญาณ 0 Volts =1 หรือไม่มี 
     สัญญาณ ) เป็นการเปิดไฟหรือเปิดสวิตซ์โดยใชแ้ม่เหล็กไฟฟ้าใน relay 
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     เป็นสวิตซ์ ( magnetic switch ) พบว่า relay module ท างานได้ปกติ โดย
     มีไฟ led สีแดงแสดงการท างาน ทั้งด้านสัญญาณ และดา้นสวิตซ์ ( ไฟ 
     led สีแดงติดแสดงวา่ไฟเขา้ relay ) 
    - ทดสอบการท างานของ Arduino processor and wi-fi module โดยการ
     ต่อไฟเล้ียงวงจร (5 Volts ) ผ่านทางสาย Usb ของโทรศัพท์ท่ีใช้ระบบ 
     Andriod เม่ือหลอดไฟ led แสดงสถานะว่าไฟเล้ียงเข้า board แล้ว จึง
     เสียบ สายแพสัญญาณ 2 สาย (และสายไฟเล้ียง interface อีก 2 สาย )ท่ี
     ต่อมาจาก interface ท่ีต่อพ่วงกบั soil moisture sensor แลว้ทดสอบ 
     สัญญาณและไฟเล้ียง พบว่า หลอดไฟ led แสดงสถานะติด แสดงว่า soil 
     moisure sensor และ interface ท างาน  จากนั้น ต่อสายสัญญาณสั่งการ
     จากบอ ร์ด  Arduino processor and wi-fi module ไป ยัง  relay module 
     ทดสอบสัญญาณและไฟเล้ียง พบวา่ หลอดไฟ led ท่ีบอร์ด Arduino และ 
     relay ติดตามการจ่ายไฟสัญญาณเข้า แสดงว่า  input และ output ของ 
     บอร์ด Arduino processor and wi-fi module ท างานปกติ จากนั้น ได ้
     ทดสอบการท างานของ wi-fi ต่ออีก โดยการต่อสัญญาณ wi-fi ผา่น  
     โทรศพัทมื์อถือแบบ smartphone โดยเขียนเง่ือนไขใหแ้สดงสัญญาณเม่ือ 
     smartphone มองเห็น  board ทดสอบโดยการสร้าง  SoftAP หรือ  Soft 
     Access Point ให้กับบอร์ด พบว่า smartphone สามารถมองเห็น board  
     แสดงวา่ module ในส่วนของ wi-fi ท างานไดดี้ 
 

1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
   เป็นการจัดท าเอกสารแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้านใช้
อา้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล             
2.วิเคราะห์ระบบ             
3.ออกแบบระบบ             
4.พฒันาระบบ             
5.ทดสอบระบบ             
6.จดัท าเอกสาร             
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ   
     1.7.1 ฮำร์ดแวร์  
  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Acer A315  Intel i3  Onboard GPU  Linux Mint 19 
  1.7.1.2 Processor and wi-fi Arduino module 
  1.7.1.3 Soil humidity sensor module 
  1.7.1.4 4-relay module 
  1.7.1.5 ป๊ัมน ้าตูป้ลาขนาดเลก็ส าหรับป๊ัมน ้าและปุ๋ ยน ้า 
  1.7.1.6 ปุ๋ ยน ้าชีวภาพ 
  1.7.1.7 ดินถุงส าหรับปลูกพืช 
  1.7.1.8 น ้าส าหรับรถตน้ไม ้
  1.7.1.9 ถงัใส่น ้า 
  1.7.1.10 ปลัก๊ต่อพ่วงแบบ 4 ตา สายยาว 5 เมตร 

1.7.1.11 สายไฟ jumper คละสี ยาว 10 ซม. พร้อมขอ้ต่อ (jack) จ านวน 15 เส้น 
1.7.1.12 ปลัก๊ตวัผูแ้ละตวัเมีย อยา่งละ 2 ตวั 

  1.7.1.13 โทรศพัทส์มาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
      1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.7.2.1 โปรแกรม Notepad ++ 
  1.7.2.2 โปรแกรม MIT App Inventor 
  1.7.2.3 Thingspeak 
  1.7.2.4 Arduino IDE 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ  
        1.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.8.1.1 อุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
        1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 
   

 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์ ไดมี้การประยุกตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 
2.1 Smart Farming กระแสการเกษตรในอนาคต1 
 การเกษตรแม่นย  า หรือ precision agriculture  หรือ smart farming ได้กลายมาเป็นกระแส
การเกษตรสมยัใหม่ท่ีเร่ิมมีการน ามาใช้ในการท าการเกษตรมากท่ีสุดตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  จากสถิติ
พบวา่ แอปพลิเคชนัดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตรท่ีแม่นย  าซ่ึงเป็นโซลูชนัระบบฮาร์ดแวร์ทาง
การเกษตร มีสัดส่วนมากกวา่ 72% ของตลาดการเกษตรสมาร์ทฟาร์มทัว่โลก  ตวัอยา่งแอปพลิเคชนั
ดา้นน้ี ก็ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั วเิคราะห์น ้าในดิน (precision irrigation) คาดการณ์และตรวจวดัผลผลิต 
(yield monitoring and forecasting) ใหปุ๋้ย/ ยาฆ่าแมลง (variable rate) สอดส่องพืชผล (crop scouting) 
และช่วยจดบนัทึกและการจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.1 ภาพแสดงการเก็บขอ้มูลทิศทางความเร็วลม ความช้ืนในอากาศ ของระบบsmart farm 

 
 ทั้งน้ี หากมองภาพรวมทัว่โลก อเมริกาเหนือ ถือเป็นผูน้ าตลาดเกษตรสมาร์ทฟาร์มระดบั
โลก และมีอัตราความต้องการทางการตลาดสูงมาก ขณะท่ี เม็กซิโก เป็นประเทศท่ีได้รับการ
คาดหมายวา่จะเป็นตลาดการเกษตรโลกท่ีเติบโตท่ีสุดในช่วง 5 ปีจากน้ี 

                                                           
1https://www.fourfarm.com/smart-farm-กบัอนาคตการท าเกษตรไทย/ 
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 ส่วนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร้ังต าแหน่งตลาดท่ีมีอตัราเติบโตเร็วท่ีสุด ในช่วงปี ค.ศ. 2017 – 
2022 ดว้ยปัจจยัขบัเคล่ือน ท่ีส าคญัคือ ขนาดประชากรเมืองเพิ่มข้ึน สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรท่ีเพิ่มมากข้ึน และการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล และยงัมีปัจจยั
เสริมท่ีส าคญั คือ ท่ีการไดแ้รงหนุนจาก 2 ประเทศใหญ่ในภูมิภาคอย่าง จีน และอินเดีย ท่ีเร่งสปีด
ตวัเองเพื่อตอ้งการขยบัเป็นผูน้ าดา้นเกษตรอจัฉริยะในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ของโลกดว้ย 
 ผลส ารวจจาก สถาบนัวจิยั BIS Research ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูลเชิงลึกส าหรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีได้เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ “Global Smart Farming Market” มายืนยนัด้วยว่า มีการ
คาดการณ์แนวโนม้ตลาดการเกษตรสมาร์ทฟาร์มวา่จะขยายตวัไดถึ้ง 23.14 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี ค.ศ. 2022 สะท้อนสัญญาณท่ีสดใสด้วยอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ท่ีอยู่ใน
ระดบัสูงถึง 19.3% 
 

 
รูปท่ี 2.2 ภาพแสดงการปรับใชน้วตักรรม smart farming ในการเก็บผลสตอร์เบอรีตามสีของผล 

 
2.2 สมาร์ทฟาร์มปัจจุบันและอนาคต2 
 สมาร์ทฟาร์มในปัจจุบนัจะมีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง (Internet Of 
Thing : IOT) คือการเช่ือมโยงของอุปกรณ์อจัฉริยะ (smart) ทั้งหลายผา่นอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการ
จดัการการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ แอปพลิเคชัน แว่นตากูเกิลกลาส ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อขอ้มูล ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานท่ี และสถิติได ้ รวมถึงการมีคุณสมบติัในการตรวจวดั 
เขา้มาใชเ้พื่อควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน ความช้ืนในอากาศ แสง และปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเพาะปลูก โดยจะเช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชนัในการแสดงผล การตั้งค่า เก็บขอ้มูล และวเิคราะห์
ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยเฉพาะระบบการประมวลผลขอ้มูล 
และจดัเก็บขอ้มูลทางอากาศจากโดรนและดาวเทียม ขอ้มูลเหล่าน้ียงัหมายรวมถึงภาพถ่ายต่าง ๆ ท่ี
ส่งตรงจากพื้นท่ีการเกษตรผา่นเซ็นเซอร์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเกาะติดและตามมอนิเตอร์พืชผล
                                                           
2 https://www.iotforall.com/smart-farming-future-of-agriculture 
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ของตนเองไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพราะขอ้มูลต่าง ๆจากเซ็นเซอร์จะส่งถึงมือเกษตรกรไดแ้บบเรียลไทม ์
ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถรับมือไดอ้ยา่งทนัการณ์ เช่น ท าให้ทราบว่าเวลาน้ี พืชผลท่ีปลูกไว้
ตอ้งการน ้ า หรือการบ ารุงรักษาอ่ืน ๆหรือไม่ ถา้ตอ้งการก็สามารถสั่งการ เปล่ียนแปลงค าสั่ง รดน ้ า
ผา่นแอปพลิเคชนัไดท้นัที   

ในประเทศจีนและญ่ีปุ่นปัจจุบนั เกิดกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน และระบบ 
IOT มาเพิ่มความเก่งของโซลูชนัการเกษตรแม่นย  า (precision agriculture ) ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทั่วประเทศ ขณะท่ี รัฐบาลหลายประเทศ ก็ตระหนักถึงความจ าเป็นและความได้เปรียบของ
เทคโนโลยีด้านน้ี ผลักดันโครงการน าร่องส่งเสริมเทคนิคในการพยากรณ์ท่ีแม่นย  าส าหรับ
การเกษตร เพื่อขบัเคล่ือนการเติบโตของตลาดในอนาคตอยา่งเห็นไดช้ดั 

IOT มีส่วนส าคัญในการสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในลักษณะของการ 
Disruption ใหก้บัอุตสาหกรรมการเกษตร “ในเชิงบวก” และยงัครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยมีรายงานท่ีจดัท าโดย Cisco ประมาณการณ์ไวว้า่ มูลค่าตลาดการท าเกษตรดว้ยเทคโนโลยี IOT 
จะขยบัข้ึนไปสูงถึง 14.4 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ และดว้ยเทคโนโลยีน้ีน่ีเอง ท่ีจะท าให้เกิดปริมาณ
ขอ้มูลมหาศาลจากกระบวนการท าการเกษตร ซ่ึงจะจดัเก็บผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์จ านวนมหาศาลท่ี
ติดตั้งใชง้านในพื้นท่ีการเกษตรทัว่โลก 
 พื้นฐานของ IOT นั้น จะเป็นการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตในการเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อาทิเช่น อุปกรณ์ตรวจวดั ส่วนควบคุมหลกั และหน่วยประมวลผล เพื่อใหอุ้ปกรณ์ตรวจวดัสามารถ
ตรวจวดั และส่งผลขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัอุปกรณ์ควบคุมและหน่วยประมวลผล เพื่อ
รายงานผล จดัเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการ วางแผน
งาน และการดูแลฟาร์มใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
 ดงันั้นในพื้นท่ีฟาร์ม จ าเป็นจะตอ้งมีการวางโครงข่ายพื้นฐานการส่ือสารท่ีเหมาะสม โดย
ปัจจุบนัเทคโนโลยทีั้ง 3G และ 4G มีบทบาทอยา่งมากในการท าใหแ้นวคิดของ IOT เป็นจริงมากข้ึน 
ท่ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเกษตรในการเพาะปลูกคร้ังท่ีผ่านมา หรือจากการเพาะปลูกใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง มาวเิคราะห์ เพื่อหาวิธีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัพื้นท่ี นวตักรรม-เทคโนโลยี
ท่ีจ  าเป็นใน Smart farming ท่ีนิยมใชใ้นขั้นตอนการ start up น้ีโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
 1. การควบคุมโรคและศัตรูพืช การท าเกษตรจะได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ช่วยให้
สามารถระบุอาการของโรคและเตือนเกษตรกรไดท้นัทีเม่ือเกิดปัญหา ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้
ทนั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาเฉพาะจุดได ้นบัเป็นผลดีต่อเกษตรกร 
 2. การตรวจสอบสถานะน ้ าและคุณภาพของดิน เม่ือ IOT เขา้มามีส่วนร่วมท าให้สามารถ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีร่วมกบัเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยวดัอุณหภูมิ ความช้ืนของดิน ตรวจสอบ
สารอาหาร รวมไปถึงสามารถมีผูช่้วยส่วนตวัในการท าเกษตรได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นระบบท่ีเขา้มามีส่วน
ช่วยในการตดัสินใจใหก้บัเกษตรกร และท าใหก้ารท าเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 3. การส ารวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ หากมีท่ีดินจ านวนมากคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะ
สามารถดูแลทุกพื้นท่ีอย่างทั่วถึง ท าให้เกิดเป็นอุปกรณ์การบินสังเกตการณ์รอบไร่ โดยท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งใชค้นควบคุม บนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยากรู้ในพื้นท่ีไร่ของคุณ อีกทั้งยงัไดภ้าพถ่ายท่ีมีความ
ละเอียดสูง และสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัภาพในอดีตได ้
 4. บรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง อีกปัจจยัท่ีมีความส าคญั คือ ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ ท า
ให้เกษตรกรและผูข้นส่งพยายามจะดูแลและปกป้องสินค้า โดยการใช้ระบบควบคุม ดัดแปลง
ภูมิอากาศ ใช้สารเคมีป้องกนัเช้ือรา และเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ แต่ระบบเหล่าน้ีไม่สามารถลดการ
เน่าเสีย ลดการเกิดเช้ือโรค ควบคุมการสุก และปรับปรุงเร่ืองความปลอดภยัของสินคา้ระหวา่งการ
ขนส่งได ้ซ่ึงในเวลาน้ี Parflesh จากแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้รวมทั้ง
สามารถดูสินคา้แบบเรียลไทมไ์ด ้
 
2.3 องค์ประกอบของ Smart Farm3 
 Smart farm system  ประกอบดว้ย 5 ส่วน 

 
รูปท่ี 2.3 ภาพแสดงองคป์ระกอบของ smart farm system 

 
 1.3.1 wire user และ wireless user ส่วนประมวลผล ส่วนสั่งการของผูใ้ชง้าน 
 1.3.2 input / output ( IOT sensor / device ( things ) อุปกรณ์ sensor และอุปกรณ์    
          อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆในระบบ smart farming  

                                                           

3https://www.eco-business.com/opinion/the-future-of-agriculture-lies-in-smart-farming/ 
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 1.3.3 wireless client , web server  
 1.3.4 Network router / gateway, base station , wireless access point, ad-hoc wireless link 
          และ Infrastructure wireless link 
 1.3.5 database , knowledge baes  
 
2.4 Wire user และ Wireless user ส่วนประมวลผล ส่วนส่ังการของผู้ใช้งาน4 
 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งโครงสร้างของระบบการท างาน IOT 

 

 
รูปท่ี 2.5 OWL Diagram ส าหรับ Smart Farm 

 

                                                           

4 https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/813/htm 
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รูปท่ี 2.6 ภาพ  XML code  
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รูปท่ี 2.7 Sequence Diagram ส าหรับ AI 

 

 
รูปท่ี 2.8 ภาพการแสดงกราฟของ Microsoft Azure Platform virtual machine frontend. 
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รูปท่ี 2.9 Screenshot of the system’s performance overview as in the Microsoft Azure Platform 

backend 

 
รูปท่ี 2.10 ภาพแสดงประสิทธิภาพของระบบใน Microsoft Azure Platform backend. 
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2.5 Input/ Output ( IOT sensor/ device ( things ) อุปกรณ์ sensor และอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 
      ต่าง ๆในระบบ smart farming5 
 

 
รูปท่ี 2.11 แสดงวงจรระบบ Smart Farming โดยใชแ้ผง Solar 

 
 ระบบ smart farm จะมีการเลือกใช ้  data input  เพื่อน าเขา้เป็นขอ้มูลเพื่อประมวลผลในการ
ปลูกและบ ารุงพืช จะเลือกเฉพาะ input ท่ี เป็น key performance indicator เท่านั้น เน่ืองจากเหตุผล
ทางดา้นตน้ทุนและตา้องการลดความยุง่ยากซบัซ้อนในการใชง้าน โดยเกษตรกรผูใ้ชง้าน  ดงันั้นใน
การออกแบบ input ของระบบจะตอ้งพิจารณาวา่พืชเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโตและด ารงชีวิต
อยู่ได้นั้ น ย่อมต้องการ ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม สภาพของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ไดแ้ก่  

1. ดิน เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรก ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ตอ้งเป็นดิน
ท่ีอุม้น ้ าไดดี้ ร่วนซุย มีอินทรียว์ตัถุมาก แต่เม่ือใชดิ้นปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเส่ือมสภาพ 
เช่น หมดแร่ธาตุ จ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ การไถพรวน การ
ใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวยีน เป็นตน้   

 
 

                                                           
5https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674862X20300148#! 
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รูปท่ี 2.12 แสดงลกัษณะของดิน 
 

 2. ความช้ืนของดินหรือน ้า 
                ความช้ืนของดินประกอบดว้ย 2 สถานะ คือ สถานะท่ีเป็นของเหลว เราเรียกวา่ น ้ า
ในดิน และสถานะท่ีเป็นก๊าซ เราเรียกวา่ ไอน ้ าในดิน ในประเทศท่ีมีอากาศหนาวจดั ความช้ืนของ
ดินอาจจะอยู่ในรูปของน ้ าแข็ง ส่วนประเทศในเขตร้อน ส่วนใหญ่น ้ าในดินจะอยู่ในรูปของ
ของเหลว  
            ดงันั้นความช้ืนของดิน กับน ้ าในดิน จึงมีความหมายเดียวกัน คือ ส่วนท่ีอยู่ใน
สถานะท่ีเป็นของเหลว ถา้ในส่วนของช่องวา่งในดินมีน ้ าอยูเ่ต็มไม่มีก๊าซอยูเ่ลยเรียกวา่ ดินท่ีอ่ิมตวั
ด้วยน ้ า  (saturated soil) แต่ถ้าช่องว่างของดินมีทั้ งน ้ าและก๊าซอยู่ด้วยเรียกว่า ดินท่ีไม่ อ่ิมตัว 
(unsaturated soil) ดงันั้น ดินท่ีใชใ้นการท าการเกษตรส่วนใหญ่ คือดินท่ีไม่อ่ิมตวั คณาจารยภ์าควชิา
ปฐพีวทิยา ( 2535 ) กล่าวถึงความส าคญัของความช้ืนของดินในการผลิตพืช 4 ประการ คือ 
 ประการแรก พืชและจุลินทรียดิ์นทุกชนิดตอ้งการน ้ าเพื่อเป็นส่วนประกอบของส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย เพื่อใชใ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ 
  ประการท่ีสอง น ้าเป็นตวัท าละลายท่ีดีมาก สามารถละลายไอออนต่าง ๆ ท่ีเป็นโภชนะของ
พืชและของจุลินทรียดิ์นใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีพร้อมมากท่ีสุดท่ีจะใหพ้ืชใชป้ระโยชน์ 
 ประการท่ีสาม น ้าเป็นกลางท่ีดีในการเคล่ือนยา้ยส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติจึงมีบทบาทในการ
เคล่ือนยา้ยไอออนและสารอ่ืน ๆ จากดินเขา้ไปในพืชและในจุลินทรียดิ์น  
 ประการท่ีส่ี น ้ ามีความร้อนจ าเพาะเเละความร้อนแฝงท่ีสูง จึงเปล่ียนอุณหภูมิยากสามารถ
ป้องกนัการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจดัของดินไม่ให้อุณหภูมิของดินสูงหรือต ่าเกินไปจนพืชท่ีข้ึนอยู่
บนดินและจุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นดินทนไม่ได ้
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/projectphysics122/--paccay-kar-ceriy-teibto-khxng-phuch/fbooo.jpg?attredirects=0
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 3. ธาตุอาหารและปุ๋ย  
  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้พืชเจริญเติบโต ดียิ่งข้ึน ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุท่ีพืชตอ้งการมากและในดินมกัมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ธาตุอาหารเหล่าน้ีจะตอ้งอยูใ่นรูปสารละลายท่ีพืชน าไปใชไ้ดแ้ละตอ้งมีปริมาณ ท่ี
พอเหมาะ จึงจะท าให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปดว้ยดี แต่ถา้มีไม่เพียงพอตอ้งเพิ่มธาตุอาหาร
ใหแ้ก่พืชในรูปของปุ๋ย  ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพของพืชมี 16 ธาตุ แบ่งเป็น 4  กลุ่ม 

1. คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน  (H) และออกซิเจน  (O) เป็นส่วนประกอบประมาณ  94-
99.5% ของน ้าหนกัสดของพืช และพืชไดรั้บจากอากาศและน ้า 

2. ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปตสัเซียม (K) มกัเรียกธาตุอาหารหลกัหรือปุ๋ย 
เพราะพืชตอ้งการใชม้าก และดินมกัจะขาดธาตุเหล่าน้ี จึงมกัใชเ้ป็นปุ๋ยส าหรับพืชในไร่
นาทัว่ไป 

3. แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถนั (S) เรียกว่าธาตุรอง เพราะพืชตอ้งการ
ใชม้ากรอง จาก N, P, K 

4. เหล็ก (Fe) แมงการนีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทอง            
ดอง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรีน (Cl) พืชตอ้งการในปริมาณน้อยมาก
แต่ก็ขาดไม่ได ้จึงเรียกกลุ่มน้ีวา่ จุลธาตุ 

5. อาก าศ  ในอ าก าศ มี แก๊ สหล า ยช นิด  แ ต่ แก๊ ส ท่ี พื ช ต้อ งก า รม าก คื อ  แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน ซ่ึงใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้าง
อาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดน้ีมีอยูใ่นดินดว้ย ในการปลูกพืชเราจึงควรท าใหดิ้น
โปร่งร่วนซุยอยูเ่สมอ เพื่อใหอ้าหารท่ีอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินมีถ่ายเทได ้

6. แสงแดดตอ้งการแสงแดดมาใชใ้นการสร้างอาหาร ถา้ขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน 
ใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดและตายในท่ีสุด พืชแต่ละชนิดตอ้งการแสงไม่เท่ากนัพืช
บางชนิดตอ้งการแสงแดดจดั แต่พืชบางชนิดก็ตอ้งการแสงร าไร พิจารณาใน 3 ดา้น คือ 

 
 ความเข้มแสง (Light intensity) มีปัจจยัโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่น
ในช่วงท่ีฟ้าหลัวหรือในฤดูฝนท่ีมีกลุ่มเมฆหรือไอน ้ าในอากาศมาบดบงัแสง จากดวง
อาทิตย ์พืชอาจแสดงอาการเครียด ชะงกัการเจริญเติบโต ผลฝ่อหรือร่วง พืชแต่ละชนิด
ตอ้งการความเขม้แสงท่ีแตกต่างกนั เช่นกระบองเพชรตอ้งการความเขม้แสงสูง กลว้ยไมใ้น
สกุลหวาย แวนดา้ และแคทลียา ตอ้งการความเขม้แสงกวา่พืชในสกุลรองเทา้นารีเป็นตน้ 
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 ช่วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
เช่นกนั เช่นเบญจมาศจะพฒันาตาดอกต่อเม่ือไดรั้บช่วงแสงไม่เกิน 13 ชัว่โมงคร่ึงต่อวนั 
หรือถา้ปลูกขา้วพนัธ์ุไวแสงในฤดูร้อน ขา้วจะไม่ออกดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาว
แสงวกิฤต (Critical day length) ตวัอยา่งท่ียกไปแลว้เช่นเบญจมาศมีค่าความยาวแสงวกิฤติ
ท่ี 13.5 ชัว่โมง หากเบญจมาศไดรั้บแสงนอ้ยกวา่น้ีจะออกดอก เราจึงจดัเบญจมาศเป็นพืช
วนัสั้น น่ีเองคือสาเหตุท่ีท าไมเราจึงเห็นเรือนเพาะช าเบญจมาศมีทั้งโคมไฟและม่านพราง 
แสงอยูใ่นโรงเรือน หลอดไฟมีไวใ้ชเ้พิ่มช่วงแสงในกรณีท่ีในช่วงการปลูกนั้นอยูใ่นช่วง
พฒันาตน้ หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดูหนาวมืดเร็ว จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟเพื่อควบคุม
ไม่ใหเ้บญจมาศออกดอก ในทางกลบักนัม่านพรางแสงจะใชเ้พื่อลดช่วงแสงและช่วย
กระตุน้ใหเ้บญจมาศหยดุ การเติบโตและออกดอก 
 
               คุณภาพแสง แสงท่ีมาจากแหล่งก าเนิดต่างกนัยอ่มท าใหมี้คุณภาพต่างกนั โดยมาก
แล้วพืชมกัตอ้งการแสงสีน ้ าเงินและแดงเป็นหลกั แต่สัดส่วนของแสงสีน ้ าเงินต่อแดงท่ี
เหมาะสมก็ข้ึนอยู่กบัชนิดพืชเป็นหลกั ตวัอย่างง่ายๆ เช่นการปลูกพืชโดยใช้ตาข่ายพราง
แสงสีด าและสีฟ้าก็จะมีอตัราการเจริญเติบโต ต่างกนั เพราะแสงท่ีผา่นตาข่ายพรางแสงสีด า
จะใหค้ล่ืนแสงสีน ้าเงินและแดงมากกวา่แสง ท่ีถูกกรองผา่นตาข่ายสีฟ้า 

 
 โดยทัว่ไปพืชจะใชแ้สงสีน ้ าเงินและแสงสีแดงในการสังเคราะห์แสงในปริมาณท่ีพอๆกนั 
แต่เน่ืองจากแสงสีแดงถูกดูดซับจากน ้ าไดง่้ายกวา่สีน ้ าเงิน ช่วงของแสงสีแดงท่ีพืชใช้มากท่ีสุดคือ
ช่วง 650-675 nm 

                ช่วงแสงท่ีส าคญัในการสังเคราะห์แสงจากรูปคือ 
                 Chlorophyll-a: 430nm/662nm  
                 Chlorophyll-b: 453nm/642nm  
                 Carotenoids: 449nm/475nm  
 

 

7. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกนั จะเห็นไดว้า่พืชบางชนิด
ชอบข้ึนในท่ีมีอากาศหนาวเยน็ แต่พืชบางชนิดก็ชอบข้ึนในท่ีมีอากาศร้อน การน าพืชมา
ปลูกจึงควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกบัอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล ในแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย 
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 ปัจจัยท่ีไม่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้แก่ โรค แมลง ว ัชพืช สารพิษ (ชะลอการ
 เจริญเติบโต)  ปัจจยัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไดแ้ก่ 
  1.พนัธุกรรม(พนัธ์ุพืช) สามารถก าหนดเลือกได ้
  2.สภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ส่วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุ
     อาหารไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมได ้
  3.การปฏิบติัดูแลรักษา เช่น การก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย การป้องกนัศตัรูพืช 
 

ความช้ืนในดินจึงมีความส าคญัมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงการควบคุมความช้ืนของ
ดินให้เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิด สามารถท าไดด้ว้ยการใชเ้ซ็นเซอร์เขา้มา
ช่วยตรวจวดั หากความช้ืนในดินต ่า สามารถเปิด/เพิ่มการใหน้ ้า เพื่อเพิ่มความช้ืนให้กบัดิน และหาก
ความช้ืนในดินสูง สามารถปิด/ลดการให้น ้า หรือเปิดแสลนพรางแสงเพื่อใหแ้ดดเขา้ถึง  หรือเปิดพดั
ลมเพื่อช่วยลดความช้ืนภายในโรงเรือน ความช้ืนในดินก็จะลดลงดว้ยเช่นกนั 

ระดบัความช้ืนท่ีพืชสามารถรับไดจ้ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัน้ี 

 1. ความช้ืน 80% - 100% : สภาวะอนัตรายต่อพืช ถา้มีความช้ืนสูงในระดบัน้ีเป็นเวลานาน 
     มีโอกาสสูงมากท่ีจะท าใหร้ากเน่า หรือเกิดเช้ือราข้ึนได ้
 2. ความช้ืน 70% - 79% : สภาวะดินแฉะ หากไม่ควบคุมใหดี้ หรือปล่อยเป็นเวลานานก็อาจ
     เขา้สู่สภาวะอนัตรายได ้
 3. ความช้ืน 50% -69% : สภาวะท่ีพืชชอบ เน่ืองจากพืชจะมีการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดใน
     สภาวะน้ี 
 4. ความช้ืน 40% - 49% : สภาวะแหง้ ควรเพิ่มความช้ืนให้แก่ดิน เพื่อใหพ้ืชเจริญเติบโตได ้
 5. ความช้ืน 0% - 39% : สภาวะวกิฤติ สามารถท าใหพ้ืชแหง้และเห่ียวเฉาตายได้ 
 

จากท่ีกล่าวมา พบว่า  ปัจจัย แสงแดด อากาศ และอุณหภูมิ ของประเทศไทยมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนช้ืน เหมาะสมส าหรับส่ิงมีชีวิตทัว่ ๆ ไป  จึงเป็น 
indicator ท่ีมีความส าคญัน้อยกว่า น ้ าหรือความช้ืน ซ่ึงความช้ืนส าหรับพืชจะเป็นน ้ าในดินหรือ
ความช้ืนในดินท่ีจดัเป็น key performance indicator : KPI ท่ีส าคญัของการปลูกบ ารุงพืชตลอดอายุ
พืช  ดงันั้น ระบบ smart farming  จึงจะใชค้วามช้ืนในดิน ( soil moisture content ) เป็นขอ้มูล input 
เพียงตวัเดียวท่ีน าเข้าระบบ smart farm  และระบบ smart farm โดยทัว่ไปมกัจะใช้ sensor เพียง 
sensor เดียว  คือการตรวจจบัค่าความช้ืนในดิน โดยมีงานวจิยัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ น ้าหรือความช้ืนเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับพืชมากกวา่ปัจจยัอ่ืน เช่น  
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กรณีเกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือน ถ้าดินท่ีปลูกมีความช้ืนสูง อาจท าให้เกิดโรครา
น ้ าคา้งได ้เน่ืองจากเมล่อนเป็นพืชท่ีมีใบกวา้ง ใหญ่ และมีขน เม่ือสัมผสักบัน ้ าฝนจะมีโอกาสเกิด
หยดน ้ าคา้งบนใบได ้ท าให้ใบแห้งยาก กลายเป็นสภาวะท่ีอาจท าให้เกิดการเขา้ท าลายของเช้ือรา
น ้าคา้งบนใบไดร่้วมกบัสภาพอากาศท่ีเยน็และช้ืนหลงัฝนตก โรคน้ีจึงระบาดมากในฤดูฝน เป็นโรค
ท่ีสร้างความเสียหายมากส าหรับพืชในวงศ์แตง จึงตอ้งดูแลควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดตั้งแต่เน่ิน ๆ 
หรือหาเคร่ืองมือท่ีช่วยยบัย ั้งการเกิดราหรือโรคต่าง ๆ ได ้

กรณีศึกษา การปลูกทุเรียน ในสวนทุเรียนเม่ือมีความช้ืนในดินสูงเกิน 80% โดยเฉพาะราก
ของทุเรียนท่ีมีความลึกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร จะมีความเส่ียงต่อปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า 
นอกจากน้ีความช้ืนในดินยงัท าให้เกิดโรคจุดสนิมท่ีเกิดจากสาหร่ายสีเขียว เจาะเขา้ท าลายใบและก่ิง
ของทุเรียน เน่ืองจากสาหร่ายสีเขียวเติบโตไดดี้หากดินมีความช้ืนสูงเกินไป 
 ดงันั้น sensor วดั soil moisture content ท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด จึงมกัจะก าหนดค่า การ
ให้น ้ าเม่ือ sensor ตรวจจบัความช้ืนไดต้ ่ากวา่ 40 % และก าหนดหยุดการให้น ้าเม่ือตรวจจบัความช้ืน
ไดสู้งกวา่ 70% ตวัอยา่ง soil moisture sensor  

 
รูปท่ี 2.13 ภาพแสดง soil moisture sensor ( Arduino module ) ท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด 

 
หลกัการท างานของเซนเซอร์วดัความช้ืนในดิน 

           ในการวดัค่าความช้ืนในดินนั้น จะตอ้งน าเอาแท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินท่ีตอ้งการวดั
ซ่ึงก็จะสามารถอ่านค่าความช้ืนของดินได ้หลกัการ คือ การวดัค่าความตา้นทานระหวา่งอิเล็กโทรด 
2 ขา้งในรูป ดงัน้ี 
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รูปท่ี 2.14 ภาพแสดง soil moisture sensor ( Arduino module ) prototype grade 
  

            ในกรณีท่ีอ่านค่าความตา้นทานไดน้อ้ย ก็แปลวา่มีความช้ืนในดินมาก หรือดินชุ่มช้ืนไม่ตอ้ง
รดน ้ า ในกรณีท่ีอ่านค่าความตา้นทานไดม้าก ก็แปลวา่มีความช้ืนในดินนอ้ย หรือดินแหง้อาจจะตอ้ง
รดน ้า  ในส่วนของ Soil moisture sensor module น้ีสามารถใหค้่าได ้2 แบบ 
 1. อ่านค่าเป็นแบบ Analog หมายถึงอ่านค่าความช่ืนและใหค้่าตั้งแต่ 0 ถึง 1024 
 2. อ่านค่าเป็นแบบ Digital โดยเปรียบเทียบกบัค่าท่ีตั้งไว ้ถา้มากกวา่ก็ให ้logic HIGH ถา้ต ่า
     กว่าก็ LOW จากนั้นค่าท่ีอ่านไดก้็จะเอาป้อนให้กบัวงจรเปรียบเทียบแรงดนั IC LM393 
     (DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS) โดยตั้ งค่าได้จาก Variable Resistor ซ่ึง
     เป็นการปรับค่าแรงดนัท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 
2.6 Wireless client/ Web server6 

 
รูปท่ี 2.15 ภาพแสดงการท างานของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ของ protocol MQTT 

                                                           
6 https://www.cloudmqtt.com/docs/index.html 

https://sites.google.com/site/projectphysics122/hlak-kar-thangan-khxng-sensexr-wad-khwamchun-ni-din/l4.jpg?attredirects=0
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2.7 Network router/ gateway, base station , wireless access point, ad-hoc wireless link และ  
      Infrastructure wireless link7 
 

 
รูปท่ี 2.16 ภาพแสดง Network router/ gateway, base station , wireless access point, ad-hoc 

wireless link และInfrastructure wireless link 
 

2.8 Database, knowledge baes8 
 

 
รูปท่ี 2.17 ภาพแสดงการท างานระหวา่ง Database, Web Server, Knowledge Base, และ IOT Smart 

Farm 
 

                                                           

7 https://www.researchgate.net/figure/Multi-Layer-Smart-Farming-Architecture_fig3_339372082 

8 https://saixiii.com/what-is-database/ 
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 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความก้าวหน้าในด้าน AI / ES ในปัจจุบนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ประกอบกบัการน ามาประยุกตใ์ชไ้ม่ตอ้งเพิ่มเติม hardware ใด ๆ ระบบ smart farm IOT ท่ีมีอยูเ่ดิม
สามารถโปรแกรมเพิ่มเติมไดท้นัที  เป็นเหตุใหแ้นวโนม้ส าหรับสมาร์ทฟาร์มในอนาคตของโลก จะ
มีการน า ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence : AI) และระบบผูเ้ช่ียวชาญ ( Expert System : ES ) 
น ามาประยกุตใ์ชก้บัระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 
2.9 ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เช่ียวชาญ9 
 

 
รูปท่ี 2.18 ภาพแสดงการท างานระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI ) บางคร้ัง เรียกว่า  “machine intelligence” 
หมายถึง การกระท าด้วยความฉลาดโดยเคร่ืองจกัรกล ไม่เหมือนการกระท าดว้ยความฉลาดของ
มนุษยห์รือสัตว ์ซ่ึงเกิดจากการประมวลผลภายในตวัมนุษยป์รับเทียบกบัประสบการณ์ของมนุษย์
เอง   เคร่ืองจกัรกลสามารถเรียนรู้และแกปั้ญหาจากการท่ีมนุษยส์ร้างเง่ือนไขในการแกปั้ญหาทุก
ชนิดจากโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาใดปัญหาหน่ึงแลว้น าไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าของเคร่ืองจกัรกล  
เม่ือเคร่ืองจกัรกลไดมี้ปัญหา input เขา้มา   จกัรกลสามารถประมวลผลและแกปั้ญหาจากเง่ือนไขท่ีมี
อยู ่ท  าใหจ้กัรกลสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรืออยา่งฉลาดนัน่เอง 
 
  AI แบ่งตามความสามารถที่มนุษย์ต้องการได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้10 

1.การกระท าคลา้ยมนุษย ์( Acting Humanly ) การสร้างเคร่ืองจกัรท่ีท างานในส่ิงซ่ึงอาศยั
ปัญญาเม่ือกระท าโดยมนุษยส่ื์อสารไดด้ว้ยภาษาท่ีมนุษยใ์ช ้เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ตวัอยา่งคือ 

                                                           
9 https://www.researchgate.net/figure/IoT-Based-Expert-System_fig3_309434100 
10 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/4025-what-is-ai.html 
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การแปลงขอ้ความเป็นค าพูด และ การแปลงค าพูดเป็นขอ้ความ มีประสาทรับสัมผสัคลา้ยมนุษย ์
เช่น คอมพิวเตอร์รับภาพไดโ้ดยอุปกรณ์รับสัมผสั แลว้น าภาพไปประมวลผล 

2. เคล่ือนไหวได้คล้ายมนุษย ์เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ อย่างการ ดูดฝุ่ น เคล่ือนยา้ย
ส่ิงของเรียนรู้ได ้โดยสามารถตรวจจบัรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แลว้ปรับตวัสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนไปได ้

3.การคิดคลา้ยมนุษย ์(Thinking Humanly)กลไกของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดมนุษย ์
เช่น การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ก่อนท่ีจะท าให้เคร่ืองคิดอย่างมนุษยไ์ด้ ตอ้งรู้ก่อนว่า
มนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์เป็นศาสตร์ด้าน 
cognitive science (คลอนิทีฟ ไซอิน) เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง การแลกเปล่ียน
ประจุไฟฟ้าระหวา่งเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปล่ียน แปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหวา่งการคิด 
ซ่ึงจนถึงปัจจุบันเราก็ยงัไม่ รู้แน่ชัดว่า มนุษย์เรา คิดได้อย่างไร คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking 
rationally) การศึกษาความสามารถในดา้นสติปัญญาโดยการใชโ้มเดลการค านวณการศึกษาวิธีการ
ค านวณท่ีสามารถรับรู้ ใชเ้หตุผล และกระท าใชห้ลกัตรรกศาสตร์ในการคิดหาค าตอบอยา่งมีเหตุผล 
เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System : ES) 

4. กระท าอย่างมี เหตุผล (Acting rationally) การศึกษาเพื่ อออกแบบโปรแกรมท่ี มี
ความสามารถในการกระท า หรือเป็นตวัแทนในระบบอตัโนมติัต่าง ๆ ท่ีมีปัญญา พฤติกรรมท่ีแสดง
ปัญญาในส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้เช่น โปรแกรมเล่นเกมหมากรุก ท่ีจะ
ท าใหคู้่ต่อสู้แพใ้หไ้ด ้

ตัวอย่างงานด้าน AI  เช่น การวางแผนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ (autonomous 
planning and scheduling) โปรแกรมควบคุมยานอวกาศระยะไกลขององค์การ NASA (นาซา), ( 
game playing ) เช่น โปรแกรคอมพิวเตอร์(  Deep Blue  )ของบริษทัไอบีเอ็ม เป็นโปรแกรมเล่นเกม
หมากรุก สามารถเอาชนะคนท่ีเล่นหมากรุกไดเ้ก่งท่ีสุดคือ Garry Kasparov  ดว้ยคะแนน 3.5 ต่อ 2.5 
ในเกมการแข่งขนัหาผูช้นะระดบัโลก เม่ือปี ค.ศ. 1997การควบคุมอตัโนมติั ( autonomous control ) 
เช่น ระบบ ALVINN : Autonomous Land Vehicle In a Neural Network  เป็นระบบโปรแกรมท่ี
ท างานดา้นการมองเห็นหรือคอมพิวเตอร์วิทศัน์ ( computer vision system ) โปรแกรมน้ีจะไดรั้บ
การสอนให้ควบคุมพวงมาลัยให้รถแล่นอยู่ในช่องทางอตัโนมติั, การวินิจฉัย ( diagnosis ) เป็น
การศึกษาเร่ืองสร้างระบบความรู้ของปัญหาเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ 
จุดประสงค์ของระบบน้ีคือท าให้เสมือนมีมนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าปรึกษาและค าตอบเก่ียวกบั
ปัญหาต่าง ๆ,  ( robotics ) เช่น หุ่นยนต ์ASIMO หุ่นยนตจ๋ิ์วช่วยในการผา่ตดั, การแกโ้จทยปั์ญหา ( 
problem solving ) เช่น โปรแกรม PROVERB  ท่ีแก้ปัญหาเกมปริศนาอกัษรไขว ้ซ่ึงท าได้ดีกว่า
มนุษย ์
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 นับตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมาเทคโนโลยี AI ได้มาเป็นส่วนหน่ึงของ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทางการแพทย ์ทางการเกษตร การขนส่ง การพาณิชยต่์าง ๆ การส่ือสาร ปัจจุบนัมีการ
น ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในชีวติประจ าวนั จนมนุษยลื์มความฉลาดของเคร่ืองจกัรกล เช่น เคร่ืองscan 
ตวัอกัษรมือถือ ( optical character recognition ) ซ่ึงสามารถอ่านตวัอกัษรแลว้ส่งไปยงัเคร่ืองพิมพ์
หรือเก็บไวใ้นเคร่ืองจกัรกลได้ทนัที เคร่ืองจกัรกลรุ่นใหม่ๆ สามารถเขา้ใจภาษามนุษย ์เช่น การ
คน้หาบน google โดยการพูดแทนการพิมพ ์ รวมถึง รถยนตไ์ร้คนขบั หรือ การจ าลองการรบในทาง
การทหาร เป็นตน้ 
 
 ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems-ES)11 
  ES เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก็บขอ้มูลและกฎเกณฑ์ของความรู้ ซ่ึงรวบรวมมา
จากสาขาวิชาท่ีต้องการความเช่ียวชาญไว้ในฐานความรู้ (knowledge base) และโปรแกรมจะ
ด าเนินการเม่ือมีการป้อนขอ้มูลโดยผูใ้ช ้ในลกัษณะการถามตอบและประมวลผล ค าตอบจากท่ีผูใ้ช้
ป้อนเข้าไปเพื่อหาข้อสรุปหรือค าแนะน าท่ีต้องการ  ES เป็นสาขาหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence-AI) ซ่ึงศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั การพฒันา ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การเลียนแบบการเรียนรู้และพฤติกรรมการให้เหตุผลของมนุษย์ ES ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาแกผู้ใ้ช้
ในการใหค้  าแนะน าท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ ในบางสาขา  
 
 ตวัอยา่งของ ES ท่ีน าไปใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ 
  1. ดา้นการแพทย ์: การใหค้  าแนะน าแก่หมอในการสั่งยาปฏิชีวนะใหค้นไขซ่ึ้งตอ้ง
      ค  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เช่น ประวติัการเจบ็ป่วยของคนไข ้แหล่งติด
      เช้ือ ราคาของยา ทดแทนผูเ้ช่ียวชาญ โดยการใชฐ้านความรู้และความสามารถใน
      การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผูเ้ช่ียวชาญได ้เช่น 
      ผูช่้วยหมอใช ้ES ในการตรวจสอบผลการตรวจคล่ืนหัวใจ (electro-cardiogram 
      printout) เพื่อดูวา่หวัใจของคนไขท้  างานปกติหรือไม่ 
  2. ด้านการผลิต : การให้ค  าแนะน าแก่โรงงานในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น 
      ช้ินส่วนเคร่ืองบิน 
  3. ดา้นธรณีวิทยา : ให้ค  าแนะน าแก่นักธรณีวิทยาในการวิเคราะห์ดินและน ้ ามนั 
      เพื่อพิจารณาในการขดุเจาะน ้ามนั 
  4. ดา้นกระบวนการผลิต : ให้ค  าแนะน าในการก าหนดตารางเวลาในกระบวนการ

                                                           
11 https://sites.google.com/site/jarupun6005/sarsnthes/rabb-phu-cheiywchay-artificial- 
   intelligence-expert-system-ai-es 
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      ผลิต (Expert Systems Scheduling) ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถปรับตารางเวลาการ
      การผลิต ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเปล่ียนแปลงการผลิตหรือ 
      เง่ือนไขของโรงงานท่ีเปล่ียนไป อย่างรวดเร็วดงัท่ีบริษทั General Motors ได้
      น ามาใช ้
  5. ดา้นกระบวนการท างานของบริษทับตัรเครดิต : ใช ้ES ช่วยในกระบวนการ
ท างานตั้งแต่การประมวลการสมคัรของลูกคา้ การอนุมติัเครดิต การรวมบญัชีท่ีคา้งช าระเกินก าหนด 
ES ท่ีใชร้ะบบน้ีเรียกวา่ Authorization Assistant และท าใหบ้ริษทัประหยดัเงินไดห้ลายลา้นดอลล่าร์
ในแต่ละปี (Haag et al.,2000) 
  6. ดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ : การออกแบบ ES มาส าหรับช่วยบริษทัท่ีท า
ธุรกิจต่างประเทศในการท าสัญญากบัประเทศต่างๆ และใชเ้ป็นเคร่ืองมืออบรมพนกังานใหมี้ความรู้
และทกัษะในความซบัซอ้นของการคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึน (Haag et al.,2000) 
  7. ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ : บริษทัท่ีติดต่อกบักลุ่มประเทศ NAFTA ตอ้งเผชิญ
ปัญหากบัภาษีและกฎระเบียบท่ีสลบัซบัซอ้นส าหรับสินคา้ต่างๆ ตลอดจน ความเขม้งวดในเร่ืองพิธี
ศุลกากร และการก าหนดโทษของการฝ่าฝืนค่อนขา้งรุนแรง ดงันั้น ความเส่ียงในการท าการคา้กลุ่ม
ประเทศดงักล่าวจึงค่อนขา้งสูง บริษทัต่างๆ จึงไดอ้าศยั ES ส าเร็จรูปท่ีช่ือวา่ “Origin” เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการใหค้  าแนะน าในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ 
 
องค์ประกอบทีส่ าคัญของ ES ได้แก่ (Stairs & Reynolds, 1999) 

1) ฐานความรู้ (Knowledge base) ซ่ึงเก็บรวบรวมกฎเกณฑต่์างๆ (rules) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น กฎเกณฑน้ี์จะช่วยให ้ES สามารถใหข้อ้สรุปในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ช ้

 2)   โปรแกรมท่ีจะน าฐานความรู้ไปใชเ้พื่อพิจารณาเสนอแนะแกปั้ญหาหรือโครงสร้างการ
        ตดัสินใจ (Inference engine) โดย Inference engine จะท าหนา้ท่ีในการจดัระบบและ
        ควบคุมกฎเกณฑ ์โดยจะใหเ้หตุผลต่าง ๆ เพื่อจะน าไปสู่ขอ้สรุปหรือ ขอ้เสนอแนะแก่  
                     ผูใ้ช ้
 3)   อุปกรณ์ช่วยในการอธิบาย (Explanation facility) อุปกรณ์ช่วยในการอธิบายช่วยท าให้
       ผูใ้ชเ้ขา้ใจกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ 
 4)   อุปกรณ์ในการหาความรู้ (Knowledge acquisition facility) เป็นอุปกรณ์ในการรวบรวม
       และเก็บความรู้ท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 5)   การเช่ือมโยงกบัผูใ้ช ้(User interface) เป็นการท าใหก้ารพฒันาและการใช ้ES ท าไดง่้าย
       ข้ึน ปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถน าไปช่วยในการสร้าง ES โดยใชรู้ปภาพท่ีผูใ้ช้
       ตอ้งการ (เช่น จะใชเ้มนูฟอร์ม) 
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ข้อจ ากดัของ ES มีข้อจ ากดัดังนี ้ 
1) การน าความรู้ความเช่ียวชาญมาใชใ้น ES ในบางคร้ังอาจท าไดย้ากเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญ

อาจจะไม่สามารถอธิบายไดว้า่ตนเองรู้อะไรบา้ง และบางคร้ังก็ไม่สามารถอธิบาย
เหตุผลของความรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2) แมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญจะสามารถอธิบายองคค์วามรู้และกระบวนการการให้เหตุผลอยา่ง
ชดัเจน แต่กระบวนการในการสร้างกฎเกณฑอ์าจจะสลบัซบัซอ้นมากเกินไป จนไม่
สามารถเสนอแนะค าตอบไดอ้ยา่งแน่ชดั 

3) การใช ้ES จะใชแ้กปั้ญหาท่ีไดรั้บการออกแบบและใส่ขอ้มูลในโปรแกรมแลว้เท่านั้น 
ดงันั้น ES จึงไม่สามารถจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ นอกจากน้ี ES ไม่สามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาและไม่สามารถใชค้วามเช่ียวชาญท่ีมีอยูเ่พื่อจดัการกบั
ปัญหาใหม่ๆ แบบท่ีมนุษยท์  าได ้

4) ES ไม่มีวจิารณญาณในการเสนอแนะ ดงันั้นในบางกรณีอาจจะน าไปสู่อนัตรายได ้
นอกจากนั้น ES ยงัมีความแตกต่างกบั DSS : Decision supporting system ของ AI คือ ผูใ้ช้ 

DSS จะต้องมีความรู้ หรือความเช่ียวชาญเก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีตนเองเผชิญอยู่และตอ้ง
จดัการกบัสถานการณ์นั้น แมว้า่ DSS จะช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจแต่ผูใ้ชต้อ้งทราบว่าควรจะ
ตั้งค  าถามอย่างไร เพื่อจะไดค้  าตอบในการช่วยการตดัสินใจ และจะหาค าตอบไดอ้ย่างไร รวมทั้ง
จะตอ้งด าเนินการต่ออย่างไร ส่วนระบบ ES ผูใ้ช้เพียงแต่ให้ขอ้เท็จจริงหรืออาการของปัญหาท่ี
ตอ้งการค าตอบ ส่วนความรู้และความเช่ียวชาญท่ีจะช่วยในการแกปั้ญหาจะมาจากระบบ ES 
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาภาคการเกษตรกา้วสู่ Smart Farming ในประเทศไทยอาจจะตอ้งใช้
เวลาอีกระยะ เน่ืองจากเกษตรกรไทยยงัขาดองค์ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยี และเงินลงทุน ท่ี
ส าคญั หวัใจท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลงไม่ยดึติดกบัการท าแบบเดิม ๆ เพราะอยา่งท่ีเรียนในขา้งตน้ แม้
เกษตรสมยัใหม่จะผสานเทคโนโลยี นวตักรรมและองค์ความรู้ ยงัตอ้งประกอบดว้ยวิธีคิด การท า
เกษตรแบบ ‘ผูป้ระกอบการ’ เพื่อสร้างความมัน่คงทางรายได ้สร้างโอกาสใหก้บัการพฒันาประเทศ
ไปสู่รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ และยงัสร้างความมั่นคงในการเป็นประเทศผู ้ผลิตอาหารเล้ียง
ประชากรโลก 
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2.10 DSSAT12 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่ยุค smart farm IOT มีการผลิตโปรแกรม smart farm  ข้ึนมา และเป็นท่ีนิยม

ใชก้นัทัว่โลก และไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปจนเขา้สู่ยุค IOT  feature และ function  ก็แตกต่างจาก
เดิมมาก  จากการตรวจเอกสารพบว่า ในยุคก่อนยุคของ IOT มี Program ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ทัว่โลก 3 
โปรแกรม คือ 
 DSSAT เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยความร่วมมือของนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ มหาวิทยาลยัฟลอริดา  มหาวิทยาลยัจอร์เจีย  มหาวิทยาลยัเกลพ์ มหาวิทยาลยั
ฮาวาย  มหาวิทยาลัยไอโอวา และศูนย์พัฒนาปุ๋ยระหว่างประเทศ (International Fertilizer 
Development Center : IFDC ) เป็นโปรแกรมท่ีใช้กนัแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมากกว่า 
100 ประเทศ ทั้งรูปแบบการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ โดยใชห้ลกัการประเมินผลการ
จดัการต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยผูใ้ชส้ามารถทราบผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปัจจยัการ
ผลิตต่าง ๆ โดยการจ าลองแบบการผลิตในคอมพิวเตอร์แทนการปลูกพืชจริง  ซ่ึงประเมินผลจาก
ขอ้มูลพืช  ดิน และภูมิอากาศ โดยประเมินผลการเจริญเติบโตของพืชไดถึ้ง 27 ชนิด และยงัค านวณ
ความเส่ียงทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชลประทาน การใช้
ปุ๋ย และการจดัการธาตุอาหาร  การสลายตวัของคาร์บอนอินทรีย ์ (carbon sequestration) โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. Land module 
 2. Management module 
 3. Soil module มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 
  3.1สมดุลของน ้าในดิน (soil water balance sub-module ) 
  3.2 แบบจ าลองไนโตรเจนในดิน (soil nitrogen) 
  3.3 แบบจ าลองอินทรียวตัถุในดิน ( soil organic matter ) 
 4. Weather module ในส่วนของภูมิอากาศ มีการใชข้อ้มูลจริง และการประมาณขอ้มูล   
      อากาศรายวนั ส าหรับการท างานของโปรแกรม 
 5. Soil-plant-atmosphere module เป็นส่วนของอนัตกิริยา ( Interaction ) ระหวา่งดิน พืช 
     และบรรยากาศในการใชน้ ้ าและแสง 
 6. CROPGRO plant growth module กลุ่มพืชท่ี DSSAT สามารถจ าลองแบบการ   
     เจริญเติบโตโดยใชแ้นวการประเมินโปรแกรม CROPGRO 
 
 

                                                           
12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317316301287 
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 จากการตรวจสอบพบว่า ในประเทศไทยยงัไม่มีระบบ smart farming ท่ีเป็นระบบ เช่น
ต่างประเทศ มีเพียงบริษทัท่ีใชช่ื้อวา่ จ  าหน่ายระบบ smart farm แต่ก็มีเพียงระบบควบคุมการรดน ้ า
ผ่าน Wi-Fi ควบคุมและสั่งการด้วย application บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเท่านั้น ดังตวัอย่างระบบ
ควบคุมการรดน ้าผา่น WI-FI ท่ีวางขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ของประเทศไทย 

 
รูปท่ี 2.19 แสดง Product details of 4 โซน ระบบรดน ้าอตัโนมติั ผา่น WI-FI 

 
Product details of 4 โซน ระบบรดน ้าอตัโนมติั ผา่น WI-FI 

 4 โซน ระบบรดน ้าอตัโนมติั ผา่น WI-FI 
 ควบคุมผา่นสมาร์ทโฟน ไดจ้ากทัว่โลก คุณสามารถควบคุมป๊ัมน า้้ไดทุ้กทีและทุกเวลา 

เพียงแค่คุณเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได ้
 โหลด Ape Welink เพื่อใชง้านไดท้ั้ง IOS และ Android  
 แต่ละโซนควบคุมเปิด-ปิดวาลว์เพื่อรดน ้าตน้ไมไ้ดอิ้สระ 8 โปรแกรม/วนั 
 มีระบบ AUTO และ MANNUAL ทุกโซน ควบคุมไดอ้ยา่งอิสระ  
 เลือกใชง้านกบัป้ัมน ้า ซบัเมิส   เม่ือวาลว์ท างาน ป๊ัมจะท างานดว้ยอตัโนมติั จ่ายน ้าไปยงัแต่

ละโซน 
 ใชง้านง่าย ติดตั้งง่าย ไม่เขา้ใจการใชง้าน การติดตั้ง โทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามไดต้ลอด  
 โทร 0660945xxx 
 สินคา้รับประกนัการใชง้านปกติ 1 ปีเตม็ 
 ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียน เพิ่มลด อุปกรณ์ตามการใชง้านได ้
 แจง้เพิ่มเติมช่องทางไลน์ ไอดี Power techxx แอพลิเคชัน่ eWeLink ดาวน์โหลดไดฟ้รีท่ี 
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App Store ส าหรับระบบ iOS และ Google Play ส าหรับระบบ Android 
 ฟีเจอร์สั่งงานผา่น Wi-Fi 
 ดูสถานะจริงวา่เปิดหรือปิดไดท้นัทีในแอพ 
 เปิดปิดผา่นแอพ 
 ตั้งเวลาไดสู้งสุด 8 เซตเวลา 

 
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว 
 

 
รูปท่ี 2.20 แสดงตูบ้งัคบั Smart Farm 

 

 
รูปท่ี 2.21 แสดงขา้งในของตูบ้งัคบั Smart Farm 
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ราคาสูง  แต่กลบัใช ้WIFI Module ของจีน ส าเร็จรูป ยืดหยุน่ต ่า ไม่เฉพาะชนิดพืช 
 
 หลอดไฟแสดงสถานะ13 

 
รูปท่ี 2.22 ภาพหลอดไฟแสดงสถานะ 

 

 
รูปท่ี 2.23 ภาพแสดง wi-fi wires smart switch ท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

 

                                                           
13 https://www.songthamelec.com/product/4819 
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รูปท่ี 2.24 ภาพแสดง switching power supply 

 
2.11 Circuit breaker and Magnetic switch14  
 
การท างาน   

 
รูปท่ี 2.25 ภาพแสดง circuit breaker และ magnetic contactor 

 
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือ อุปกรณ์ท่ีท างานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าแบบไม่
อตัโนมติั แต่สามารถเปิดวงจรไดอ้ตัโนมติั ถา้มีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าท่ีก าหนด โดยป้องกนั
ไม่ใหอุ้ปกรณ์ท่ีต่อกบัเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นเกิดความเสียหายข้ึนจากกระแสท่ีเกินก าหนด 
 

                                                           
14 https://mall.factomart.com/circuit-breaker/type-of-circuit-breaker/ 
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รูปท่ี 2.26 ภาพแสดง circuit breaker 

 
2.12 C++15 

 
รูปท่ี 2.27 สัญลกัษณ์ C++ 

 
C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป ซ่ึงสามารถเขียนโปรแกรมไดท้ั้งแบบ

ออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติทัว่ไป และยงัมีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการจดัการและ
เขา้ถึงระดบัหน่วยความจ านอกจากน้ีมนัยงัถูกน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตวั (Embedded) เวบ็เซิร์ฟเวอร์ การพฒันาเกม และแอพพลิเค
ชนัท่ีตอ้งการประสิทธิภาพอยา่งสูง และเป็นภาษาหลกัท่ี Arduino ใช ้
 ภาษา C++ เป็นภาษาท่ีถูกออกแบบมาในการเขียนโปรแกรมระบบ ซ่ึงมีประสิทธิภาพและ
ความยืดหยุน่ในการออกแบบโปรแกรมสูง C++ เป็นภาษาท่ีตอ้งคอมไพล์ก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน ซ่ึง

                                                           
15 https://th.wikipedia.org/wiki/ซี%2B%2B 
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สามารถพฒันาไดใ้นหลายๆ แพลตฟอร์ม ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนโดยองค์กรต่างๆ ท่ีประกอบไป
ดว้ย Free Software Foundation (FSF's GCC) LLVM Microsoft Intel และ IBM 
 
2.13 MIT APP INVENTOR16 
 

 
รูปท่ี 2.28 สัญลกัษณ์ของ MIT App Invertor 

 
MIT App Inventor เป็นสภาพแวดลอ้มการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีให้บริการโดย Google 

และปัจจุบนัไดรั้บการดูแลโดยสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ช่วยให้มือสมคัรเล่นเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน่ (APP) ส าหรับสองระบบปฏิบติัการ (OS): 
Android และ iOS ซ่ึง ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2019 อยู่ในขั้นตอนการทดสอบเบตา้ขั้นสุดทา้ย เป็น
ซอฟตแ์วร์เสรีและโอเพนซอร์สท่ีออกภายใตลิ้ขสิทธ์ิคู่: Creative Commons Attribution ShareAlike 
3.0 ใบอนุญาต Unported และ Apache License 2.0 ส าหรับซอร์สโคด้ 
 หนา้ตาโปรแกรม (GUI) คลา้ยกบัภาษาโปรแกรม Scratch (ภาษาโปรแกรม) และ StarLogo 
ซ่ึงจะให้ผูใ้ช้ลากและวางวตัถุท่ีมองเห็นเพื่อสร้างแอปพลิเคชันท่ีสามารถท างานบนอุปกรณ์ 
Android ในขณะท่ี App-Inventor Companion (โปรแกรมท่ีอนุญาตให้แอปท างานและตรวจแก้
จุดบกพร่อง) ท่ีท างานบนอุปกรณ์ iOS ยงัอยู่ระหว่างการพฒันา ในการสร้าง App Inventor นั้น 
Google ไดท้  าการวิจยัก่อนหนา้น้ีอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและท างานใน 
Google ในสภาพแวดลอ้มการพฒันาออนไลน์  
 App Inventor และโครงการอ่ืน ๆ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานและไดรั้บแจง้จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ
นกัก่อสร้างซ่ึงเนน้วา่การเขียนโปรแกรมสามารถเป็นยานพาหนะส าหรับการมีส่วนร่วมกบัความคิด
ท่ีทรงพลงั มนัเป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองในคอมพิวเตอร์และการศึกษาท่ีเร่ิมตน้
ดว้ยการท างานของ Seymour Papert และ MIT Logo Group ในทศวรรษท่ี 1960 และยงัไดแ้สดงออก
ถึงการท างานของ Mitchel Resnick เก่ียวกบั Lego Mindstorms และ StarLogo  
 App Inventor ยงัรองรับการใชง้านขอ้มูลบนคลาวด์ผา่นส่วนประกอบ Firebase # Firebase 
Realtime ท่ีไดจ้ากการทดลอง นอกจากน้ียงัรวมถึงการสนบัสนุนไลบรารี Arduino หลายๆอยา่ง 
                                                           
16 https://appinventor.mit.edu/explore/library 
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2.14 Arduino/ Arduino IDE17 
 

 
รูปท่ี 2.29 โมดูล Microcontroller UNO ของ Arduino 

Arduino Integrated Development Environment (IDE) เป็นแอพพลิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์ม 
(ส าหรับ Windows, macOS, Linux) ท่ีเขียนฟังก์ชั่นจาก C และ C ++  มันถูกใช้เพื่อเขียนและ
อปัโหลดโปรแกรมไปยงับอร์ดท่ีเขา้กนัได้ของ Arduino ด้วยการช่วยเหลือจากแกนประมวลผล
บอร์ดพฒันาผูข้ายรายอ่ืน ๆของบุคคลท่ีสาม  
 ซอร์สโคด้ส าหรับ IDE ถูกปล่อยภายใต ้GNU General Public License รุ่น 2  Arduino IDE 
สนับสนุนภาษา C และ C ++ โดยใช้กฎพิเศษของการสร้างรหัส  Arduino IDE จดัหาห้องสมุด
ซอฟตแ์วร์จากโครงการ Wiring ซ่ึงมีขั้นตอนการป้อนขอ้มูลและเอาทพ์ุททัว่ไปมากมาย รหสัท่ีผูใ้ช้
เขียนตอ้งใชส้องฟังกช์ัน่พื้นฐานเท่านั้นส าหรับการเร่ิมตน้ร่างและลูปโปรแกรมหลกัท่ีรวบรวมและ
เช่ือมโยงกับ stub main () ลงในโปรแกรม cyclic executive ท่ีสามารถเรียกท างานได้ด้วย GNU 
toolchain ซ่ึงรวมอยู่ในการกระจาย IDE  Arduino IDE ใช้โปรแกรม avrdude เพื่อแปลงรหัส
ปฏิบัติการเป็นไฟล์ข้อความในการเข้ารหัสเลขฐานสิบหกท่ีโหลดเข้าสู่บอร์ด Arduino โดย
โปรแกรมโหลดเดอร์ในเฟิร์มแวร์ของบอร์ด  โดยปกติแลว้ avrdude จะใช้เป็นเคร่ืองมืออปัโหลด
เพื่อแฟลชโคด้ของผูใ้ชไ้ปยงับอร์ด Arduino  

นกัพฒันากล่าวว่า "ThingSpeak เป็นแอพพลิเคชัน่ Internet of Things (IoT) และ API เพื่อ
เก็บและดึงขอ้มูลจากส่ิงต่าง ๆ โดยใช้โปรโตคอล HTTP และ MQTT ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน
เครือข่ายทอ้งถ่ินโดย ThingSpeak ช่วยให้สามารถสร้างเซ็นเซอร์ได ้แอปพลิเคชนัการบนัทึกแอป
พลิเคชนัการติดตามต าแหน่งและเครือข่ายโซเชียลของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีการอปัเดตสถานะ  

ThingSpeak เปิดตวัคร้ังแรกโดย ioBridge ในปี 2010 ในฐานะบริการเพื่อรองรับการใชง้าน 
IoT ได้รับการสนับสนุนจาก ThingSpeak ซอฟต์แวร์ค านวณตวัเลข MATLAB จาก MathWorks, 

                                                           
17 https://support.arduino.cc/hc/en-us 
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อนุญาตให้ผูใ้ช ้ThingSpeak วเิคราะห์และแสดงภาพขอ้มูลท่ีอพัโหลดโดยใช ้Matlab โดยไม่ตอ้งซ้ือ 
Matlab ลิขสิทธ์ิจาก Mathworks 

ThingSpeak มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั Mathworks, Inc. อนัท่ีจริงเอกสารประกอบทั้งหมด
ของ ThingSpeak นั้นรวมอยู่ในเวบ็ไซตเ์อกสาร Matlab ของ Mathworks และแมก้ระทัง่เปิดใชง้าน
บัญชีผู ้ใช้ Mathworks ท่ีลงทะเบียนเป็นข้อมูลรับรองการเข้า สู่ระบบท่ีถูกต้องบนเว็บไซต์ 
ThingSpeak  ขอ้ก าหนดในการใหบ้ริการ  และนโยบายความเป็นส่วนตวั  ของ ThingSpeak.com อยู่
ระหว่างผู ้ใช้ท่ีเห็นด้วยและ Mathworks, Inc. ThingSpeak เป็นหัวข้อของบทความในเว็บไซต์ 
"ผูส้ร้าง" ท่ีเช่ียวชาญเช่น Instructables,  Codeproject,  และ Channel 9  
 Arduino มีผูริ้เร่ิมเป็นชาวอิตาเลียน ดงันั้นจึงอ่านออกเสียงไปในทางอิตาเลียนวา่ อาดูยโน่ 
หรือ บางคนก็อ่านวา่ อาดูโน่ หรือ อาดูยอีโน่ ผูริ้เร่ิมของ Arduino ช่ือวา่ Massimo Banzi และ David 
Cuartielles ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเมือง Ivrea ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี สองคนน้ีตั้งใจสร้าง
อุปกรณ์ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกท่ีนกัเรียนนกัศึกษาสามารถเขา้ถึง และซ้ือหามาเป็น
เจา้ของไดค้รับ โรงงานเล็กๆ ในเมืองท่ีวา่น้ีก็ถูกใชเ้ป็นท่ีผลิตบอร์ด Arduino เวอร์ชัน่แรก โดยใชช่ื้อ
โครงการของพวกเขาวา่ Arduino of Ivrea 
 นอกจากจะตั้งใจให้ราคาของอุปกรณ์นั้นถูกเม่ือเทียบกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
อ่ืนๆ ในท้องตลาดแล้ว พวกเขายงัตั้ งใช้ให้ Arduino สามารถพฒันาโดยโปรแกรมท่ี "แจกฟรี" 
ภายใตเ้ง่ือนไขในการใช้งานลกัษณะ Open Source ดังนั้นจึงเลือกใช้การพฒันาบนพื้นฐานของ
ระบบ Wiring สั่งการรดน ้ า + ใหปุ๋้ย บ ารุงพืชและดินแต่อยา่งใด คงมีเฉพาะโปรแกรมการให้น ้า,ให้
ปุ๋ยแบบ Manual และ Auto (แบบตั้งเวลารดน ้าและระยะเวลารดน ้า) 
 ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  คือผูใ้ช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้มาท่ีขา I/O ของบอร์ด หรือเพื่อความสะดวกสามารถ
เลือกต่อกบับอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่าง ๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music 
Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นตน้ มาเสียบกบั
บอร์ดบนบอร์ด Arduino แลว้เขียนโปรแกรมพฒันาต่อไดเ้ลย 
 ภาคเกษตรนบัว่ามีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก เพราะมี
การจา้งงานสูงถึงกวา่ร้อยละ 30 ของก าลงัแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ลา้นครัวเรือน และ
ท่ีดินท าการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทัว่ประเทศ แต่ภาคเกษตรกลบัมีสัดส่วนใน
มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอตัราการเติบโตชา้และมีความเปราะบาง
สูงกวา่ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของประเทศ และยงัเติบโตในอตัราท่ีชา้กวา่ประเทศผูผ้ลิตสินคา้เกษตร
ชั้นน าของโลก หรือแมแ้ต่ประเทศเพื่อนบา้นในเอเชียหลายประเทศ  
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          จากอดีตจนถึงปัจจุบันภาคเกษตรไทยได้มีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ างคร้ังส าคัญ 
เช่นเดียวกนักบัทัว่โลก คือการลดลงของการใชก้ าลงัแรงงาน ซ่ึงทดแทนดว้ยการเพิ่มข้ึนของการใช้
เคร่ืองจกัรกลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ จะเห็นไดว้า่รูปแบบการเติบโตของภาคเกษตรไดเ้ปล่ียนจาก
เดิมท่ีเนน้การขยายตวัเชิงปริมาณ เช่น ขยายพื้นท่ีเพาะปลูก และการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมากข้ึน เป็น
ตน้ มาเป็นการเติบโตท่ีมาจากคุณภาพ หรือผลิตภาพมากข้ึน ในอดีตประเทศไทยเคยมีการขยายตวั
ของปัจจยัเชิงคุณภาพในระดบัตน้ ๆ ของโลก แต่กลบัตกลงมาอยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเน่ืองจนถูก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนขยายตวัเร็วกวา่แซงหนา้ไปเกือบหมด 
 ทุกวนัน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยงัคงท าการผลิตแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่การปลูกพืชลกัษณะน้ีใหผ้ลผลิตต ่าแต่มีความเส่ียงสูง ( high 
risk, low return ) โดยเฉพาะพืชท่ีนิยมปลูกกนัมาก เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็น
พืชท่ีมีความเส่ียงจากการมีอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกสูง เกษตรกรตอ้งแบกรับตน้ทุนการผลิตท่ี
สูงข้ึนเร่ือย ๆ มีรายได้สุทธิต ่าและเปราะบาง (รูปท่ี 1) ตลอดถึงมีหน้ีสินจ านวนมาก สวนทางกบั
ความพยายามของภาครัฐและงบประมาณท่ีไดทุ้่มลงไปในภาคเกษตรเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี  
 

 
รูปท่ี 2.30 ภาพแสดงชนิดพืชท่ีเกษตรกรปลูกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 
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 ขอ้มูลล่าสุดของส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุวา่ วิกฤตท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนในอีก 10-20 ปีขา้งหน้าคือเกษตรกรไทยจะไม่เหลืออีกแล้ว ขณะท่ีลูกคา้ปัจจุบนัของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ก็มีค่าอายเุฉล่ียท่ี 55 ปี สัญญาณเหล่าน้ีก าลงับ่งช้ีวา่แทบ
ไม่มีคนรุ่นใหม่หลงเหลืออยู่ในภาคการเกษตร แต่เม่ือมองไปท่ีขอ้มูลเร่ืองอาหารของโลกโดย
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) จะพบวา่ อนาคต ความตอ้งการอาหารของประชากร
โลกจะเพิ่มมากข้ึนอีกหลายเท่าตวั และผูค้นจะหันมาใส่ใจการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเร่ืองการ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน แลว้ประเทศไทย หน่ึงในประเทศท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นผูผ้ลิตอาหารป้อน
โลกควรปรับตวัอยา่งไร ใหย้งัคงเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีผลิตอาหารเล้ียงประชากรในประเทศได้
อยา่งเพียงพอ และคาดหมายวา่จะเป็นแหล่งอาหารท่ีมีศกัยภาพของโลกได ้ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีไดก้ดดนั
ให้ภาคเกษตรกรของไทยต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่การท า “เกษตรสมัยใหม่ หรือ เกษตรแม่นย  า 
(precision agriculture )” หรือ “สมาร์ทฟาร์ม (smart farming) ” และเนน้สร้างผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีคุณภาพ ดว้ยการปรับปรุงรูปแบบการผลิตโดยอาศยักระแสเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ ร่วมกบั
การผลิตในแบบ “จากฟาร์มสู่ผูบ้ริโภค” เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคว่าจะไดรั้บประทาน
ผลผลิตท่ีมาจากความใส่ใจ และความตั้งใจของเกษตรกรตวัจริง โดยในปัจจุบนัต้องยอมรับว่า  
ขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวมาน้ี ไดก้ลายเป็น กระแสการท าเกษตรอจัฉริยะท่ีภาคเกษตรทุกระดบัตอ้งน าไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับตวั  เพื่อเป็นผูผ้ลิตผลผลิตท าการเกษตรคุณภาพ เล้ียงชีวติผูค้นต่อไป ซ่ึงแนวคิด
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งยคุ  ท่ีมาปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตและยกระดบัการท าการเกษตรใน
ยุคน้ี เช่น การพฒันาระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ หรือ big data ด้านพฒันาขอ้มูลปริมาณผลผลิต  
รวมถึงการบริหารจดัการพื้นท่ีปลูกแบบ near real time และท าการเกษตรโดยอาศยัแอปพลิเคชัน
ส าหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศตัรูพืช  เป็นตน้ 
 จากการศึกษาตวัอย่างในต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และญ่ีปุ่น พบว่า 
ประเทศเหล่าน้ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในภาคการเกษตรอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนทางการเกษตร ตวัอยา่งเช่น ผลผลิตธญัพืช (Yield) ของประเทศสหรัฐฯ 
สูงถึง 8,143 kg per hectare และนิวซีแลนด์ 8,384 kg per hectare โดยมากกวา่ค่าเฉล่ียโลกถึง 2 เท่า 
หรือประเทศญ่ีปุ่นท่ีประสบปัญหาสังคมผูสู้งอายุจึงมีการน าหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ประยุกตใ์ชส่้งผลให้สามารถปลูกขา้วไดถึ้ง 700 – 800 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกบัของไทยท่ีอยู่
ระหวา่ง 400 – 500 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น 
 นโยบายประเทศไทย 4.0 จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นการเกษตรอยา่งเป็นระบบทั้ง
การคดัเลือกพืชให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีและความตอ้งการของตลาด และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพื่อ
ยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer รวมถึงส่งเสริมการท า
การเกษตรอจัฉริยะตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงสนบัสนุนให้เกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการใช้นวตักรรมดา้นการเกษตรเพื่อน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพฒันาภาคการเกษตร
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ของไทยอนัจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง มีกินมีใช้ และหลุด
พน้จากความยากจนในท่ีสุด 
 
2.15 การศึกษาชีพลกัษณ์และวงจรชีวติและการปลูกดูแลของพริกขีห้นู18 
 สภาพทีเ่หมาะสมต่อการปลูกพริก 
 -อุณหภูมิ พริกเกือบทุกสายพนัธ์ุ ทนต่ออากาศร้อนไดดี้ แต่ไม่ทนต่ออากาศหนาว ส าหรับ
การให้ผลผลิต พริกจะเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลไดดี้ในช่วงอุณหภูมิท่ี 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
ยกเวน้พริกหวาน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับพริกหวานตอ้งอยูป่ระมาณ 18 ถึง 27 องศาเซลเซียส 
หากอากาศแปรปรวน อุณหภูมิเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะในฤดูร้อน อาจท าให้ดอกหรือ
ผลอ่อนร่วง 
 -แสง การปลูกพริกในประเทศไทย ไม่มีปัญหาเร่ืองแสง เพราะพริกจะไดรั้บแสงเกิน 12 
ชัว่โมงต่อวนัเกือบตลอดทั้งปี ซ่ึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพริก 
 -ดิน ดินท่ีเหมาะสมในการปลูกพริกนั้น นอกจากมีความร่วนซุยแล้ว ควรมีอินทรียวตัถุ 
รวมถึงธาตุอาหารท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักอย่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ควรให้ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยคอก อยา่งนอ้ย 800 ถึง 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ 
เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและความร่วนโปร่ง เป็นการให้อาหารกบัจุลินทรียใ์นดิน และช่วย
ใหต้น้พริกมีความแขง็แรง ตา้นทานโรคต่าง ๆ ไดดี้ 
 -ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือค่า pH ของดิน 
ควรอยูป่ระมาณ 6 ถึง 7 มีความเป็นกรดเล็กน้อย จึงจะเหมาะสมต่อการปลูกพริก แต่ถา้ดินมีความ
เป็นกรดมากเกินไป ควรใชปู้นขาวในการปรับสภาพดินทุกคร้ังในการปลูก ส่วนดินเคม็นั้น พริกทน
ต่อสภาพดินเคม็ได ้
 
-การเลอืกเมลด็พนัธ์ุพริก 
 -เมล็ดพนัธ์ุลูกผสม มีจ าหน่ายตามร้านวสัดุอุปกรณ์การเกษตรทัว่ไป เม่ือน ามาปลูกแลว้ ไม่
ควรเก็บพนัธ์ุไวป้ลูกต่อ เพราะจะเกิดการเปล่ียนแปลงของรูปร่างพริก ไม่สามารถจ าหน่ายได ้ซ่ึง
สายพนัธ์ุท่ีไดรั้บการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุท่ีผูเ้ขียนอยากแนะน าคือ พนัธ์ุอคันีพิโรธ ท่ีให้ความ
เผด็สูง ใหผ้ลผลิตสูง มีคุณประโยชน์ทางยาหลายอยา่ง และมีความตา้นทานโรคแอนแทรกโนสไดดี้ 
ร อ งล งม า คื อ  พัน ธ์ุ ย อดสน เข็ ม  80 ให้ ผ ลผ ลิ ต สู ง แล ะ เหม า ะแ ก่ ก า รผ ลิ ตพ ริก แห้ ง 
 -เมล็ดพนัธ์ุพริกท่ีเราเก็บเมล็ดพนัธ์ุเองนั้น ควรแกะเมล็ดออกจากผลท่ีสุกแดงแลว้โดยเร็ว 
ไม่ควรปล่อยให้ผลแห้งเกิน 30 วนั เพราะจะท าให้การงอกเส่ือมลง เม่ือแกะเมล็ดออกแล้วให้ผึ่ง

                                                           
18 http://www.vigotech.in.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539840188&Ntype=8 
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เมล็ดไวใ้นท่ีร่ม หรือตากแดดในช่วงเช้า ประมาณ 3 ถึง 4 วนั เม่ือเมล็ดพนัธ์ุแห้งดีแล้วให้เก็บใส่
ภาชนะท่ีมีฝาปิดท่ีแน่นสนิท เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ช่องธรรมดา ซ่ึงจะอยูไ่ดน้านกวา่ 1 ปี 
 
- ล าดับการเจริญเติบโตของพริก หลงัหยอดเมลด็ 

 

รูปท่ี 2.31 แสดงการเจริญเติบโตของพริก 

 อาย ุ3 ถึง 6 วนั—เมล็ดเร่ิมงอก 
 อาย ุ25 วนั—มีใบจริง 4 ถึง 5 ใบ 
 อาย ุ50 ถึง 60 วนั—พริกใหญ่เร่ิมออกดอก 
 อาย ุ70 ถึง 80 วนั—พริกเล็กเร่ิมออกดอก 
 อาย ุ90 ถึง 140 วนั—พริกใหญ่เร่ิมมีผลสุก และเก็บเก่ียว 
 อาย ุ110 ถึง 180 วนั—พริกเล็กเร่ิมมีผลสุกและเก็บเก่ียว 

 
- ข้ันตอนการปลูกพริก 
 พริก เร่ิมตน้ขั้นตอนการปลูกดว้ยการเพาะเมล็ด หรือเพาะกลา้ อนัดบัแรกเลย ตอ้งเตรียม
พื้นท่ีเพาะกลา้ โดยท าเป็นแปลงเพาะ หรือจะเพาะในถาดเพาะกล้า ก็สามารถท าได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ความสะดวกของผูป้ลูก แต่ปัจจุบนั เกษตรกรและผูป้ลูกส่วนใหญ่นิยมเพาะกลา้ในถาดเพาะกล้า 
เพราะนอกจากจะดูแลง่ายและสะดวกในการยา้ยกลา้แลว้ ยงัประหยดัพื้นท่ีในการเพาะ 
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- การเพาะกล้าในถาดเพาะกล้า 
 -ผสมดินร่วนท่ียอ่ยละเอียดดีแลว้ 1 ส่วน กบัวสัดุเพาะท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
คอก ท่ีร่วน โปร่ง น ้าหนกัเบาและอุม้น ้าไดดี้ 1 ส่วน คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั และพรมน ้าให้ความชุ่มช้ืน
แก่วสัดุปลูกเล็กนอ้ย เพื่อให้น ้าซึมไดท้ัว่ถึงเม่ือรดน ้าหลงัจากท่ีหยอดเมล็ดแลว้ 
 -แช่เมล็ดพนัธ์ุในน ้าอุ่นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส (น ้าตม้จนเดือด 1 แกว้เล็ก 
ผสมกบัน ้าเยน็ 1 แกว้ใหญ่ ควรแช่ในกระติกน ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิใหค้งท่ีไดน้าน) แช่ทิ้งไว้
ประมาณ 30 นาที 
 -ผึ่งเมล็ดใหแ้หง้ คลุกยากนัเช้ือรา เช่น เบนเลท แลว้น าไปหยอดลงในแปลงเพาะกลา้ หรือ
ถาดเพาะกลา้หลุมละ 1 เมล็ด 
 -ใชดิ้นปลูกหรือวสัดุปลูกกลบเมล็ดบาง ๆ ไม่หนาเกินกวา่ 1 เซนติเมตร 
 -รดน ้าพอชุ่ม จากนั้นรดน ้าท่ีผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาในอตัราส่วน น ้า 20 ลิตร ผสมกบั
เช้ือราไตรโคเดอร์มา 100 ซีซี เพื่อป้องกนัเช้ือราจากวสัดุปลูก แลว้วางถาดเพาะกลา้ในท่ีร่ม และ
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก หรือใชว้สัดุพรางแสงขึงบงัแดดไวเ้หนือถาดเพาะกลา้ 
 -ในระยะ 7 วนั หลงัการหยอดเมล็ด ตอ้งรดน ้านอ้ย แต่รดบ่อยคร้ัง ช่วยรักษาความชุ่มช้ืน
ในถาดเพาะกลา้ใหส้ม ่าเสมอ โดยใชพ้ลาสติก, ฟางขา้ว หรือหญา้แหง้ คลุมถาดเพาะไว ้เพื่อไม่ให้
วสัดุเพาะแหง้ ซ่ึงจะท าใหเ้มล็ดพนัธ์ุจะชะงกัการเจริญเติบโต 
 -เม่ือเมล็ดงอกพน้ดิน ใหเ้ปิดวสัดุคลุมตน้กลา้ออก และปล่อยใหต้น้กลา้เจริญเติบโตใน
แปลงเพาะหรือถาดเพาะกลา้ 
 -ใหปุ๋้ยคอกท่ียอ่ยละเอียดแก่ตน้กลา้คร้ังแรก เม่ือตน้กลา้มีอายไุด ้15 วนั และใหค้ร้ังท่ีสอง 
เม่ือตน้กลา้มอายไุด ้20 วนั รดน ้าเบาๆ หลงัการใหปุ๋้ยทุกคร้ัง เพื่อลา้งปุ๋ยออกจากใบ 
 -เม่ือตน้กลา้มีอายไุด ้23 วนั หรือ 1 สัปดาห์ก่อนยา้ยตน้กลา้ลงปลูก ควรเตรียมตน้กลา้ใหมี้
ความแขง็แรงดว้ยการเปิดวสัดุพรางแสงออก หรือน าถาดเพาะกลา้ไปวางไวใ้นท่ีท่ีแสงแดดส่องถึง 
หรือลดปริมาณการใหน้ ้าลง เม่ือสังเกตเห็นตน้กลา้เห่ียวจึงรดน ้าใหม่ ท าเช่นน้ี 2 คร้ัง ช่วยกระตุน้
ใหต้น้กลา้สะสมอาหารไวใ้นตน้มากข้ึนกวา่ปรกติ เพื่อใชใ้นการงอกรากใหม่ ช่วยใหล้ าตน้แขง็แรง 
ไม่อวบน ้า หรือฉีดพน่สารละลายของน ้าตาลเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์คือ ใชน้ ้าตาลทราย 10 ส่วน 
ผสมน ้า 90 ส่วน ฉีดทุก ๆ 3 วนั เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนยา้ยกลา้ลงปลูกในแปลง วธีิการฉีด
สารละลายเขม้ขน้ใหไ้ดผ้ลดี คือ ฉีดพรมใบพริกดว้ยน ้าให้ทัว่เพื่อช่วยใหใ้บสามารถดูดซึมน ้าตาล
ไดป้ริมาณมาก 
 -เม่ือตน้กลา้มีอายคุรบ 30 วนั สามารถท าการยา้ยปลูกไดค้  าแนะน าหากไม่สามารถท าการ
ยา้ยปลูกตามก าหนดไดแ้ละปล่อยใหต้น้กลา้อยูใ่นถาดเพาะเป็นเวลานาน 50 ถึง 60 วนั รากของตน้
กลา้จะขดเป็นวง ก่อนยา้ยตน้กลา้ไปปลูกควรตดัรากดว้ยมีด หรือใชก้รรไกรตดัรากตามแนว
เดียวกนักบัล าตน้ 1 ถึง 2 รอย เพื่อช่วยใหเ้กิดรากใหม่ไดง่้ายข้ึน 
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การเตรียมดิน ส าหรับแปลงปลูก 
 -ไถพรวนดิน และตากดินทิ้งไว ้7 วนั เพื่อฆ่าเช้ือโรค 
 -เม่ือครบก าหนด หวา่นปูนโดโลไมทป์ระมาณ 100 ถึง 200 กิโลกรัม ต่อไร่ เพื่อปรับสภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินแลว้ไถพรวนอีก 1 คร้ัง 
 -ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกัใหท้ัว่แปลงในอตัรา 800 ถึง 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยหวา่นให้
ทัว่พื้นท่ีปลูกแลว้พรวนดินใหเ้ขา้กนักบัปุ๋ย หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี สามารถลดปริมาณปุ๋ยลง 
แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 50 กิโลกรัม ต่อไร่ 
 
-การให้น า้19 

 การให้น ้ า ควรรดน ้ าทุกวนั เพื่อท าให้ต้นพริกแตกก่ิงแขนงดี ต้นหนา ลูกดก ต้นไม่
หยดุชะงกั    
 พริกเป็นพืชท่ีทนแล้งดีกว่าทนน ้ า แต่ในระยะท่ีพริกเร่ิมออกดอก พริกจะต้องการน ้ า
มากกวา่ปกติ พบวา่ การให้น ้าท่ีไม่เพียงพอ และอากาศแห้งแลง้จะท าใหด้อกอ่อน ดอกบาน และผล
อ่อนท่ีเพิ่งติดร่วงได้ ในสภาพท่ีอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-15 ซ . จะท าให้พริก
เจริญเติบโตไม่ค่อยดี มีการติดดอกต ่า และดอกร่วงในท่ีสุดการให้น ้ าควรจะลดลง หรืองดในช่วงท่ี
เร่ิมท าการเก็บผลพริก ทั้งน้ีเพราะถา้ใหน้ ้าพริกมากไป จะท าใหผ้ลมีสีไม่สวย 
 
การใหน้ ้า หลงัจากปลูกควรใหน้ ้าดงัน้ี 
 ช่วง 3 วนัแรก ใหน้ ้าวนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ 
 ช่วง 4 วนัต่อมา ใหน้ ้าวนัละคร้ัง 
 ช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
 ช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ถึงสัปดาห์ท่ี 7 ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
 ช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ไปแลว้ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 
ทั้งน้ี การใหน้ ้าแก่พริกควรใหต้าม สภาพพื้นท่ี และดูความชุ่มช้ืนของดินประกอบดว้ย 
 - การใส่ปุ๋ ย  
  การใหปุ๋้ยพริกข้ึนอยูก่บัชนิดและคุณภาพของดินปลูกโดยทัว่ไป ปุ๋ยคอก อตัรา 3-4 
ตนัต่อไร่ ผสมกบัปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 15-15-15 อตัรา 50 กก.ต่อไร่ รองพื้นก่อนยา้ยปลูกและหลงัยา้ย
ปลูกแล้ว 1 เดือน จึงใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอตัรา 50 กก.ต่อไร่ อีกคร้ังหน่ึง วิธีใส่ โดยการโรย
                                                           
19 https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article  
   https://www.kaset4u.com/?p=191 
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ก่ึงกลางระหวา่งแถวปลูกแลว้พรวนกลบในระยะน้ีเป็นระยะท่ีพริกเร่ิมจะมีตาดอก (แต่ยงัไม่ออก
ดอก) มีความตอ้งการธาตุอาหารเสริมบา้ง ดงันั้นหลงัจากใส่ปุ๋ยแลว้ 1-2 อาทิตย ์ควรฉีดปุ๋ยน ้ า เช่น 
ไบโฟลาน ให้ทางใบ ซ่ึงพริกจะน าไปใชไ้ดเ้ร็วข้ึน ปุ๋ยน ้ าท่ีฉีดให้ทางใบน้ีควรให้ทุกคร้ังหลงัจาก
เก็บเก่ียว โดยฉีดผสมไปกบัยาป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 - การพรวนดิน  
  พริกจะแพร่รากกระจายอยูใ่กลผ้ิวดิน ดงันั้นการพรวนดินจึงตอ้งระวงัอยา่ให้ราก
กระทบกระเทือน เพราะจะชะงกัการเจริญเติบโต และท าใหต้น้พริกโค่นลม้ง่าย  
 - การเกบ็เกี่ยว 
  สามารถเก็บผลผลิตของพริกไดห้ลงัจากยา้ยปลูกแลว้ 2 เดือนคร่ึง ถึง 3 เดือน ใน
ระยะแรกผลผลิตจะไดน้อ้ยและจะค่อย ๆ เพิ่มมากข้ึนตามล าดบั เก็บเก่ียวอาทิตยล์ะ 1 คร้ังผลผลิต
จะเร่ิมลดลงเม่ือพริกเร่ิมแก่ เม่ือพริกอายุได้ 6-7 เดือน หลงัยา้ยปลูกตน้จะเร่ิมโทรมและหยุดให้
ผลผลิต แต่ถา้มีการดูแลบ ารุงรักษาดีพริกจะมีอายถึุง 1 ปี 
 
ข้อมูลพริกทีจ่ะน าเข้าสู่ smartphone แสดงได้ดังนี้์ 
 ในการทดลองน้ีจะใชดิ้นถุงส าหรับปลูก  เน่ืองจาก ดินปรุงเสร็จ พร้อมปลูก มีเน้ือดินมาก 
ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่วนผสม : ดินขุยไผ่ ใบกา้มปู เศษก่ิงไม ้เปลือกหอย ขุยมะพร้าว เศษ
ใบไม ้ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง มีใบกา้มปู ให้ไนโตรเจนสูง มีเศษเปลือกหอย ช่วย
เพิ่มแคลเซียมธรรมชาติ  มีปุ๋ยอินทรีย ์ช่วยเพิ่มสารอาหารอยา่งครบถว้น  มีเศษก่ิงไม ้เศษใบไม ้ท า
ใหดิ้นร่วนทรุย และเพิ่มอินทรียวตัถุ ใชป้ลูกผกักระถาง ไมใ้บ ไมด้อก หรือไมป้ระดบัทัว่ไป 
 ในการทดลองน้ี ผูท้ดลองใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า เน่ืองจาก ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า มีคุณสมบติัท่ีสามารถ
ใชก้บัพืชไดทุ้กชนิด ทุกช่วงอายุของพืช โดยมีการผสมน ้ าในอตัราส่วนคงท่ี  และปรับเปล่ียนตาม
ระยะเวลาในการให้น ้า (timing) และช่วงเวลาท่ีให้น ้า (period) โดยไม่เป็นพิษต่อพืชและดิน ซ่ึงจะมี
ส่วนผสม สูตร ส าหรับชุดตวัอยา่งและชุดควบคุม เพื่อใหมี้ตวัแปรในการทดลองคร้ังน้ีนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึง
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าส่วนใหญ่จะมีประโยชน์หลกัๆ เหมือนกนั แตกต่างกนักรณีวสัดุท่ีใช้ในการท าปุ๋ย
อินทรีย์หมกัท่ีท าจากเศษซากพืชผสมปุ๋ยคอก กบัปุ๋ยอินทรีย์หมกัท่ีท าจากตะกอนกากน ้ าทิ้งใน
อุตสาหกรรม เป็นตน้  ในการทดลองน้ีจะใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าท่ีท  าจากปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการผสมน ้ า
ซาวขา้วและนมสดหมกั ผสมสารอินทรียท่ี์มีธาตุอาหารพืชสูงแลว้หมกั ทิ้งไว ้1 เดือน  ก็จะไดปุ๋้ย
อินทรีย์น ้ าเขม้ขน้ คุณภาพสูงท่ีสามารถใช้กบัพืชทุกชนิดและทุกช่วงอายุพืช ซ่ึงคุณสมบติัและ
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรียน์ ้าสรุปไดด้งัน้ี 
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คุณสมบัติ 
            1. มีกรดอินทรียห์ลายชนิด เช่น กรดแลคติค กรดอะ๊ซิติคและกรดฮิวมิค 
            2. มีฮอร์โมนหลายชนิด เช่น ออกซิเจน ไซโตไคนิน และจิบเบอร์เรลลิน 
            3. มีค่าเป็นกรดเป็นด่างอยูร่ะหวา่ง 3-4 
 
ประโยชน์ของปุ๋ ยอนิทรีย์น า้20 
 1.ช่วยเพิ่มสารอินทรียใ์ห้แก่ดินและพืช แต่มีปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีเป็นประโยชน์อยู่
นอ้ยมาก จึงจ าเป็นตอ้งใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช  สามารถปรับสมดุลของดิน ช่วยฟ้ืนฟูให้
ดินร่วนซุย อุม้น ้ าไดดี้ มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช   และเร่งการเจริญเติบโตของราก
พืช  ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรียใ์นดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์   เพิ่มธาตุอาหาร
พืชในดิน มีสารช่วยจบัแร่ธาตุต่าง ๆ แลว้ปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช ลดค่าใช้จ่ายในการ
ใชปุ๋้ยเคมี  ไม่มีสารตกคา้งในดิน เน่ืองจากเป็นสารอินทรีย ์
            2. การขยายตวัของใบเพิ่มข้ึน และมีการยดืตวัของล าตน้มากข้ึน 
            3. ชกัน าใหเ้กิดการงอกของเมล็ด 
            4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน 
 
พชืทีแ่นะน าให้ใช้ 
 ใชไ้ดก้บันาขา้ว พืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ปาลม์น ้ามนัและยางพารา พืช ผกั ไมด้อก ไม้
ประดบั สนามหญา้ และพืชทุกชนิด 
 
อตัราการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์น า้กบัพชื 
            ผสมปุ๋มอินทรียน์ ้า 1 ส่วน กบัน ้า 500 ส่วน 
 
  วธีิใช้ปุ๋ยอนิทรีย์น า้ 
           - คลุกเคลา้ปุ๋ยท่ีผสมน ้ าแลว้ ลงในดินระหว่างการไถเตรียมดิน หรือ รองพื้นหลุมก่อนปลูก
พืช หรือถา้เป็นไมย้นืตน้ ใหค้ลุกเคลา้กบัดินรอบ ๆตน้ 
 -ฉีดพน่ท่ีใบและล าตน้ หรือรดลงดิน 10 วนั ต่อคร้ัง 
 
 
 

                                                           
20 https://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=245171 

https://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=245171
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อตัราทีใ่ช้ วธีิใช้ และระยะเวลาทีใ่ช้ ( ปุ๋ ยทีผ่สมน า้แล้วใช้ 3-5ลติร ต่อ 1 ไร่ ) 
 1. ใส่ทางดิน ผสมน ้าในอตัราส่วน 100ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อน ้า 200 ลิตร ราด
     ลงดินทุก ๆ 15 วนั 
 2. ฉีดพน่ทางใบ ผสมน ้าในอตัราส่วน 40ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 1 ลิตร ต่อน ้า 500 ลิตร 
     ราดลงดินทุก ๆ 7 วนั 
 ในการทดลองน้ี จะใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าแบบเขม้ขน้ ผสมกบัน ้ าในอตัราส่วน 1 : 500  รดท่ีดิน
ปลูก ผา่นสปริงเกอร์ ส าหรับชุดทดลองและชุดควบคุม โดยบรรจุไวใ้นถงัปุ๋ยน ้ าขนาด 20 ลิตร และ
จะใช้ส่วนผสมน้ีกบัพริกข้ีหนูนบัตั้งแต่กล้ามีความสูงเฉล่ีย 3 เซนติเมตรข้ึนไปจนพริกข้ีหนูออก
ดอกและเมล็ดพริกสามารถเก็บเก่ียวได ้โดยไม่เปล่ียนอตัราส่วนผสมแต่อยา่งใด  
  
 



 
 

บทที3่ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis)   

 ระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ท างาน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยระบบสามารถตรวจวดัอุณหภูมิความช้ืนของพื้นดินให้
เหมาะสมกบัการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ  
 
 3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)   
  3.1.2 การท างานของระบบ 
   3.1.2.1 ระบบแสดงหนา้จอขอ้มูลของพืชท่ีเพาะปลูก 
   3.1.2.2 ระบบสามารถปรับเปล่ืยนสถานะเปิดปิด 
  3.1.3 การท างานของอุปกรณ์ 
   3.1.3.1 ท าการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตั้งค่าการใชง้าน 
   3.1.3.2 อุปกรณ์วดัค่าความช้ืน 
   3.1.3.3 ตรวจสอบค่าความช้ืน 
   

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของการทดลองเพาะปลูกตน้พริก 
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รูปท่ี 3.3 Work Flow Diagram ของการท างานในตวับอร์ด Arduino 
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram   

 

 
รูปท่ี 3.4 Use Case Diagram ของระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์    
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description)    
             ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : setState 

Use Case Name setState 
Use Case ID UC1 
Brief Description สลบัโหมดระบบระหวา่ง Auto กบั Manual 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือระบบท างาน 
2. ระบบจะเช็ควา่ผูใ้ชป้รับเป็นโหมด Auto หรือ Manual 

2.1 โหมด Auto 
2.1.1 ระบบท าการค านวณและดูแลพืชอตัโนมติั 

2.2 โหมด Manual 
2.2.1    ระบบจะท าการเปิดให้ผูใ้ชเ้ปิดปิดป๊ัมน ้ าได ้และจะไม่มีการท าการดูแล

พืชแบบอตัโนมติั 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

1. แจง้เตือนให้ผูใ้ช้งานทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : plantConfig 
Use Case Name plantConfig 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูใ้ชส้ามารถท าการ ลบ เพิ่ม ดู และ แกไ้ข ขอ้มูลพืชได ้
Primary Actors User 
Secondary Actors µcontroller 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือระบบเร่ิมท างาน 
2. เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาในหนา้จะสามารถเห็นและปรับเปล่ียนขอ้มูลพืชได ้
3. ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถปรับเปล่ียนค่าขอ้มูลพืชไดต้ามท่ีผูใ้ชต้ั้งค่า 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

          1. แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
              ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : calculate 
Use Case Name calculate 
Use Case ID UC3 
Brief Description น าขอ้มูลจากบอร์ดไปค านวณ และน ากลบัมาใชง้านได ้
Primary Actors µcontroller, ThingSpeak 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกชนิดพืช 
2. ไมโครคอนโทรเลอร์จะสามารถน าขอ้มูลค่าสถานะ Relay ค่าความช้ืนท่ีส่งมาส่งไป

ให ้ThingSpeak ท าการค านวณ 
3. ThingSpeak จะท าการส่งกลบัมาท่ีไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. ไมโครคอนโทรเลอร์จะท าการเปล่ียนแปลงสถานะตามค่าท่ีถูกค านวณแลว้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

        1. แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
            ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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3.4 Sequence Diagram 
 

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Automatic Mode 

 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Manual Mode 
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3.5 Class Diagram     

 

 
 

รูปท่ี 3.7 Class Diagram ของระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ 
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3.6 Class Diagram Detail    
ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Class Diagram : appController 

appController 

+plantName : String[] 
+plantAge : String[] 
+plantInfo : String[] 
plantWaterVal : String[] 
plantFertVal : String[] 
humidVal : String 
wAPIkey1 : String 
rAPIkey : String 
pumpStatus1 : Int 
pumpStatus2 : Int 
wPumpKey : String 
BoardWeb : Web 
ThingSpeak : Web 
 
//component 
-PlantedDate : Time 
-PlantListPicker : ListPicker 
-PlantedDateText : TextLabel 
-PlantAgeLabel : TextLabel 
-PlantAgeLabel : TextLabel 
-PlantStateText : TextLabel 
-PlantNameLabel : TextLabel 
-PlantAgeText : TextLabel 
-plantNameText : TextLabel 
-plantBtn : Button 
-statBtn : Button 
-WaterSwitch : Switch 
-FertilizerSwitch :Switch 
-ModeSwitch : Switch 
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-HumidityText : TextLabel 
-HumidityWarning : TextLabel 
 
+switchCheck1() : void 
+ 

 
ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Class Diagram : switchCheck1 

switchCheck1 

+FertilizerSwitch : Switch 
 
setPumpStatus1(String) : void 

 
ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Class Diagram : switchCheck2 

switchCheck2 

+WaterSwitch : Switch 
 
setPumpStatus2(String) : void 

 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Class Diagram : setState 

setState 

+systemState : Boolean 
 
+setState(Boolean) : void 
+getState() : Boolean 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Class Diagram : plantConfig 

plantConfig 

+plantName : String 
+plantType : String 
+plantSpecies : String 
+plantAge : String 
+plantMoistThreshold : Float 
+plantFertThreshold : Float 
+plantWaterInterval : Time 
+plantFertInterval : Time 
 
+getPlant() : Plant() 
+setPlant() : void 
+addPlant(String,String,String,String,String) : void 

 

ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Class Diagram : HumidityCheck 

HumidityCheck 

+ModeSwitch : Switch 
 
+getHumidVal() : Int 

 
ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Class Diagram : getTSdata 

getTSdata 

+rAPIkey : String 
 
+setThingSpeakAPI(rAPIkey) : void 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Class Diagram : plantInfoScreen 

plantInfoScreen 

+index : Int 
+plantNameText : TextLabel 
+plantAgeText : TextLabel 
+plantInfoText : TextLabel 
+editButton : Button 
+getIndex() : Int 

 
ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Class Diagram : ThingSpeak 

ThingSpeak 

+writeAPIkey : String 
+readAPIkey : String 
+channelID : String 
+DataField : varchar[] 

 
ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Class Diagram : Calculate 

Calculate 

+moisturePercent : Float 
+tempPercent  : Float 
 
+getMoisture() : Float 
+setMoisture(Float) : void 
+getTemp() : Float 
+setTemp(Float) : void 
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ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Class Diagram : PlantListPicker 

PlantListPicker 

+index : Int 
+PlantPicked : Boolean 
+plantNameText : TextBox : String 
 

 
ตารางท่ี 3.15 รายละเอียดของ Class Diagram : PlantedDate 

PlantedDate 

+PlantedDateText : TextBox : String 
+TimePicked : Boolean 
 
+timeDifferCheck(Int) : String 

 
ตารางท่ี 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram : checkTimeToPlantState 

checkTimeToPlantState 

+timeDiffer : Int 
+PlantStateText : Textbox : String 
+plantState1 : String 
+plantState2 : String 
+plantState3 : String 
+plantState4 : String 
 
getPlantState(String) : void 

 
ตารางท่ี 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram : timeDiffDayToText 

timeDiffDayToText 

+timeDiffer() : String 
 
setPlantState(String) : void 
getTimeDiffer() : String 

 



62 
 

ตารางท่ี 3.18 รายละเอียดของ Class Diagram : microController 

microController 

+wAPIkey : char* 
+rAPIkey : char* 
+ssid : char[] 
+pass : char[] 
+keyIndex : Int 
+rssi : Long  
+sensorPin : Int 
+sensorValue : Float 
+pumpStatus1 = Int 
+pumpStatus2 = Int 
+pumpPin1 = Int 
+pumpPin2 = Int 
+httpCode = Int 
+chNum = Long 
 
+setup() : void 
+loop() : void 
+cloudUpdate() : void 
+readWaterPump() : void 
+readFertPump() : void 
+wifiConnect() : void 
+handleRoot() : void 
+setON1() : void 
+setON2() : void 
+setOFF1() : void 
+setOFF2() : void 
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ตารางท่ี 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : cloudUpdate 

cloudUpdate 

-rssi : Long 
+sensorValue : String 
+httpCode : Int 
+setField(Int, varchar) : void 

 
ตารางท่ี 3.20 รายละเอียดของ Class Diagram : readWaterPump 

readWaterPump 

+pumpStatus1 : String 
+httpCode : Int 

 
ตารางท่ี 3.21 รายละเอียดของ Class Diagram : readFertPump 

readFertPump 

+pumpStatus2 : String 
+httpCode : Int 

 
3.7 Data Structure 
                  

 

รูปท่ี 3.8 Data Structure ของ IOT 
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รูปท่ี 3.9 Data Structure ของระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ 

 
3.8 การเช่ือมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ (PCB Schematics) 
 

 

รูปท่ี 3.10 แบบแปลน Schematic แผงวงจร 

 



65 
 

 

รูปท่ี 3.11 แบบแปลน PCB แผงวงจร 

 
 



บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

ในการพฒันาระบบไดใ้ช้สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลไม่ใช่เชิงสัมพนัธ์ (NoSQL) สร้างตาม
วตัถุประสงคส์ าหรับโมเดลขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงและมีแบบแผนท่ียืดหยุน่ส าหรับการสร้างแอป
พลิเคชันท่ีทนัสมยั ฐานขอ้มูล NoSQL เป็นท่ีรู้จกักนัดีในด้านความง่ายในการพฒันา การท างาน 
และประสิทธิภาพตามขนาดท่ีต้องการซ่ึงโครงสร้างของฐานขอ้มูล ประกอบด้วยตารางข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของ Collection: Users 

Name Description Data Type 
plantName ช่ือของพืช String 
plantAge อายขุยัของพืช Array 
plantStage ระยะการเติบโตของพืช Array 
plantInfo ขอ้มูลต่างๆของพืช String 

 
4.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 4.2.1 โมดุล Wi-Fi ทีใ่ช้ในการทดลองในคร้ังนี ้คือ Arduino WeMos-D1 ESP8266 WiFi 
          Module 

 
รูปท่ี 4.1 ภาพบอร์ด Arduino WeMos-D1 ESP8266 Wi-Fi Module 

 จากรูปท่ี 4.1 แสดงบอร์ด WeMos-D1 ส าหรับใช้ในการทดลองน้ีเป็นบอร์ดท่ีน า Arduino 
UNO R3 (processor module) กบั ESP8266 WIFI มารวมกนัในบอร์ด ๆ เดียวท าให้ผูใ้ชง้านไม่ตอ้ง
ต่อสายไฟเอง หรือ เป็นบอร์ด Arduino UNO with Buitin Wi-Fi บอร์ดรุ่นน้ีจะไม่มีสาย Sync. ให้มา 
เพราะผูใ้ช้งานสามารถน าสาย  Micro USB Cable ท่ีใช้กบัมือถือระบบ Android ทัว่ไปได ้ส าหรับ
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ในการอปัโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ดก็สามารถใช ้Arduino IDE ไดเ้ลยแต่ตอ้งติดตั้ง USB Driver 
ของบอร์ดก่อน 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคุณสมบติัทางเทคนิค (Technical specifications ) 

Microcontroller ESP-8266EX 

Operating Voltage 3.3V 

Digital I/O Pins 11 

Analog Input Pins 1(Max input: 3.2V) 

Clock Speed 80MHz/160MHz 

Flash 4M bytes 

Length 68.6mm 

Width 53.4mm 

Weight 25g 

 
 4.2.2 การเช่ือมต่อกบั Internet  ใช้โมดูลเช่ือมต่อกบัอนิเทอร์เน็ตทัว่ไป (Relay x4 Module) 
 

 
รูปท่ี 4.2 โมดูลรีเลย ์4ช่อง 5V Optocoupler (4 Channel Relay Module) 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงคุณลกัษณะทัว่ไป ( Features ) 
 เป็นโมดูลท่ีใชค้วบคุมโหลดไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC ซ่ึงโหลดสูงสุด (Maximum 
Load) คือ AC 250V/10A, DC 30V/10A โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณ
โลจิก TTL ท างานด้วยสัญญาณแบบ Active Low, กระแสขบัรีเลย์ (Drive Current) 15-20mA., มี
การออกแบบให้เ ป็น Isolate ด้วย Optocoupler, มี  LED แสดงสถานะ Relay สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งาน PLC Control, บา้นอจัฉริยะ, ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอ่ืน ๆ ข้ึนอยู่กบั
การเขียนโปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก สามารถเช่ือมต่อใช้งานกับบอร์ด Rasberry Pi, 
Arduino, ARM, MCS-51, AVR, PIC, 8051, DSP, MSP430, TTL logic 
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 -Rated voltage: AC220V/DC30V 
 -Coil power: 0.1A 0.5W 
 -Rated current: 10A 
 -Contact switch current: 0.1A 
 -Contact switch voltage: 5V 
 -Protective characteristics: Protect 
 -Contact load: 2000W 
 -Applied range: voltage 
 -Contact form: NC/NO 
 -With 4 mounting holes, diameter of each hole is 3.1mm, easy to install 
 -Apply superior SONGLE relay, SPDT(single-pole double-throw), one common port, 
  one NO and one NC 
 -Low level actuation(indicator ON), high level release(indicator OFF) 
 -Maximum output of relay: DC30V 10A, AC250V 10A 
 -Indication LED's for Relay output status 
 -VCC: positive pole of power system 
 -GND: negative pole of power system 
 -IN1--IN4: Controlling port of relay 
 -Size: 77*53*17mm(L*W*H) 

 
 คุณลกัษณะเฉพาะของ Module Original 5V 4-Channel Relay Module Board for 
Arduino ARM PIC AVR DSP Electronic 5V 4 Channel Relay Module 
 -With 4 mounting holes, diameter of each hole is 3.1mm, easy to install 
 -Apply superior SONGLE relay, SPDT(single-pole double-throw), one common port, 
  one NO and one NC 
 -Low level actuation(indicator ON), high level release(indicator OFF) 
 -Maximum output of relay: DC30V 10A, AC250V 10A 
 -Indication LED's for Relay output status 
 -VCC: positive pole of power system 
 -GND: negative pole of power system 
 -IN1--IN4: Controlling port of relay 
 

http://warframe.wikia.com/wiki/Protect?partner=AUTOANY&affiliate_id=autocard&utm_campaign=affiliate&utm_source=autocard&utm_medium=card
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 4.2.3 Sensor ตรวจจับความช้ืนในดิน ( Soil Moisture Sensor ) พร้อม interface 
 

 
รูปท่ี 4.3 Soil Moisture Sensor 

 
 จากรูปท่ี 4.3 แสดงคุณลกัษณะทัว่ไป และคุณลกัษณะเฉพาะ  
  - เป็น module ท่ีมีความไวต่อความช้ืนในดินสูงสุด ใชส้ าหรับตรวจจบัความช้ืนใน
    ดินโดยเฉพาะ 
  - ค่าท่ีตั้งไว ้( DO port )จะแสดงค่า high เม่ือค่าความช้ืนในดินสูงเกินค่าท่ีตั้งไว ้
    (ไม่เกินปกติจะแสดงค่า low) ค่าท่ีแสดงไวส้ามารถต่อตรงกบั minicontroller ใน
    รูป module ต่าง ๆ ไดโ้ดยตรง หรือต่อตรงกบั   
      buzzer module ไดโ้ดยตรงเพื่อแจง้เตือนเม่ือความช้ืนลดต ่ากวา่ท่ีก าหนด 
  -Analog output AO and AD module สามารถต่อผา่น the AD converter เพื่อดูค่า
    ความช้ืนของดินไดโ้ดยตรง 
 
 คุณลกัษณะเฉพาะ  
  -Soil Moisture Sensor Detector Module หรือ Soil Moisture Humidity Test  
    Sensor Meter น้ีใช ้Probe   
      ท่ีสามารถทนการกดักร่อน และสามารถใชก้บั module ของ Arduino ไดดี้  
    ออกแบบเพื่อใชต้รวจจบั 
      ความช้ืนในดินแลว้ส่งสัญญาณใหร้ะบบรดน ้าอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งใชค้นสั่งการ 
  -100% Brand new and high quality. 
  -Operating voltage: 3.3V~5V. 
  -Adjustable sensitivity (shown in blue digital potentiometer adjustment) 
  -Dual output mode,analog output more accurate. 
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  -A fixed bolt hole for easy installation. 
  -With power indicator (red) and digital switching output indicator (green). 
  -Having LM393 comparator chip, stable. 
  -Panel PCB Dimension: 3cm x 1.5cm. 
  -Soil Probe Dimension: 6cm x 2cm. 
  -Cable Length: 21cm. 
  -Interface Description(4-wire): 
  -VCC: 3.3V-5V. 
  -GND: GND. 
  -DO: digital output interface(0 and 1). 
  -AO: analog output interface. 
 
 4.2.4 รางปลัก๊ไฟ 4 ช่องเสียบ พร้อมช่อง USB 2 ช่อง  

 
รูปท่ี 4.4 รางปลัก๊ไฟ 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงคุณลกัษณะทัว่ไป  
  - เป็นปลัก๊ไฟมาตรฐาน มอก.2432-2555 ท่ีผา่นกระบวนการทดสอบ ทุกช้ินส่วน 
    พร้อมดว้ยมาตรฐาน IEC และ ผา่นมาตรฐาน IP40  
  - ราง ปลัก๊ไฟ 4 ช่อง 4สวติซ์  
  - สายยาว 3 เมตร/5เมตร 
  - เตา้รับ IP40 มีแผน่ปิดกนัเด็กน าส่ิงแปลกปลอมมาเสียบ 
  - เบรคเกอร์ตดัไฟอติัโนมติั 
   - รองรับก าลงัไฟ 2500วตัต ์
   - ต่อไฟดว้ยปลัก๊ 3 ขา 
 



71 

 4.2.5 กล่องกนัน า้ IP-54 
 

 
รูปท่ี 4.5 กล่องกนัน ้า 

 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงคุณสมบติัทัว่ไป 

  - ใชส้ าหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตูก้นัน ้าฝาใส 608 รุ่น TS002-GTตวักล่องมีสีเทา 
    ขนาด 16.5x21x10.5 cm. น ้ าหนกั 455 กรัม 
  - รูปแบบสวยงามทนัสมยั ฝาตูใ้สท าใหม้องเห็นการท างานของอุปกรณ์ภายในได้
    สะดวกสามารถติดตั้งภายในหรือนอกอาคาร กนัน ้าและฝุ่ นไดดี้ มีความทนทาน 
    เน้ือพลาสติกเหนียว น ้าหนกัเบา ทนแดด ทนฝน 
 
 4.2.6 ป้ัมน า้ขนาด 10 วตัต์ (220 V) 
 

 
รูปท่ี 4.6 ป๊ัมน ้า 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงคุณลกัษณะทัว่ไป 
  - เป็นป๊ัมน ้ าตูป้ลา  ยี่ห้อ Sonic AP 1600 สามารถป๊ัมน ้ าได ้900 ลิตรต่อชัว่โมง ใช้
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    ก าลงัไฟ 23 W สามารถป๊ัมน ้ าไดสู้ง1.3 เมตร เหมาะส าหรับใชก้บัตูป้ลาขนาด30-
    36 น้ิว  ซ่ึงมีแรงดนัและปริมาณเพียงพอส าหรับใช้ป๊ัมน ้ าท าให้เป็นฝอยละออง
    ส าหรับใหน้ ้าและปุ๋ยแก่พริกในแต่ละคร้ัง 
 
 4.2.7 หัวฉีดพ่นละอองน า้พร้อมสายยาง  
 

 
รูปท่ี 4.7 หวัฉีดพน่ละอองน ้าพร้อมสายยาง 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงคุณลกัษณะทัว่ไป  
  - ชุดสปริงเกอร์ขาเสียบ ANTELCOSPECTRUM 360SP PACK5 MINI  
    SPRINKLER 360 องศา สีด า ชุดสปริงเกอร์โครง กระบวนการผลิตมาตรฐาน
    จากโรงงาน  ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ไร้สารพิษ ปลอดภยัในการใชง้าน  
    น ้ าหนกัเบาออกเเบบมาให้ใชง้านง่าย วิธีใชใ้ห้สวมสายยางเขา้กบัขอ้ต่อสวมเร็ว
    เท่านั้น โดยจะมีการกระจายน ้ าวงกวา้งมากถึง 360 องศา   สะดวกต่อการใชง้าน
    และการจดัเก็บ/ เคล่ือนยา้ย ใช้งานได้อย่างมัน่ใจ ส าหรับใช้รดน ้ าสนามหญ้า 
    และรดน ้ าตน้ไม ้ควรใช้งานกบัน ้ าสะอาดเท่านั้น  ห้ามใช้สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิเป็น
    กรด และด่างท าความสะอาด จดัเก็บในท่ีแห้ง และพน้มือเด็ก ห้ามจดัเก็บใกล้
    ความร้อนและเปลวไฟ หา้มใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
  - สามารถพน่ฝอยละอองเป็นรัศมีใกลสุดไดถึ้ง 50 เซ็นติเมตร 
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 4.2.8 ปลั้กตัวผู้  และปลัก๊ตัวเมีย (เต้าเสียบ ไฟฟ้า 2 ขาแบน) 
 

 
รูปท่ี 4.8 ปลั้กตวัผู ้

 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงปลัก๊เสียบ ตวัผู ้ขาแบน ยีห่้อ วีน่า VENA มี มอก.ทนกระแสไฟฟ้าได ้
16 Amps. ทนแรงดนัไฟฟ้าได ้ 250Volts  เพียงพอต่อการขบัป๊ัมน ้าท่ีใชใ้นการทดลองน้ี 
 

 
รูปท่ี 4.9 ปลัก๊ตวัเมีย 

 
 จากรูปท่ี 4.9 แสดงปลัก๊ตวัเมียหรือชุดเตา้รับ 2 ขา 2 ช่อง ยีห่อ้ EVE รุ่น 570016 สีขาว 
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 4.2.9 อืน่ๆ 

 
รูปท่ี 4.10 สายแพ 

 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงสายแพ พร้อม jumper ปลายทั้งสองดา้น สีต่าง ๆ ยาว 30 เซ็นติเมตร 
จ านวน 20 เส้น 
 - สายไฟทั่วไป (สายไฟเส้นเดี่ยว) ใช้กบัไฟบา้น (220 Volts) ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 
   จ  านวน 10 เส้น 
 - ดินส าหรับปลูกต้นไม้ถุงละ 5 กิโลกรัม จ านวน 2 ถุง  ส าหรับปลูกพริกข้ีหนูตวัอยา่ง 1 ถุง 
   และพริกข้ีหนูชุดควบคุม 1 ถุง 
 - เมลด็พริกขีห้นูจากฝักเดียวกนั คดัเลือกเมล็ดท่ีมีขนาด และความแก่อ่อนเท่า ๆ กนั   
   จ  านวน 12 เมล็ด 
 - ปุ๋ยอินทรีย์แบบน ้า ไดจ้ากการผสมน ้ าซาวขา้วและนมสดหมกั ผสมสารอินทรียท่ี์มีธาตุ
    อาหารพืชสูงแลว้หมกั ทิ้งไว ้1 เดือนจนไดปุ๋้ยน ้ าคุณภาพสูง ส าหรับพืชทุกชนิดและทุก
    ช่วงอายพุืช 
 

 
รูปท่ี 4.11 ปุ๋ยอินทรียแ์บบน ้า 
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  
4.3.1 การประกอบเป็นกล่องควบคุมระบบ Smart Farming แบบใช้ IOT  

 
รูปท่ี 4.12 กล่องควบคุมระบบ 

 จากรูปท่ี 4.12 แสดงกล่องควบคุมระบบ Smart Farm 
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 4.3.2 หน้าส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.13 หนา้จอหลกัของแอปพลิเคชนั 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้จอหลกัของแอปพลิเคชนั โดยประกอบดว้ย  
  1. ปุ่มเลือกชนิดของพืช 
  2. วนัท่ีเร่ิมปลูก 
  3. ช่ือของพืช 
  4. อายขุองพืชท่ีไดท้  าการปลูก 
  5. ช่วงอายขุองพืช 
  6. ปุ่มตั้งค่าการรดน ้า 
  7. แถบแสดงสถานะความช้ืนของดิน 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอแสดงกราฟขอ้มูล 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้ของกราฟของขอ้มูล RSSI หรือสัญญาณ Wi-Fi 
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอแสดงขอ้มูลพืช 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงหนา้ขอ้มูลพืช 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลพืช 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้การกรอกและจดัการขอ้มูลพืช 
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รูปท่ี 4.17 ThingSpeak Visual Graph 

 จากรูปท่ี 4.17 แสดง ThingSpeak Visual Graph ของระบบ ประกอบดว้ยสถานะของป้ัมน ้า 
ป้ัมปุ๋ย และความช้ืนของดิน และสัญญาณไวไฟท่ีมาจากตั้วบอร์ด  
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 4.3.3 หน้าติดต่อผู้ใช้ (ทีไ่ด้จากการทดลอง) 
 

 
รูปท่ี 4.18 หนา้จอหลกั 

 จากรูปท่ี 4.18 แสดงหนา้จอหลกัของระบบท่ีไดจ้ากการทดลองประกอบดว้ยปุ่มเปิดปิดป้ัม
และปุ่มตั้งอตัโนมติั  
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 4.3.4 การเกบ็ข้อมูลการปลูกพริก 
  ผลการทดลองพบว่า พริกข้ีหนูท่ี treat โดยชุดทดลองมีความถ่ีและระยะเวลาใน
การรดน ้ า และปุ๋ยมากกว่า ระบบอยา่งเดียว (ชุดควบคุม) อย่างเห็นไดช้ดั คือ ไดน้ าขอ้มูลวงจรชีวิต
หรือชีพลกัษณ์ของพริกข้ีหนูซ่ึงจดัเป็น ES เน่ืองจากเป็น data ท่ีไดจ้ากค าแนะน าของเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณ์ในการปลูกพริกและประสบผลส าเร็จและไดท้  าค าแนะน าในการปลูกบ ารุงรดน ้ ารด
ปุ๋ยแก่ตน้พริกไว ้ น ามา input เป็น data เพื่อให ้AI ประมวลผล ผลท่ีไดคื้อ 

- ช่วง 3 วนัแรก ใหน้ ้าวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 นาที  เชา้ 06.00 น. และเวลาเยน็ 14.30 น. คร้ัง  
  ละ 3 นาที  
- ช่วง 4 วนัต่อมา จนถึงสัปดาห์ท่ี 2  จะใหน้ ้าวนัละคร้ังเวลา 06.00 น. คร้ังละ 4 นาที 
- ช่วงสัปดาห์ท่ี 2 ถึงสัปดาห์ท่ี 4 ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 3 คร้ัง เวลา 06.00 น. คร้ังละ 10 นาที 
- ช่วงสัปดาห์ท่ี 5 ถึงสัปดาห์ท่ี 7 ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 2 คร้ัง เวลา 06.00 น. คร้ังละ 15 นาที 
- ช่วงสัปดาห์ท่ี 7 ไปแลว้ให้น ้าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เวลา 06.00 น. คร้ังละ 20 นาที 
- กรณีความช้ืนต ่ากวา่ ร้อยละ 40 จะสั่งการใหร้ดน ้าทนัทีโดยไม่รอก าหนดการ จะรดน ้า 
  จนกระทัง่ความช้ืนในดิน ถึงร้อยละ 70 จึงตดัการรดน ้า 

 ส าหรับการให้ปุ๋ย เม่ือน าข้อมูล ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเป็นข้อมูล ES มา input เป็น data แล้ว AI 
ประมวลผลและสั่งการให้มีการรดปุ๋ยเม่ือตน้พริกงอกได ้5 วนั (มีความสูงเฉล่ีย 3 เซนติเมตร) โดย
จะเร่ิมรดให้ปุ๋ยคร้ังแรกเม่ือเวลา 14.00 น.ให้ปุ๋ยเป็นเวลา 5 นาที และจะมีการให้ปุ๋ยทุก 15 วนั 
เน่ืองจาก AI ไดป้ระมวลระยะเวลาท่ีปุ๋ยจะตกคา้งบนใบพริกข้ีหนูและใบมีการดูดซึมปุ๋ย ( เน่ืองจาก
ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผสมน ้าจะผสมสารจบัใบ ( ชาวสวนใส่น ้ายาลา้งจาน ในอตัราส่วน น ้า 20 ลิตร ต่อ น ้ายา
ลา้งจาน 5 ซีซี ) จะท าให้ปุ๋ยน ้ าจบัอยูท่ี่ใบหยดปุ๋ยไม่กล้ิงตกจากใบลงดินหมด เม่ือปุ๋ยตกคา้งอยูบ่น
ใบพริกข้ีหนู ใบพริกก็จะดูดซึมปุ๋ยไปใช้อีกทางหน่ึง และส่วนหน่ึงจะตกใส่ดิน ไปละลายธาตุ
อาหารพืช ปรับสภาพดิน และท าให้สารอินทรียใ์นดินเปล่ียนเป็น humus ท่ีพืชตอ้งการ ( มีธาตุ
อาหารส าหรับพืชนอ้ย ) เม่ือใบพืชดูดซับปุ๋ยโดยใชเ้วลาพอสมควรแลว้  AI จะสั่งให้รดน ้ าตน้พริก 
เพื่อให้น ้ าแก่พริกและลา้งปุ๋ยท่ีตกคา้งอยูบ่นใบพริก ซ่ึงหากไม่ลา้งปุ๋ยออก จะท าให้น ้ าท่ีมากบัปุ๋ยท่ี
อยู่บนใบพริกข้ีหนูระเหยออกไป ท าให้คงเหลือปุ๋ยตกคา้งมีความเขม้ขน้ข้ึน ท าให้เป็นพิษต่อใบ
พริกข้ีหนู และใบไหม ้  
  ส าหรับดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพริกทั้งชุดทดลองและชุดควบคุม เป็นดินท่ีไดจ้ากการผสม
หรือปรุงข้ึนมาใหม่ ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ คือมี humus มากกวา่ ร้อยละ 5 มีธาตุอาหารพืชอยูใ่นรูป
ท่ีพืชน าไปใช้ไดท้นัที ครบถว้น มีสมบติัทางกายภาพไดแ้ก่ เน้ือดิน ( soil texture ) และโครงสร้าง
ดิน ( soil structure ) สมบติัทางเคมี เช่น pH  ท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช เม่ือรดน ้ าน ้ าจะซึมลง
ไปยงัดินชั้นล่าง ดินชั้นผิวหนา้ไม่ผนึกตวักนัเป็นแผน่แข็ง ( crust ) กั้นมิให้น ้ าซึมลงไปชั้นล่าง อนั
จะท าให้พืชขาดน ้ า  ท าให้มีความช้ืนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชตลอดเวลา  และเม่ือ
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ชุดค าสั่งของ smart farm สั่งการให้รดปุ๋ยน ้ า ปุ๋ยน ้ าซ่ึงเป็นปุ๋ยอินทรียจ์ะไปเร่งให้ปุ๋ยท่ีมีอยู่ในดิน
ละลายออกมากบัน ้าท าใหร้ากพืชดูดซึมไดเ้ตม็ท่ีและรวดเร็ว 
 เม่ือพริกมีอายไุด ้ 45 วนั ผูท้ดลองไดย้า้ยพริกในชุดทดลอง และชุดควบคุมทั้งหมดลงปลูก
ท่ีถุงด า ท่ีมีขนาดกวา้ง 20 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เน่ืองจากทรงพุ่มของพริกดา้นขา้งเร่ิมติดกนั 
ท าให้มีการแก่งแยง่แสงแดด  หากไม่ยา้ยออกไปปลูกจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนเน่ืองจาก
การแก่งแย่งแสงแดดของตน้พริก และในการวดัผลการทดลอง จะวดัท่ีความสูงของตน้พริกข้ีหนู
และความกวา้งของทรงพุ่ม ตลอดจนการออกดอก การติดผล จ านวนและน ้ าหนกัรวมของผลผลิต 
เป็นปัจจยัท่ีท าให้การทดลองผิดพลาด จากนั้นไดติ้ดตั้งหัว sprinkler ในต าแหน่งท่ีสามารถจ่ายน ้ า
และปุ๋ยใหก้บัพริกในชุดทดลองและชุดควบคุมไดท้ัว่ถึง  
 ในสัปดาห์ท่ี 20 พบว่า พริกทั้งชุดทดลอง และพริกชุดควบคุมเร่ิมออกดอก และออกดอก
เต็มตน้ เม่ือสัปดาห์ท่ี 21 และเร่ิมติดผล ในขณะท่ีการให้น ้ าและให้ปุ๋ยก็ยงัมีการใหต้ามโปรแกรมท่ี 
AI ก าหนด โดยไม่เปล่ียนสูตรปุ๋ยเน่ืองจากเป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์เหมาะสมกบัพริกข้ีหนูทุกช่วงอายุพืช  
และไม่เส่ือมสภาพเม่ือมีการละลายและเก็บไวน้าน 
 สัปดาห์ท่ี 22 ถึงสัปดาห์ท่ี 23 พบวา่ พริกออกผลจนหยดุออกและพฒันาผลจะสีเปล่ียนและ
สามารถเก็บเก่ียวไดห้มด  จึงไดมี้การวดัความสูงของพริกข้ีหนูชุดทดลองทุกตน้ และความสูงของ
พริกข้ีหนูชุดควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ดงัแสดงในภาพ 
 

 
รูปท่ี 4.21 การวดัความกวา้งของทรงพุม่ของพริกข้ีหนู 

 จากรูปท่ี 4.21 แสดงการวดัความกวา้งของทรงพุม่ของพริกข้ีหนู โดยวดัขนาดได ้14 น้ิว 
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รูปท่ี 4.22 การวดัความกวา้งของทรงพุม่อีกดา้นของตน้พริกข้ีหนูเพื่อน ามาหาค่าเฉล่ีย 

 จากรูปท่ี 4.22 แสดงการวดัความกวา้งของทรงพุม่ของพริกข้ีหนู โดยวดัขนาดได ้18 น้ิว 
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รูปท่ี 4.23 การวดัความสูงของตน้พริกข้ีหนูเม่ือสัปดาห์ท่ี 21 

 จากรูปท่ี 4.23 แสดงการวดัความสูงของตน้พริกข้ีหนูเม่ือสัปดาห์ท่ี 21 โดยวดัขนาดได ้35 
น้ิวหรือ 90 เซ็นติเมตร 
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 ผลการทดลอง พบว่า พริกข้ีหนูชุดทดลองมีความสูงเฉล่ีย 90 เซนติเมตร มีความกวา้งทรง
พุม่เฉล่ีย 40 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความกวา้งของทรงพุม่ และความสูงของตน้พริกชุดทดลอง เม่ือออกดอกเตม็ท่ี 

(สัปดาห์ท่ี 21) 
 

   ตน้ท่ี                                ความกวา้งทรงพุม่ ( ซ.ม. )                         ความสูงตน้พริกข้ีหนู ( ซ.ม. ) 

 
         1    40     90 
         2    38     93 
         3    42     87 
         4    41     91 
         5    40     89 
         6                   39     90 

 
    เฉล่ีย    40     90 
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แต่ส าหรับพริกข้ีหนูชุดควบคุม พบวา่ ชุดค าสั่งของระบบ จะสั่งการให้มีการรดน ้ าก็ต่อเม่ือ 
soil moisture sensor ตรวจพบวา่ ความช้ืนในดินต ่าขณะนั้นต ่ากวา่ ร้อยละ 40 จึงจะสั่งการให้ป๊ัมรด
น ้าจนตรวจจบัความช้ืนในดินเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 70 จึงหยดุ พบวา่ มีการเจริญเติบโตต ่ากวา่พริกข้ีหนู
ชุดทดลองเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ พริกข้ีหนูชุดควบคุมมีความสูงเฉล่ียเพียง 43.5 เซนติเมตร มีความ
กวา้งทรงพุม่เฉล่ียเพียง 16 เซนติเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี  4.3 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงความกวา้งของทรงพุม่ และความสูงของตน้พริกชุดควบคุม เม่ือออกดอก

เตม็ท่ี (สัปดาห์ท่ี 23) 

 
   ตน้ท่ี                                ความกวา้งทรงพุม่ ( ซ.ม. )                         ความสูงตน้พริกข้ีหนู ( ซ.ม. ) 

 
         1    20     40 
         2    15     45 
         3    42     43 
         4    16     91 
         5    13     40 
         6                   18     37 

 
    เฉล่ีย    16     43.5 

 
 
 เม่ือเปรียบเทียบความกวา้งของทรงพุ่มเฉล่ีย และความสูงของตน้พริกเฉล่ีย ระหว่างชุด
ทดลองและชุดควบคุมเม่ือออกดอกเต็มท่ี (สัปดาห์ท่ี 21) พบว่า ชุดทดลองท่ีใช้ AI / ES พฒันา
ระบบ smart farm มีความกวา้งของทรงพุ่มเฉล่ีย และความสูงของตน้พริกเฉล่ีย มากกวา่ชุดทดลอง
ท่ีไม่ใช ้AI / ES และมีแต่ IOT อยา่งเดียวถึง ร้อยละ 55 และ 52 ตามล าดบั  

เม่ือสัปดาห์ท่ี 23  พริกข้ีหนูทั้งชุดทดลองและชุดควบคุม ออกผลเต็มท่ีและเปล่ียนสีเกือบ
ทั้งหมด พร้อมเก็บเก่ียวแล้ว ผูท้ดลองได้เก็บผลพริกข้ีหนูมาหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบความ
แตกต่าง  

ผลการทดลองพบว่า พริกข้ีหนูชุดทดลองมีจ านวนเม็ดพริกเฉล่ีย  623 เม็ด  มีน าหนกัรวม
ต่อตน้เฉล่ีย 1800 กรัม  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนเม็ดพริก (เม็ด) และน าหนกัรวมของตน้พริกชุดทดลอง เม่ือพร้อมเก็บ
เก่ียวไดแ้ลว้ (สัปดาห์ท่ี 23) 

 
 
      ตน้ท่ี                                จ  านวนเมด็พริก ( เมด็ )                         น าหนกัรวม ( กรัม ) 

 
         1    600     1,800 
         2    612     1,810 
         3    650     1,820 
         4    620     1,811 
         5    590     1,780 
         6                   616     1,830 

 
    เฉล่ีย    623     1,800 

 
 

พบว่า ผลผลิตต ่ากว่าพริกข้ีหนูชุดทดลองเป็นอย่างมาก กล่าวคือ พริกข้ีหนูชุดควบคุมมี
จ านวนเมด็พริก (เมด็)  มีน ้าหนกัรวม (กรัม) ดงัแสดงในตารางท่ี  4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนเมด็พริก (เมด็) และน ้าหนกัรวม (กรัม) เม่ือพร้อมเก็บเก่ียวไดแ้ลว้ 
(สัปดาห์ท่ี 23) 

 
      ตน้ท่ี                                จ  านวนเมด็พริก ( เมด็ )                         น ้าหนกัรวม ( เม็ด ) 

 
         1    434     820 
         2    250     800 
         3    340     900 
         4    357     880 
         5    372               1,000 
         6                   398     890 

 
    เฉล่ีย    358.5     880 

 
 
 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนเม็ดพริก (เม็ด)  และน ้ าหนกัรวม (กรัม) ระหวา่งชุดทดลองและชุด
ควบคุมเม่ือพร้อมเก็บเก่ียวไดแ้ลว้  (สัปดาห์ท่ี 23) พบวา่ ชุดทดลองท่ีใช ้AI / ES พฒันาระบบ smart 
farm มีจ  านวนเม็ดพริก  และน ้ าหนักรวมเฉล่ียมากกว่าชุดทดลองท่ีไม่ใช้ AI / ES และมีแต่ IOT 
อยา่งเดียวถึง ร้อยละ 49 และ 49 ตามล าดบั  
 อย่างไรก็ตาม จากการทดลองใช้ระบบ smart farm IOT AI / ES แล้วพบว่า ข้อมูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (expert) สามารถเก็บไวใ้น smartphone ไดเ้น่ืองจากใช้เน้ือท่ีจดัเก็บน้อย และสามารถ 
update ขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ผูท้ดลองจึงไดน้ าขอ้เสนอแนะในการปลูกบ ารุงพริก และแนวทางในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกพริกเพิ่มไว้ใน smartphone โดยเรียกค้นได้จากหน้าจอ 
application ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอเพิ่มขอ้แนะน าในการปลูกพืช 

 จากรูปท่ี 4.24 แสดงหนา้จอเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการค าแนะน า คลิกปุ่มใน application ก็จะ 
link ไปยงั website ท่ีก าหนด ในท่ีน้ีก าหนดให ้link  ไปยงั 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/49f2019021409375756.pdf 
 

 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์    

 ระบบวดัและควบคุมความช้ืนส าหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดย ส่วนของอุปกรณ์สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการ
เพาะปลูกพืชได ้และสามารถติดต่อกบัส่วนของแอปพลิเคชนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้ในส่วนของ
แอปพลิเคชนัสามารถแสดงค่าความช้ืนท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ และสั่งสามารถสั่งใหร้ดน ้าไดอ้ตัโนมติั ใน
การพฒันาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าได้ใช้ Hardware ประกอบไปด้วยบอร์ด Arduino ท่ีมี MQTT หรือ โมดูล 
Wi-Fi ท่ี ต่อพ่วงกับ 4-Relay Module ขนาด 10 Amp 220 Volt และให้ Relay Module ท าหน้า ท่ี  
Switch ไฟส าหรับเปิดปิดป๊ัมน ้ าและป๊ัมปุ๋ยน ้ าตามเวลาท่ีก าหนด โดยน า Relay Module  ต่อเขา้กบั
ไฟบา้นผ่านปลั๊ก 3 ทาง และต่อเข้ากับป๊ัมน ้ าตู้ปลาและป๊ัมน ้ าจะท าการป๊ัมน ้ าส่งให้สปริงเกอร์ 
(Relay 2 ตวัไวส้ ารอง) ไปรดตน้พริกผา่นสปริงเกอร์ 2 ชุดและต่อไฟเล้ียงขนาด 1 Amp 5 Volts จาก
บอร์ด Arduino ให้กับ Soil Moisture Sensor เพื่อตรวจจบัความช้ืนและส่งข้อมูลแบบ Real Time 
ผา่น Wi-Fi Module ของบอร์ด Arduino และส่งขอ้มูลเก็บไวท่ี้ Cloud และท าการประมวลผลขอ้มูล
การปลูกพริกข้ีหนูเก็บไว ้โดยค านวณจาก ขอ้มูลอายุตั้ งแต่เร่ิมปลูกจนถึงอายุพริกท่ีให้เม็ดพริก
พร้อมเก็บเก่ียวของพืชชนิดนั้นกบัขอ้มูลความช้ืนในดิน โดยระบบช่วยให้ผูใ้ช้เลือกวา่จะให้ระบบ
จดัการอตัโนมติั หรือสามารถท าการจดัการดว้ยตนเองผา่นแอปพลิเคชนั 
  

5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในธุรกิจภาค
          การเกษตร 

5.2.2 สามารถติดตามอายแุละระยะการเติบโตของพืชได้ 
5.2.3 สามารถตั้งระบบอตัโนมติัใหร้ะบบจดัการกบัพืชไดต้ามชนิดของพืช 
5.2.4 สามารถเพิ่ม-ถอนและจดัการชนิดพืชท่ีจะปลูกได ้
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.3.1 จ  าเป็นตอ้งเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 5.3.2 ระบบใช้ Relay Module ของ Arduino ไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้าขนาดมากกวา่ 10 
          Amp ได ้ท าให้ไม่สามารถใช้กบัป๊ัมน ้ าขนาด ½ แรงมา้ข้ึนไปได ้ซ่ึงในการใช้งานใน
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          ระบบ smart farm จริง จะใชป๊ั้มน ้ าท่ีมีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงมา้ข้ึนไป และมีขนาดใหญ่
          ข้ึนตามขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร 

 5.3.3 Wi-Fi module IOT ท่ีใชใ้นการทดลองน้ีเป็นของ Arduino รุ่นทดลองท่ีใช ้Mgtt  
          protocol ซ่ึงหากตอ้งการจะส่ือสารโดยตรงกบั Mgtt โดยตรง โดยไม่ผา่น Wi-Fi ตอ้ง
         ใช ้Mgtt broker จึงจะมี hostให ้service 

 5.3.4 Service Cloud ท่ีใช ้(Thing Speak) เป็นแบบส าหรับการศึกษาท าให้มีขอ้จ ากดัในการ
         ใชง้าน ดงันั้นหากตอ้งการจะพฒันาเพื่อการคา้ ควร upgrade เป็นระดบั standard ซ่ึงจะ
         สามารถรองรับไดถึ้ง 250 channel หรือ 250 เคร่ืองนัน่เอง ซ่ึงจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายรายปี 
         ปีละ 20,000 บาท (พ.ศ.2563) 

  
5.4 ข้อเสนอแนะ   
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรพฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ควรท าการทดลองโดยเพิ่มเซ็นเซอร์ส าหรับเก็บขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  เช่น เพิ่ม
           เซ็นเซอร์วดัแสงวดัอุณหภูมิ ความเร็วลม เป็นตน้  
 5.4.2 ควรน าขอ้มูลดา้น สภาพพื้นท่ี ลกัษณะดิน  เพื่อเก็บขอ้มูลและน าขอ้มูลมาประมวลผล
          เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย  าเพิ่มข้ึน  
 5.4.3 เพิ่มฟังกช์นัดา้นการเก็บเก่ียว เช่น การประมาณผลผลิตของพืช โดยใชก้ารชัง่น ้าหนกั
          ขณะเก็บเก่ียว โดยติดตั้งเคร่ืองวดัผลผลิตเขา้กบัเคร่ืองเก็บเก่ียว จึงวดัปริมาณผลผลิต
          ทนัทีท่ีเก็บเก่ียว  
 5.4.4 เพิ่มการเช่ือมโยงกบัต าแหน่งพื้นท่ี ( พิกดั ) ดว้ย GPS เพื่อทราบต าแหน่งพื้นท่ีเก็บ
           เก่ียวนั้น เพื่อสร้างแผนท่ีผลผลิต ( yield map ) ส าหรับพืชชนิดนั้น ๆ ในพื้นท่ีนั้น ๆ  
 5.4.5 สามารถปรับขอ้มูล AI ไปเขียนเป็น Machine Learning หรือ AI ท่ีเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
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