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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยนับแต่อดีตจนปั จจุบนั ประสบปัญหาหลายด้าน กล่าว
คือ ผลิตผลทางการเกษตรส่ วนใหญ่ราคาตกแต่ตน้ ทุนการผลิตกลับมีราคาสู ง สภาพดินฟ้าอากาศไม่
มี ค วามแน่ น อน การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และเทคโนโลยี ด้า นการเกษตรรวมทั้ง นโยบายและ
มาตรการของภาครัฐขาดความต่อเนื่ อง การขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นเกษตรกรทัว่ โลกจึงต้องเร่ ง
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตหันมาใช้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ หาวิธีทาการเกษตร ที่ลดการ
ใช้แรงงาน ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งการเจริ ญเติบโตของพืชที่ตอ้ งการการ
ดูแลเอาใจใส่ แต่การการปลูกพืชแบบเดิมมีวิธีการดูแลที่ยงั ต้องใช้แรงงานคน และใช้เวลานาน เช่น
การรดน้ าบางครั้งอาจจะรดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมทาให้น้ าเยอะหรื อน้อยเกินไป แล้วอาจให้ใน
ปริ มาณที่ไม่เหมาะสมกับพืชชนิ ดนั้น ทาให้การเจริ ญเติบโตของพืชไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการส่ งผล
ให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ
เนื่ องจากในปั จจุบ ัน อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ เซ็ นเซอร์ และเครื่ องจักรกลอัตโนมัติ ถูก
นามาใช้ เพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว มี การนาระบบปั ญญาประดิ ษ ฐ์ ( Artificial Intelligence : AI ) และ
การเชื่ อ มต่ อ ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ ทุ ก สิ่ ง ทั้ง ระบบ (Internet Of Thing : IOT) มาช่ ว ยในการ
ตรวจวัดค่ าต่าง ๆ เช่ น อุณหภู มิ ความชื้ น ของดิน ท าให้เทคโนโลยีเหล่านี้ มี บทบาทในการนามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบ และควบคุมสภาพแวดล้อมสาหรับการปลูกพืชในการทาการเกษตร เพื่อ
ช่วยให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชในช่ วงเวลานั้น ๆ และยังมีเทคโนโลยี คลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing) ที่ทาให้สามารถเก็บข้อมูลไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตทาให้สามารถติดต่อได้ทุกที่
เพียงมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ระบบวัด และควบคุ ม ความชื้ น ส าหรั บ การปลู ก พื ช บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์
สามารถทาให้ผใู ้ ช้ทราบถึงข้อมูลค่าความชื้นในดิน ที่เป็ นปัจจัยหลักในการเจริ ญเติบโตของพืชบาง
ชนิ ด โดยระบบวัดความชื้ น และให้ น้ า อัติโนมัติส าหรั บ การปลู ก พื ช สามารถวัดค่ าความชื้ น ได้
ตลอดเวลาหากความชื้ นอยู่ในสภาวะที่ ไม่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มความชื้ นโดยการรดน้ าต้นไม่
อัตโนมัติในปริ มาณที่เหมาะสมกับพืชชนิ ดนั้น และระบบสามารถทางานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
โดยแสดงข้อมูลได้ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนของผูใ้ ช้ทาให้ผใู ้ ช้สะดวกมากขึ้นต่อการดูแลพืช
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์
เพื่ อพัฒ นาระบบวัดและควบคุ ม ความชื้ น ส าหรั บ การปลู กพื ช บนระบบปฏิ บ ัติก ารแอน
ดรอยด์
1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรม Embedded board Arduino เพื่อเชื่อมต่อกับ Sensor
1.3.1.1 Soil Humidity สามารถตรวจจับความชื้นได้ถูกต้อง
1.3.1.2 Wi-Fi Module สามารถรับและส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้
1.3.1.3 Processor สามารถประมวลผลรับสัญญาณจากมือถือและส่ งข้อมูลไปกลับ
ได้
1.3.1.4 ESP-8266 สามารถส่งและรับค่าจาก Service ของ Thingspeak ได้
1.3.1.5 สมาร์ทโฟนกับคลาวด์ Thingspeak สามารถสื่ อสารกันได้
1.3.1.6 ระบบสามารถเปลื่ยนค่าให้เหมาะสมกับรู ปแบบอัตโนมัติหรื อรู ปแบบสั่ง
การเอง (manual) ได้ตามที่ผใู ้ ช้สั่ง
1.3.1.7 ปั๊มน้ าสามารถรดน้ าได้ตามข้อมูลค่าความชื้นและชนิดของพืชได้
1.3.1.8 ปั๊ มปุ๋ ยสามารถรดน้ าได้ตามข้อมูลค่าอายุและชนิ ดของพืชได้และตรงตาม
ปริ มาณที่กาหนด
1.3.1.9 ระบบสามารถแสดงข้อมูลพืชได้ตามที่ผใู ้ ช้เลือก
1.3.2 ผูใ้ ช้งานระบบ
1.3.2.1 ระบบสามารถแสดงค่าความชื้นในดิน
1.3.2.2 สามารถเลือกชนิดพืชได้ตามที่ระบบมี
1.3.2.3 สามารถเพิ่ม ลด และแก้ไขพืชได้
1.3.2.4 สามารถปรับเปลื่ยนสถานะระบบได้
1.3.2.5 สามารถติดตามสถานะปั้มน้ าและปั้มปุ๋ ยได้
1.3.2.6 สามารถติดตามอายุและระยะของพืชที่กาลังใช้งานอยูไ่ ด้
1.3.2.7 สามารถเปลื่ยนแปลงวันเวลาที่เริ่ มปลูกพืชได้
1.3.3 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.3.1 เพิม่ เติมและปรับเปลี่ยน Cloud service Thingspeak ได้
1.3.3.2 เพิ่มเติมและเปลื่ยนแปลงข้อมูลพืชได้
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รู ปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการทดลองการประยุกต์ใช้ AI / ES ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพและ
พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มที่ใช้ IOT
1.4. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยเพิ่มผลผลิต
1.4.2 ช่วยในการควบคุมต้นทุนในการเพาะปลูกพืช
1.4.3 สามารถนาไปใช้ในการวางแผนเพาะปลูกพืชในครั้งต่อไป
1.4.4 ช่วยอานวยความสะดวกในการให้น้ ากับพืช
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้ องกำรและกำรศึกษำข้ อมูล (Detailed Study)
ทางผู ้จัด ท าได้ท าการศึ ก ษาแนวทางในการพัฒ นาระบบ โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยี สมาร์ ทฟาร์ ม และเครื่ องที่จะใช้ในการพัฒนา เช่น ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเป็ น C++
และโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ noSQL และศึกษาเทคโนโลยี IOT และ microcontroller ARDUINO
รวมถึงกระบวนการในการเพาะปลูกพืช เช่น วิธีการปลูกพริ ก ปริ มาณน้ าที่เหมาะสม การให้ปุ๋ย การ
บารุ งรักษา จงกระทัง่ การให้ผลผลิต โดยศึกษาและนามาประยุกต์ใช้กบั ระบบและนามาพัฒนาให้
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
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1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
น าข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาและรวบรวมมานั้ น น ามาวิ เคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน และกาหนดขอบเขตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อทาการออกแบบแอปพลิเคชัน โดย
ใช้เทคโนโลยี Cloud และ IOT หรื อ Internet of Thing ในการทางานของระบบ
1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบที่จะนามาใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาที่จะตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม
โดยใช้สถาปัตยกรรม Arduino Architecture และ Cloud Architecture
1.5.3.2 ออกแบบฮาร์ดแวร์
โดยแบบ IOT หรื อ Internet of things.
1.5.3.3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล
โดยใช้ noSQL หรื อ SQL ระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Relational Database
1.5.3.4 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface Design)
โดย MIT Appinventor เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
1.5.4.1 จัดหาและประกอบ Hardware ให้เป็ นระบบทดสอบการทางานของ
อุปกรณ์
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รู ปที่ 1.2 แผงอุปกรณ์
1.5.4.2 เขียนชุดคาสั่ง โดยใช้ภาษา C++, Scratch (MIT Appinventor)
1.5.4.3 พัฒนาฐานข้อมูล โดยใช้ TinyDB noSQL
1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ กัน
จะเป็ นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและทาการปรับปรุ งแก้ไข โดยแบ่งเป็ น
1.5.5.1 การทดสอบในส่วนของฮาร์ดแวร์ โดย
- ทดสอบจ่ายไฟบ้าน (220 Volts)เพื่ อดู ว่าอุป กรณ์ ป ลั๊ก ไฟ 4 ช่ องเสี ย บ
ทางานจ่ายไฟหรื อไม่ โดยดูที่หลอด led ที่รางปลัก๊ ไฟว่าติดหรื อไม่
พบว่าติดทุกช่องรวมทั้ง Usb และ circuit breaker ทางานตัดไฟได้ปกติ
- ทดสอบการจ่ ายไฟของปลัก๊ ตัวผูแ้ ละตัวเมี ยทั้งหมด โดยการต่ อปลัก๊
ไฟตรงเข้ากับปั๊มน้ าที่จุ่มอยูใ่ นน้ า โดยต่อตรงไม่ผา่ น relay module
พบว่า ปลัก๊ ไฟทุกตัวรวมทั้งปั๊มน้ าทางานปกติ
- ทดสอบการทางานของ relay module โดยการต่อไฟเลี้ยงวงจร (3Volts)
แล้วต่อวงจรไฟบ้านเข้ากับปั๊ มน้ าโดยใช้ relay เป็ นสวิตซ์ แล้วจ่ายไฟ 3
Volts (ไฟสัญญาณ 3 Volts = 1, ไฟสัญญาณ 0 Volts =1 หรื อไม่มี
สัญญาณ ) เป็ นการเปิ ดไฟหรื อเปิ ดสวิ ตซ์โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าใน relay

6
เป็ นสวิตซ์ ( magnetic switch ) พบว่า relay module ทางานได้ปกติ โดย
มีไฟ led สี แดงแสดงการทางาน ทั้งด้านสัญญาณ และด้านสวิตซ์ ( ไฟ
led สี แดงติดแสดงว่าไฟเข้า relay )
- ทดสอบการท างานของ Arduino processor and wi-fi module โดยการ
ต่อไฟเลี้ ยงวงจร (5 Volts ) ผ่านทางสาย Usb ของโทรศัพ ท์ที่ ใช้ระบบ
Andriod เมื่ อหลอดไฟ led แสดงสถานะว่าไฟเลี้ ย งเข้า board แล้ว จึ ง
เสี ยบ สายแพสัญญาณ 2 สาย (และสายไฟเลี้ยง interface อีก 2 สาย )ที่
ต่อมาจาก interface ที่ต่อพ่วงกับ soil moisture sensor แล้วทดสอบ
สัญญาณและไฟเลี้ยง พบว่า หลอดไฟ led แสดงสถานะติด แสดงว่า soil
moisure sensor และ interface ท างาน จากนั้น ต่อสายสั ญ ญาณสั่ งการ
จากบ อร์ ด Arduino processor and wi-fi module ไป ยั ง relay module
ทดสอบสัญญาณและไฟเลี้ยง พบว่า หลอดไฟ led ที่บอร์ด Arduino และ
relay ติ ด ตามการจ่ ายไฟสั ญ ญาณเข้า แสดงว่า input และ output ของ
บอร์ด Arduino processor and wi-fi module ทางานปกติ จากนั้น ได้
ทดสอบการทางานของ wi-fi ต่ออีก โดยการต่อสัญญาณ wi-fi ผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบ smartphone โดยเขียนเงื่อนไขให้แสดงสัญญาณเมื่อ
smartphone มองเห็ น board ทดสอบโดยการสร้ าง SoftAP หรื อ Soft
Access Point ให้ กับ บอร์ ด พบว่า smartphone สามารถมองเห็ น board
แสดงว่า module ในส่วนของ wi-fi ทางานได้ดี
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นการจัด ท าเอกสารแนวทางในการจัด ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ โ ดยมี วิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนการดาเนิ นปริ ญญานิพนธ์ เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและเป็ นคู่มือการใช้งานใช้
อ้างอิงในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2562
2563
กิจกรรม
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.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 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 ปั๊มน้ าตูป้ ลาขนาดเล็กสาหรับปั๊มน้ าและปุ๋ ยน้ า
1.7.1.6 ปุ๋ ยน้ าชีวภาพ
1.7.1.7 ดินถุงสาหรับปลูกพืช
1.7.1.8 น้ าสาหรับรถต้นไม้
1.7.1.9 ถังใส่ น้ า
1.7.1.10 ปลัก๊ ต่อพ่วงแบบ 4 ตา สายยาว 5 เมตร
1.7.1.11 สายไฟ jumper คละสี ยาว 10 ซม. พร้อมข้อต่อ (jack) จานวน 15 เส้น
1.7.1.12 ปลัก๊ ตัวผูแ้ ละตัวเมีย อย่างละ 2 ตัว
1.7.1.13 โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
1.8.1.1 อุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.8.2 ซอฟต์ แวร์
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบวัดและควบคุมความชื้ นสาหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย
2.1 Smart Farming กระแสการเกษตรในอนาคต1
การเกษตรแม่นยา หรื อ precision agriculture หรื อ smart farming ได้กลายมาเป็ นกระแส
การเกษตรสมัยใหม่ที่เริ่ มมีการนามาใช้ในการทาการเกษตรมากที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จากสถิ ติ
พบว่า แอปพลิเคชันด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรที่แม่นยาซึ่ งเป็ นโซลูชนั ระบบฮาร์ ดแวร์ ทาง
การเกษตร มีสัดส่ วนมากกว่า 72% ของตลาดการเกษตรสมาร์ ทฟาร์ มทัว่ โลก ตัวอย่างแอปพลิเคชัน
ด้านนี้ ก็ได้แก่ แอปพลิเคชัน วิเคราะห์น้ าในดิน (precision irrigation) คาดการณ์และตรวจวัดผลผลิต
(yield monitoring and forecasting) ให้ปุ๋ย/ ยาฆ่าแมลง (variable rate) สอดส่ องพืชผล (crop scouting)
และช่วยจดบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล เป็ นต้น

รู ปที่ 2.1 ภาพแสดงการเก็บข้อมูลทิศทางความเร็ วลม ความชื้นในอากาศ ของระบบsmart farm
ทั้งนี้ หากมองภาพรวมทัว่ โลก อเมริ กาเหนื อ ถื อเป็ นผูน้ าตลาดเกษตรสมาร์ ทฟาร์ มระดับ
โลก และมี อ ัตราความต้อ งการทางการตลาดสู งมาก ขณะที่ เม็ก ซิ โก เป็ นประเทศที่ ไ ด้รับการ
คาดหมายว่าจะเป็ นตลาดการเกษตรโลกที่เติบโตที่สุดในช่วง 5 ปี จากนี้
1

https://www.fourfarm.com/smart-farm-กับอนาคตการทาเกษตรไทย/
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ส่ วนภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก รั้งตาแหน่งตลาดที่มีอตั ราเติบโตเร็ วที่สุด ในช่วงปี ค.ศ. 2017 –
2022 ด้วยปั จจัยขับเคลื่อน ที่สาคัญคือ ขนาดประชากรเมืองเพิ่มขึ้น สัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ตใน
การบริ หารจัดการพื้นที่เกษตรที่เพิ่มมากขึ้น และการส่ งเสริ มการลงทุนจากรัฐบาล และยังมีปัจจัย
เสริ มที่สาคัญ คือ ที่การได้แรงหนุนจาก 2 ประเทศใหญ่ในภูมิภาคอย่าง จีน และอินเดีย ที่เร่ งสปี ด
ตัวเองเพื่อต้องการขยับเป็ นผูน้ าด้านเกษตรอัจฉริ ยะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าของโลกด้วย
ผลสารวจจาก สถาบันวิจยั BIS Research ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การข้อมูลเชิงลึกสาหรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ ไ ด้เ ปิ ดเผยรายงานฉบับ ใหม่ “Global Smart Farming Market” มายื น ยัน ด้ว ยว่ า มี ก าร
คาดการณ์ แนวโน้มตลาดการเกษตรสมาร์ ทฟาร์ มว่าจะขยายตัวได้ถึง 23.14 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ภายในปี ค.ศ. 2022 สะท้อ นสั ญ ญาณที่ ส ดใสด้ว ยอัต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ ปี (CAGR) ที่ อ ยู่ใ น
ระดับสู งถึง 19.3%

รู ปที่ 2.2 ภาพแสดงการปรับใช้นวัตกรรม smart farming ในการเก็บผลสตอร์ เบอรี ตามสี ของผล
2.2 สมาร์ ทฟาร์ มปัจจุบันและอนาคต2
สมาร์ ท ฟาร์ ม ในปั จจุ บ นั จะมี ก ารนาเทคโนโลยีอิ นเทอร์ เน็ ตแห่ ง สรรพสิ่ ง (Internet Of
Thing : IOT) คือการเชื่อมโยงของอุปกรณ์อจั ฉริ ยะ (smart) ทั้งหลายผ่านอินเทอร์ เน็ตมาช่วยในการ
จัดการการเกษตรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น อาทิ แอปพลิ เคชัน แว่นตากูเกิ ล กลาส ที่ ส ามารถ
เชื่ อมต่อข้อมูล ทั้งความเร็ ว ระยะทาง สถานที่ และสถิ ติได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติในการตรวจวัด
เข้ามาใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้ นในดิ น ความชื้ นในอากาศ แสง และปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ในการเพาะปลูก โดยจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในการแสดงผล การตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถทาการเกษตรได้อย่างแม่นยา โดยเฉพาะระบบการประมวลผลข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลทางอากาศจากโดรนและดาวเทียม ข้อมูลเหล่านี้ ยงั หมายรวมถึงภาพถ่ายต่าง ๆ ที่
ส่ งตรงจากพื้นที่การเกษตรผ่านเซ็นเซอร์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเกาะติดและตามมอนิเตอร์ พืชผล
2

https://www.iotforall.com/smart-farming-future-of-agriculture
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ของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะข้อมูลต่าง ๆจากเซ็นเซอร์ จะส่ งถึงมือเกษตรกรได้แบบเรี ยลไทม์
ดังนั้น เมื่อเกิดปั ญหาก็สามารถรับมือได้อย่างทันการณ์ เช่ น ทาให้ทราบว่าเวลานี้ พืชผลที่ปลูกไว้
ต้องการน้ า หรื อการบารุ งรักษาอื่น ๆหรื อไม่ ถ้าต้องการก็สามารถสั่งการ เปลี่ยนแปลงคาสั่ง รดน้ า
ผ่านแอปพลิเคชันได้ทนั ที
ในประเทศจีนและญี่ปุ่นปั จจุบนั เกิ ดกระแสความนิ ยมในการใช้สมาร์ ทโฟน และระบบ
IOT มาเพิ่มความเก่งของโซลูชนั การเกษตรแม่นยา (precision agriculture ) ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ทั่ว ประเทศ ขณะที่ รั ฐ บาลหลายประเทศ ก็ ต ระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นและความได้เ ปรี ย บของ
เทคโนโลยี ด้า นนี้ ผลัก ดัน โครงการน าร่ อ งส่ ง เสริ ม เทคนิ ค ในการพยากรณ์ ที่ แ ม่ น ย าส าหรั บ
การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในอนาคตอย่างเห็นได้ชดั
IOT มี ส่ ว นส าคัญ ในการสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในลัก ษณะของการ
Disruption ให้กบั อุตสาหกรรมการเกษตร “ในเชิงบวก” และยังครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร
โดยมีรายงานที่จดั ทาโดย Cisco ประมาณการณ์ไว้วา่ มูลค่าตลาดการทาเกษตรด้วยเทคโนโลยี IOT
จะขยับขึ้นไปสู งถึง 14.4 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ และด้วยเทคโนโลยีน้ ี นี่เอง ที่จะทาให้เกิดปริ มาณ
ข้อมูลมหาศาลจากกระบวนการทาการเกษตร ซึ่ งจะจัดเก็บผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ จานวนมหาศาลที่
ติดตั้งใช้งานในพื้นที่การเกษตรทัว่ โลก
พื้นฐานของ IOT นั้น จะเป็ นการใช้โครงข่ายอินเทอร์ เน็ ตในการเชื่ อมโยงอุปกรณ์ ต่าง ๆ
อาทิเช่น อุปกรณ์ตรวจวัด ส่ วนควบคุมหลัก และหน่วยประมวลผล เพื่อให้อุปกรณ์ตรวจวัดสามารถ
ตรวจวัด และส่ งผลข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมายังอุปกรณ์ควบคุมและหน่วยประมวลผล เพื่อ
รายงานผล จัดเก็บข้อมูล และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทางดาเนิ นการ วางแผน
งาน และการดูแลฟาร์มให้เป็ นไปตามความต้องการ
ดังนั้นในพื้นที่ฟาร์ ม จาเป็ นจะต้องมีการวางโครงข่ายพื้นฐานการสื่ อสารที่เหมาะสม โดย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีท้ งั 3G และ 4G มีบทบาทอย่างมากในการทาให้แนวคิดของ IOT เป็ นจริ งมากขึ้น
ที่สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการเกษตรในการเพาะปลูกครั้งที่ผ่านมา หรื อจากการเพาะปลูกใน
พื้นที่ใกล้เคียง มาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ นวัตกรรม-เทคโนโลยี
ที่จาเป็ นใน Smart farming ที่นิยมใช้ในขั้นตอนการ start up นี้โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
1. การควบคุ ม โรคและศัต รู พื ช การท าเกษตรจะได้ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ช่ ว ยให้
สามารถระบุอาการของโรคและเตือนเกษตรกรได้ทนั ทีเมื่อเกิดปั ญหา ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ทัน อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้ นับเป็ นผลดีต่อเกษตรกร
2. การตรวจสอบสถานะน้ าและคุ ณภาพของดิ น เมื่ อ IOT เข้ามามีส่วนร่ วมทาให้สามารถ
สร้ า งสรรค์เทคโนโลยีร่วมกับเซนเซอร์ ต่า ง ๆ เพื่อช่ วยวัดอุ ณหภูมิ ความชื้ นของดิ น ตรวจสอบ
สารอาหาร รวมไปถึงสามารถมีผชู ้ ่วยส่ วนตัวในการทาเกษตรได้ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นระบบที่เข้ามามีส่วน
ช่วยในการตัดสิ นใจให้กบั เกษตรกร และทาให้การทาเกษตรมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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3. การสารวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ หากมีที่ดินจานวนมากคงเป็ นเรื่ องยากที่จะ
สามารถดู แ ลทุ ก พื้ น ที่ อ ย่า งทั่วถึ ง ท าให้เ กิ ดเป็ นอุ ป กรณ์ ก ารบิ น สั ง เกตการณ์ ร อบไร่ โดยที่ ไ ม่
จาเป็ นต้องใช้คนควบคุม บันทึกสิ่ งต่าง ๆ ที่อยากรู ้ในพื้นที่ไร่ ของคุณ อีกทั้งยังได้ภาพถ่ายที่มีความ
ละเอียดสู ง และสามารถเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาพในอดีตได้
4. บรรจุภณ
ั ฑ์และการขนส่ ง อีกปั จจัยที่มีความสาคัญ คือ ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า ทา
ให้เกษตรกรและผูข้ นส่ งพยายามจะดู แลและปกป้ องสิ นค้า โดยการใช้ระบบควบคุ ม ดัดแปลง
ภูมิอากาศ ใช้สารเคมีป้องกันเชื้ อรา และเครื่ องบันทึกอุณหภูมิ แต่ระบบเหล่านี้ ไม่สามารถลดการ
เน่าเสี ย ลดการเกิดเชื้ อโรค ควบคุมการสุ ก และปรับปรุ งเรื่ องความปลอดภัยของสิ นค้าระหว่างการ
ขนส่ งได้ ซึ่ งในเวลานี้ Parflesh จากแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา แก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ รวมทั้ง
สามารถดูสินค้าแบบเรี ยลไทม์ได้
2.3 องค์ ประกอบของ Smart Farm3
Smart farm system ประกอบด้วย 5 ส่ วน

รู ปที่ 2.3 ภาพแสดงองค์ประกอบของ smart farm system
1.3.1 wire user และ wireless user ส่ วนประมวลผล ส่ วนสั่งการของผูใ้ ช้งาน
1.3.2 input / output ( IOT sensor / device ( things ) อุปกรณ์ sensor และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆในระบบ smart farming
https://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 ส่ วนประมวลผล ส่ วนสั่ งการของผู้ใช้ งาน4

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างโครงสร้างของระบบการทางาน IOT

รู ปที่ 2.5 OWL Diagram สาหรับ Smart Farm

4

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/813/htm
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รู ปที่ 2.6 ภาพ XML code

15

รู ปที่ 2.7 Sequence Diagram สาหรับ AI

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

รู ปที่ 2.10 ภาพแสดงประสิ ทธิภาพของระบบใน Microsoft Azure Platform backend.
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2.5 Input/ Output ( IOT sensor/ device ( things ) อุปกรณ์ sensor และอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่ าง ๆในระบบ smart farming5

รู ปที่ 2.11 แสดงวงจรระบบ Smart Farming โดยใช้แผง Solar
ระบบ smart farm จะมีการเลือกใช้ data input เพื่อนาเข้าเป็ นข้อมูลเพื่อประมวลผลในการ
ปลูกและบารุ งพืช จะเลือกเฉพาะ input ที่ เป็ น key performance indicator เท่านั้น เนื่ องจากเหตุผล
ทางด้านต้นทุนและต้าองการลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการใช้งาน โดยเกษตรกรผูใ้ ช้งาน ดังนั้นใน
การออกแบบ input ของระบบจะต้องพิจารณาว่าพืชเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีการเจริ ญเติบโตและดารงชี วิต
อยู่ ไ ด้น้ ัน ย่ อ มต้อ งการ สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ หมาะสม สภาพของสิ่ ง แวดล้อ มต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของพืช ได้แก่
1. ดิน เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ต้องเป็ นดิน
ที่อุม้ น้ าได้ดี ร่ วนซุ ย มีอินทรี ยว์ ตั ถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนาน ๆ ดินอาจเสื่ อมสภาพ
เช่น หมดแร่ ธาตุ จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งดินให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การ
ใส่ ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้น

5

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674862X20300148#!
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รู ปที่ 2.12 แสดงลักษณะของดิน
2. ความชื้นของดินหรื อน้ า
ความชื้ นของดินประกอบด้วย 2 สถานะ คือ สถานะที่เป็ นของเหลว เราเรี ยกว่า น้ า
ในดิ น และสถานะที่เป็ นก๊าซ เราเรี ยกว่า ไอน้ าในดิน ในประเทศที่มีอากาศหนาวจัด ความชื้ นของ
ดิ น อาจจะอยู่ ใ นรู ป ของน้ า แข็ ง ส่ ว นประเทศในเขตร้ อ น ส่ ว นใหญ่ น้ า ในดิ น จะอยู่ใ นรู ป ของ
ของเหลว
ดัง นั้นความชื้ นของดิ น กับน้ า ในดิ น จึ ง มี ค วามหมายเดี ย วกัน คื อ ส่ วนที่ อยู่ใ น
สถานะที่เป็ นของเหลว ถ้าในส่ วนของช่องว่างในดินมีน้ าอยูเ่ ต็มไม่มีก๊าซอยูเ่ ลยเรี ยกว่า ดิ นที่อิ่มตัว
ด้ว ยน้ า (saturated soil) แต่ ถ้ า ช่ อ งว่ า งของดิ น มี ท้ ัง น้ าและก๊ า ซอยู่ ด้ ว ยเรี ยกว่ า ดิ น ที่ ไ ม่ อ่ิ ม ตัว
(unsaturated soil) ดังนั้น ดินที่ใช้ในการทาการเกษตรส่ วนใหญ่ คือดินที่ไม่อ่ิมตัว คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวทิ ยา ( 2535 ) กล่าวถึงความสาคัญของความชื้นของดินในการผลิตพืช 4 ประการ คือ
ประการแรก พืชและจุลินทรี ยด์ ินทุกชนิ ดต้องการน้ าเพื่อเป็ นส่ วนประกอบของส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกาย เพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ
ประการที่สอง น้ าเป็ นตัวทาละลายที่ดีมาก สามารถละลายไอออนต่าง ๆ ที่เป็ นโภชนะของ
พืชและของจุลินทรี ยด์ ินให้อยูใ่ นสภาวะที่พร้อมมากที่สุดที่จะให้พืชใช้ประโยชน์
ประการที่สาม น้ าเป็ นกลางที่ดีในการเคลื่อนย้ายสิ่ งต่าง ๆ ในธรรมชาติจึงมีบทบาทในการ
เคลื่อนย้ายไอออนและสารอื่น ๆ จากดินเข้าไปในพืชและในจุลินทรี ยด์ ิน
ประการที่สี่ น้ ามีความร้อนจาเพาะเเละความร้อนแฝงที่สูง จึงเปลี่ ยนอุณหภูมิยากสามารถ
ป้ องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจดั ของดิ นไม่ให้อุณหภูมิของดิ นสู งหรื อต่ าเกิ นไปจนพืชที่ข้ ึนอยู่
บนดินและจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยอยูใ่ นดินทนไม่ได้
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3. ธาตุอาหารและปุ๋ ย
เป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้พืชเจริ ญเติ บโต ดี ยิ่งขึ้ น ธาตุ อาหารที่ จาเป็ นต่อการเจริ ญเติ บโต
ของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซี ยม ธาตุอาหารเหล่านี้ จะต้องอยูใ่ นรู ปสารละลายที่พืชนาไปใช้ได้และต้องมีปริ มาณ ที่
พอเหมาะ จึงจะทาให้การเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นไปด้วยดี แต่ถา้ มีไม่เพียงพอต้องเพิ่มธาตุอาหาร
ให้แก่พืชในรู ปของปุ๋ ย ธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการดารงชีพของพืชมี 16 ธาตุ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
1. คาร์ บ อน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิ เ จน (O) เป็ นส่ ว นประกอบประมาณ 9499.5% ของน้ าหนักสดของพืช และพืชได้รับจากอากาศและน้ า
2. ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปตัสเซี ยม (K) มักเรี ยกธาตุอาหารหลักหรื อปุ๋ ย
เพราะพืชต้องการใช้มาก และดินมักจะขาดธาตุเหล่านี้ จึงมักใช้เป็ นปุ๋ ยสาหรับพืชในไร่
นาทัว่ ไป
3. แคลเซี ยม (Ca) แมกนีเซี ยม (Mg) และกามะถัน (S) เรี ยกว่าธาตุรอง เพราะพืชต้องการ
ใช้มากรอง จาก N, P, K
4. เหล็ก (Fe) แมงการนีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทอง
ดอง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) คลอรี น (Cl) พืชต้องการในปริ มาณน้อยมาก
แต่ก็ขาดไม่ได้ จึงเรี ยกกลุ่มนี้วา่ จุลธาตุ
5. อา ก า ศ ใ น อ า ก าศ มี แ ก๊ ส ห ล า ย ช นิ ด แ ต่ แ ก๊ ส ที่ พื ช ต้ อ งก า ร ม า ก คื อ แ ก๊ ส
คาร์ บ อนไดออกไซด์และแก๊สออกซิ เจน ซึ่ งใช้ใ นการสังเคราะห์ ด้วยแสงเพื่อสร้ า ง
อาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดนี้มีอยูใ่ นดินด้วย ในการปลูกพืชเราจึงควรทาให้ดิน
โปร่ งร่ วนซุ ยอยูเ่ สมอ เพื่อให้อาหารที่อยูใ่ นช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีถ่ายเทได้
6. แสงแดดต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน
ใบจะมีสีเหลื องหรื อขาวซี ดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิ ดต้องการแสงไม่เท่ากันพืช
บางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็ตอ้ งการแสงราไร พิจารณาใน 3 ด้าน คือ
ความเข้ มแสง (Light intensity) มีปัจจัยโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่น
ในช่ วงที่ ฟ้ าหลัวหรื อ ในฤดู ฝ นที่ มี ก ลุ่ ม เมฆหรื อ ไอน้ า ในอากาศมาบดบัง แสง จากดวง
อาทิ ตย์ พืชอาจแสดงอาการเครี ยด ชะงักการเจริ ญเติ บโต ผลฝ่ อหรื อร่ วง พืชแต่ละชนิ ด
ต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เช่นกระบองเพชรต้องการความเข้มแสงสู ง กล้วยไม้ใน
สกุลหวาย แวนด้า และแคทลียา ต้องการความเข้มแสงกว่าพืชในสกุลรองเท้านารี เป็ นต้น
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ช่ วงแสง (Light duration) ความยาวของแสงมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
เช่นกัน เช่นเบญจมาศจะพัฒนาตาดอกต่อเมื่อได้รับช่วงแสงไม่เกิน 13 ชัว่ โมงครึ่ งต่อวัน
หรื อถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไวแสงในฤดูร้อน ข้าวจะไม่ออกดอกและติดรวง พืชมีค่าความยาว
แสงวิกฤต (Critical day length) ตัวอย่างที่ยกไปแล้วเช่นเบญจมาศมีค่าความยาวแสงวิกฤติ
ที่ 13.5 ชัว่ โมง หากเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่านี้จะออกดอก เราจึงจัดเบญจมาศเป็ นพืช
วันสั้น นี่เองคือสาเหตุที่ทาไมเราจึงเห็นเรื อนเพาะชาเบญจมาศมีท้ งั โคมไฟและม่านพราง
แสงอยูใ่ นโรงเรื อน หลอดไฟมีไว้ใช้เพิ่มช่วงแสงในกรณี ที่ในช่วงการปลูกนั้นอยูใ่ นช่วง
พัฒนาต้น หากสภาพแสงไม่เหมาะสมเช่นฤดูหนาวมืดเร็ ว จาเป็ นต้องเปิ ดไฟเพื่อควบคุม
ไม่ให้เบญจมาศออกดอก ในทางกลับกันม่านพรางแสงจะใช้เพื่อลดช่วงแสงและช่วย
กระตุน้ ให้เบญจมาศหยุด การเติบโตและออกดอก
คุณภาพแสง แสงที่มาจากแหล่งกาเนิดต่างกันย่อมทาให้มีคุณภาพต่างกัน โดยมาก
แล้วพืชมักต้องการแสงสี น้ าเงิ นและแดงเป็ นหลัก แต่สัดส่ วนของแสงสี น้ าเงิ นต่อแดงที่
เหมาะสมก็ข้ ึนอยู่กบั ชนิ ดพืชเป็ นหลัก ตัวอย่างง่ายๆ เช่ นการปลู กพืชโดยใช้ตาข่ายพราง
แสงสี ดาและสี ฟ้าก็จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโต ต่างกัน เพราะแสงที่ผา่ นตาข่ายพรางแสงสี ดา
จะให้คลื่นแสงสี น้ าเงินและแดงมากกว่าแสง ที่ถูกกรองผ่านตาข่ายสี ฟ้า
โดยทัว่ ไปพืชจะใช้แสงสี น้ าเงิ นและแสงสี แดงในการสังเคราะห์แสงในปริ มาณที่พอๆกัน
แต่เนื่ องจากแสงสี แดงถูกดูดซับจากน้ าได้ง่ายกว่าสี น้ าเงิน ช่วงของแสงสี แดงที่พืชใช้มากที่สุดคือ
ช่วง 650-675 nm
ช่วงแสงที่สาคัญในการสังเคราะห์แสงจากรู ปคือ
Chlorophyll-a: 430nm/662nm
Chlorophyll-b: 453nm/642nm
Carotenoids: 449nm/475nm
7. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริ ญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้วา่ พืชบางชนิ ด
ชอบขึ้ นในที่มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิ ดก็ชอบขึ้นในที่มีอากาศร้ อน การนาพืชมา
ปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในแต่ละท้องถิ่นด้วย
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ปั จ จัย ที่ ไ ม่ ส่ ง เสริ มการเจริ ญเติ บ โต ได้ แ ก่ โรค แมลง วัช พื ช สารพิ ษ (ชะลอการ
เจริ ญเติบโต) ปั จจัยที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชได้แก่
1.พันธุกรรม(พันธุ์พืช) สามารถกาหนดเลือกได้
2.สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ส่ วนประกอบของอากาศ โรค แมลง ธาตุ
อาหารไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
3.การปฏิบตั ิดูแลรักษา เช่น การกาจัดวัชพืช ใส่ ปุ๋ย การป้ องกันศัตรู พืช
ความชื้ นในดินจึงมีความสาคัญมากต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งการควบคุมความชื้นของ
ดินให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืชในแต่ละชนิ ด สามารถทาได้ดว้ ยการใช้เซ็นเซอร์ เข้ามา
ช่วยตรวจวัด หากความชื้ นในดินต่า สามารถเปิ ด/เพิ่มการให้น้ า เพื่อเพิ่มความชื้นให้กบั ดิน และหาก
ความชื้นในดินสู ง สามารถปิ ด/ลดการให้น้ า หรื อเปิ ดแสลนพรางแสงเพื่อให้แดดเข้าถึง หรื อเปิ ดพัด
ลมเพื่อช่วยลดความชื้นภายในโรงเรื อน ความชื้นในดินก็จะลดลงด้วยเช่นกัน
ระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้จะคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังนี้
1. ความชื้น 80% - 100% : สภาวะอันตรายต่อพืช ถ้ามีความชื้นสู งในระดับนี้ เป็ นเวลานาน
มีโอกาสสู งมากที่จะทาให้รากเน่า หรื อเกิดเชื้ อราขึ้นได้
2. ความชื้น 70% - 79% : สภาวะดินแฉะ หากไม่ควบคุมให้ดี หรื อปล่อยเป็ นเวลานานก็อาจ
เข้าสู่ สภาวะอันตรายได้
3. ความชื้น 50% -69% : สภาวะที่พืชชอบ เนื่องจากพืชจะมีการเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุดใน
สภาวะนี้
4. ความชื้น 40% - 49% : สภาวะแห้ง ควรเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน เพื่อให้พืชเจริ ญเติบโตได้
5. ความชื้น 0% - 39% : สภาวะวิกฤติ สามารถทาให้พืชแห้งและเหี่ยวเฉาตายได้
จากที่ ก ล่ า วมา พบว่า ปั จ จัย แสงแดด อากาศ และอุ ณ หภู มิ ของประเทศไทยมี ค วาม
เหมาะสมเนื่ องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้ อนชื้ น เหมาะสมสาหรั บสิ่ งมี ชีวิตทัว่ ๆ ไป จึ งเป็ น
indicator ที่ มีค วามส าคัญน้อยกว่า น้ า หรื อความชื้ น ซึ่ งความชื้ นส าหรั บ พืชจะเป็ นน้ าในดิ นหรื อ
ความชื้ นในดิ นที่จดั เป็ น key performance indicator : KPI ที่สาคัญของการปลูกบารุ งพืชตลอดอายุ
พืช ดังนั้น ระบบ smart farming จึงจะใช้ความชื้ นในดิน ( soil moisture content ) เป็ นข้อมูล input
เพี ย งตัวเดี ย วที่ นาเข้า ระบบ smart farm และระบบ smart farm โดยทัว่ ไปมัก จะใช้ sensor เพี ย ง
sensor เดียว คือการตรวจจับค่าความชื้นในดิน โดยมีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า น้ าหรื อความชื้นเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญสาหรับพืชมากกว่าปั จจัยอื่น เช่น
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กรณี เกษตรกรปลู กเมล่ อนในโรงเรื อน ถ้าดิ นที่ ป ลู ก มี ความชื้ นสู ง อาจทาให้เกิ ดโรครา
น้ าค้างได้ เนื่ องจากเมล่อนเป็ นพืชที่มีใบกว้าง ใหญ่ และมีขน เมื่อสัมผัสกับน้ าฝนจะมีโอกาสเกิ ด
หยดน้ าค้างบนใบได้ ทาให้ใบแห้งยาก กลายเป็ นสภาวะที่ อาจทาให้เกิ ดการเข้าทาลายของเชื้ อรา
น้ าค้างบนใบได้ร่วมกับสภาพอากาศที่เย็นและชื้นหลังฝนตก โรคนี้ จึงระบาดมากในฤดูฝน เป็ นโรค
ที่สร้างความเสี ยหายมากสาหรับพืชในวงศ์แตง จึงต้องดูแลควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดตั้งแต่เนิ่น ๆ
หรื อหาเครื่ องมือที่ช่วยยับยั้งการเกิดราหรื อโรคต่าง ๆ ได้
กรณี ศึกษา การปลูกทุเรี ยน ในสวนทุเรี ยนเมื่อมีความชื้ นในดินสู งเกิน 80% โดยเฉพาะราก
ของทุเรี ยนที่มีความลึกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร จะมีความเสี่ ยงต่อปั ญหาโรครากเน่ าโคนเน่ า
นอกจากนี้ ความชื้นในดินยังทาให้เกิดโรคจุดสนิ มที่เกิดจากสาหร่ ายสี เขียว เจาะเข้าทาลายใบและกิ่ง
ของทุเรี ยน เนื่องจากสาหร่ ายสี เขียวเติบโตได้ดีหากดินมีความชื้นสู งเกินไป
ดังนั้น sensor วัด soil moisture content ที่วางจาหน่ายในท้องตลาด จึงมักจะกาหนดค่า การ
ให้น้ าเมื่อ sensor ตรวจจับความชื้ นได้ต่ากว่า 40 % และกาหนดหยุดการให้น้ าเมื่อตรวจจับความชื้ น
ได้สูงกว่า 70% ตัวอย่าง soil moisture sensor

รู ปที่ 2.13 ภาพแสดง soil moisture sensor ( Arduino module ) ที่วางจาหน่ายในท้องตลาด
หลักการทางานของเซนเซอร์ วดั ความชื้นในดิน
ในการวัดค่าความชื้ นในดิ นนั้น จะต้องนาเอาแท่งอิเล็กโทรดปั กลงไปในดินที่ตอ้ งการวัด
ซึ่ งก็จะสามารถอ่านค่าความชื้ นของดินได้ หลักการ คือ การวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรด
2 ข้างในรู ป ดังนี้
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รู ปที่ 2.14 ภาพแสดง soil moisture sensor ( Arduino module ) prototype grade
ในกรณี ที่อ่านค่าความต้านทานได้นอ้ ย ก็แปลว่ามีความชื้ นในดินมาก หรื อดินชุ่มชื้ นไม่ตอ้ ง
รดน้ า ในกรณี ที่อ่านค่าความต้านทานได้มาก ก็แปลว่ามีความชื้นในดินน้อย หรื อดินแห้งอาจจะต้อง
รดน้ า ในส่ วนของ Soil moisture sensor module นี้สามารถให้ค่าได้ 2 แบบ
1. อ่านค่าเป็ นแบบ Analog หมายถึงอ่านค่าความชื่นและให้ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1024
2. อ่านค่าเป็ นแบบ Digital โดยเปรี ยบเทียบกับค่าที่ต้ งั ไว้ ถ้ามากกว่าก็ให้ logic HIGH ถ้าต่า
กว่าก็ LOW จากนั้นค่าที่อ่านได้ก็จะเอาป้ อนให้กบั วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน IC LM393
(DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS) โดยตั้ง ค่ า ได้ จ าก Variable Resistor ซึ่ ง
เป็ นการปรับค่าแรงดันที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
2.6 Wireless client/ Web server6

รู ปที่ 2.15 ภาพแสดงการทางานของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ของ protocol MQTT
6

https://www.cloudmqtt.com/docs/index.html
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2.7 Network router/ gateway, base station , wireless access point, ad-hoc wireless link และ
Infrastructure wireless link7

รู ปที่ 2.16 ภาพแสดง Network router/ gateway, base station , wireless access point, ad-hoc
wireless link และInfrastructure wireless link
2.8 Database, knowledge baes8

รู ปที่ 2.17 ภาพแสดงการทางานระหว่าง Database, Web Server, Knowledge Base, และ IOT Smart
Farm

https://www.researchgate.net/figure/Multi-Layer-Smart-Farming-Architecture_fig3_339372082
8
https://saixiii.com/what-is-database/
7
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อย่า งไรก็ ต าม เนื่ องจากความก้า วหน้า ในด้า น AI / ES ในปั จจุ บ นั เป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว
ประกอบกับการนามาประยุกต์ใช้ไม่ตอ้ งเพิ่มเติม hardware ใด ๆ ระบบ smart farm IOT ที่มีอยูเ่ ดิ ม
สามารถโปรแกรมเพิ่มเติมได้ทนั ที เป็ นเหตุให้แนวโน้มสาหรับสมาร์ ทฟาร์ มในอนาคตของโลก จะ
มีการนา ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ( Expert System : ES )
นามาประยุกต์ใช้กบั ระบบสมาร์ ทฟาร์ มเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
2.9 ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ ยวชาญ9

รู ปที่ 2.18 ภาพแสดงการทางานระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence : AI ) บางครั้ งเรี ยกว่ า “machine intelligence”
หมายถึ ง การกระทาด้วยความฉลาดโดยเครื่ องจักรกล ไม่เหมือนการกระทาด้วยความฉลาดของ
มนุ ษย์หรื อสัตว์ ซึ่ งเกิ ดจากการประมวลผลภายในตัวมนุ ษย์ปรับเทียบกับประสบการณ์ ของมนุ ษย์
เอง เครื่ องจักรกลสามารถเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหาจากการที่มนุ ษย์สร้ างเงื่ อนไขในการแก้ปัญหาทุก
ชนิ ดจากโอกาสที่จะเกิ ดปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งแล้วนาไปเก็บไว้ในหน่วยความจาของเครื่ องจักรกล
เมื่อเครื่ องจักรกลได้มีปัญหา input เข้ามา จักรกลสามารถประมวลผลและแก้ปัญหาจากเงื่อนไขที่มี
อยู่ ทาให้จกั รกลสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องหรื ออย่างฉลาดนัน่ เอง
AI แบ่ งตามความสามารถที่มนุษย์ ต้องการได้ เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี10้
1.การกระทาคล้ายมนุ ษย์ ( Acting Humanly ) การสร้ างเครื่ องจักรที่ทางานในสิ่ งซึ่ งอาศัย
ปั ญญาเมื่อกระทาโดยมนุ ษย์สื่อสารได้ดว้ ยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคือ
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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การแปลงข้อความเป็ นคาพูด และ การแปลงคาพูดเป็ นข้อความ มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุ ษย์
เช่น คอมพิวเตอร์ รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนาภาพไปประมวลผล
2. เคลื่ อนไหวได้ค ล้า ยมนุ ษ ย์ เช่ น หุ่ นยนต์ช่ วยงานต่ า ง ๆ อย่า งการ ดู ดฝุ่ น เคลื่ อนย้า ย
สิ่ งของเรี ยนรู ้ได้ โดยสามารถตรวจจับรู ปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่ สิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไปได้
3.การคิดคล้ายมนุษย์ (Thinking Humanly)กลไกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์
เช่ น การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ ก่อนที่จะทาให้เครื่ องคิ ดอย่างมนุ ษย์ได้ ต้องรู ้ ก่อนว่า
มนุ ษ ย์มี ก ระบวนการคิ ด อย่า งไร ซึ่ งการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะการคิ ด ของมนุ ษ ย์เ ป็ นศาสตร์ ด้า น
cognitive science (คลอนิ ทีฟ ไซอิน) เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง การแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้ าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปลี่ยน แปลงทางเคมีไฟฟ้ าในร่ างกายระหว่างการคิด
ซึ่ งจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน เราก็ ย งั ไม่ รู้ แ น่ ชัด ว่ า มนุ ษ ย์เ รา คิ ด ได้อ ย่ า งไร คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล (Thinking
rationally) การศึกษาความสามารถในด้านสติปัญญาโดยการใช้โมเดลการคานวณการศึกษาวิธีการ
คานวณที่สามารถรับรู ้ ใช้เหตุผล และกระทาใช้หลักตรรกศาสตร์ ในการคิดหาคาตอบอย่างมีเหตุผล
เช่น ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert System : ES)
4. กระท าอย่ า งมี เ หตุ ผ ล (Acting rationally) การศึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบโปรแกรมที่ มี
ความสามารถในการกระทา หรื อเป็ นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่มีปัญญา พฤติกรรมที่แสดง
ปั ญญาในสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นการเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ เช่น โปรแกรมเล่นเกมหมากรุ ก ที่จะ
ทาให้คู่ต่อสู ้แพ้ให้ได้
ตัว อย่ า งงานด้า น AI เช่ น การวางแผนและการจัด ตารางเวลาอัต โนมัติ (autonomous
planning and scheduling) โปรแกรมควบคุ มยานอวกาศระยะไกลขององค์ก าร NASA (นาซา), (
game playing ) เช่น โปรแกรคอมพิวเตอร์ ( Deep Blue )ของบริ ษทั ไอบีเอ็ม เป็ นโปรแกรมเล่นเกม
หมากรุ ก สามารถเอาชนะคนที่เล่นหมากรุ กได้เก่งที่สุดคือ Garry Kasparov ด้วยคะแนน 3.5 ต่อ 2.5
ในเกมการแข่งขันหาผูช้ นะระดับโลก เมื่อปี ค.ศ. 1997การควบคุมอัตโนมัติ ( autonomous control )
เช่ น ระบบ ALVINN : Autonomous Land Vehicle In a Neural Network เป็ นระบบโปรแกรมที่
ทางานด้านการมองเห็นหรื อคอมพิวเตอร์ วิทศั น์ ( computer vision system ) โปรแกรมนี้ จะได้รับ
การสอนให้ควบคุ มพวงมาลัยให้รถแล่ นอยู่ใ นช่ องทางอัตโนมัติ, การวินิจฉัย ( diagnosis ) เป็ น
การศึ ก ษาเรื่ องสร้ า งระบบความรู ้ ข องปั ญ หาเฉพาะอย่ า ง เช่ น การแพทย์ห รื อ วิ ท ยาศาสตร์
จุดประสงค์ของระบบนี้ คือทาให้เสมือนมีมนุ ษย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาปรึ กษาและคาตอบเกี่ ยวกับ
ปั ญหาต่าง ๆ, ( robotics ) เช่น หุ่ นยนต์ ASIMO หุ่ นยนต์จ๋ิวช่วยในการผ่าตัด, การแก้โจทย์ปัญหา (
problem solving ) เช่ น โปรแกรม PROVERB ที่ แก้ปั ญหาเกมปริ ศ นาอัก ษรไขว้ ซึ่ ง ท าได้ดีก ว่า
มนุษย์
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นับ ตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 21 เป็ นต้น มาเทคโนโลยี AI ได้ม าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ทางการเกษตร การขนส่ ง การพาณิ ชย์ต่าง ๆ การสื่ อสาร ปั จจุบนั มีการ
นามาใช้อย่างแพร่ หลายในชีวติ ประจาวัน จนมนุษย์ลืมความฉลาดของเครื่ องจักรกล เช่น เครื่ องscan
ตัวอักษรมือถือ ( optical character recognition ) ซึ่ งสามารถอ่านตัวอักษรแล้วส่ งไปยังเครื่ องพิมพ์
หรื อเก็บไว้ในเครื่ องจักรกลได้ทนั ที เครื่ องจักรกลรุ่ นใหม่ๆ สามารถเข้าใจภาษามนุ ษย์ เช่ น การ
ค้นหาบน google โดยการพูดแทนการพิมพ์ รวมถึง รถยนต์ไร้คนขับ หรื อ การจาลองการรบในทาง
การทหาร เป็ นต้น
ระบบผู้เชี่ ยวชาญ (Expert Systems-ES)11
ES เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เก็บข้อมูลและกฎเกณฑ์ของความรู ้ ซึ่ งรวบรวมมา
จากสาขาวิช าที่ ต้อ งการความเชี่ ย วชาญไว้ใ นฐานความรู้ (knowledge base) และโปรแกรมจะ
ดาเนินการเมื่อมีการป้ อนข้อมูลโดยผูใ้ ช้ ในลักษณะการถามตอบและประมวลผล คาตอบจากที่ผใู้ ช้
ป้ อนเข้า ไปเพื่ อ หาข้อ สรุ ปหรื อค าแนะน าที่ ต้อ งการ ES เป็ นสาขาหนึ่ งของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial intelligence-AI) ซึ่ งศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับ การพัฒนา ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ใน
การเลียนแบบการเรี ยนรู้และพฤติกรรมการให้เหตุผลของมนุ ษย์ ES ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาแก้ผใู ้ ช้
ในการให้คาแนะนาที่ตอ้ งอาศัยความเชี่ยวชาญ ในบางสาขา
ตัวอย่างของ ES ที่นาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ
1. ด้านการแพทย์ : การให้คาแนะนาแก่หมอในการสั่งยาปฏิชีวนะให้คนไข้ซ่ ึ งต้อง
คานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ประวัติการเจ็บป่ วยของคนไข้ แหล่งติด
เชื้อ ราคาของยา ทดแทนผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยการใช้ฐานความรู้และความสามารถใน
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ในกรณี ที่ไม่สามารถหาผูเ้ ชี่ยวชาญได้ เช่น
ผูช้ ่วยหมอใช้ ES ในการตรวจสอบผลการตรวจคลื่นหัวใจ (electro-cardiogram
printout) เพื่อดูวา่ หัวใจของคนไข้ทางานปกติหรื อไม่
2. ด้านการผลิ ต : การให้ค าแนะนาแก่ โรงงานในการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่ น
ชิ้นส่ วนเครื่ องบิน
3. ด้านธรณี วิทยา : ให้คาแนะนาแก่นักธรณี วิทยาในการวิเคราะห์ดินและน้ ามัน
เพื่อพิจารณาในการขุดเจาะน้ ามัน
4. ด้านกระบวนการผลิต : ให้คาแนะนาในการกาหนดตารางเวลาในกระบวนการ
11

https://sites.google.com/site/jarupun6005/sarsnthes/rabb-phu-cheiywchay-artificialintelligence-expert-system-ai-es
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ผลิต (Expert Systems Scheduling) ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถปรับตารางเวลาการ
การผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการผลิตหรื อ
เงื่ อนไขของโรงงานที่ เปลี่ ยนไป อย่างรวดเร็ วดังที่ บริ ษทั General Motors ได้
นามาใช้
5. ด้านกระบวนการทางานของบริ ษทั บัตรเครดิต : ใช้ ES ช่วยในกระบวนการ
ทางานตั้งแต่การประมวลการสมัครของลูกค้า การอนุมตั ิเครดิต การรวมบัญชีที่คา้ งชาระเกินกาหนด
ES ที่ใช้ระบบนี้เรี ยกว่า Authorization Assistant และทาให้บริ ษทั ประหยัดเงินได้หลายล้านดอลล่าร์
ในแต่ละปี (Haag et al.,2000)
6. ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ : การออกแบบ ES มาสาหรับช่วยบริ ษทั ที่ทา
ธุ รกิจต่างประเทศในการทาสัญญากับประเทศต่างๆ และใช้เป็ นเครื่ องมืออบรมพนักงานให้มีความรู ้
และทักษะในความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น (Haag et al.,2000)
7. ด้านการค้าระหว่างประเทศ : บริ ษทั ที่ติดต่อกับกลุ่มประเทศ NAFTA ต้องเผชิญ
ปั ญหากับภาษีและกฎระเบียบที่สลับซับซ้อนสาหรับสิ นค้าต่างๆ ตลอดจน ความเข้มงวดในเรื่ องพิธี
ศุลกากร และการกาหนดโทษของการฝ่ าฝื นค่อนข้างรุ นแรง ดังนั้น ความเสี่ ยงในการทาการค้ากลุ่ม
ประเทศดังกล่าวจึงค่อนข้างสู ง บริ ษทั ต่างๆ จึงได้อาศัย ES สาเร็ จรู ปที่ชื่อว่า “Origin” เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการให้คาแนะนาในเรื่ องกฎระเบียบต่างๆ
องค์ ประกอบทีส่ าคัญของ ES ได้ แก่ (Stairs & Reynolds, 1999)
1) ฐานความรู้ (Knowledge base) ซึ่ งเก็บรวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆ (rules) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กฎเกณฑ์น้ ีจะช่วยให้ ES สามารถให้ขอ้ สรุ ปในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องแก่ผใู ้ ช้
2) โปรแกรมที่จะนาฐานความรู ้ไปใช้เพื่อพิจารณาเสนอแนะแก้ปัญหาหรื อโครงสร้างการ
ตัดสิ นใจ (Inference engine) โดย Inference engine จะทาหน้าที่ในการจัดระบบและ
ควบคุมกฎเกณฑ์ โดยจะให้เหตุผลต่าง ๆ เพื่อจะนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปหรื อ ข้อเสนอแนะแก่
ผูใ้ ช้
3) อุปกรณ์ช่วยในการอธิ บาย (Explanation facility) อุปกรณ์ช่วยในการอธิ บายช่วยทาให้
ผูใ้ ช้เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
4) อุปกรณ์ในการหาความรู้ (Knowledge acquisition facility) เป็ นอุปกรณ์ในการรวบรวม
และเก็บความรู ้ที่สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
5) การเชื่ อมโยงกับผูใ้ ช้ (User interface) เป็ นการทาให้การพัฒนาและการใช้ ES ทาได้ง่าย
ขึ้น ปั จจุบนั มีซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งผูใ้ ช้สามารถนาไปช่วยในการสร้าง ES โดยใช้รูปภาพที่ผใู้ ช้
ต้องการ (เช่น จะใช้เมนูฟอร์ ม)
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ข้ อจากัดของ ES มีข้อจากัดดังนี้
1) การนาความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ใน ES ในบางครั้งอาจทาได้ยากเนื่องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
อาจจะไม่สามารถอธิ บายได้วา่ ตนเองรู ้อะไรบ้าง และบางครั้งก็ไม่สามารถอธิ บาย
เหตุผลของความรู ้ได้อย่างชัดเจน
2) แม้วา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะสามารถอธิ บายองค์ความรู ้และกระบวนการการให้เหตุผลอย่าง
ชัดเจน แต่กระบวนการในการสร้างกฎเกณฑ์อาจจะสลับซับซ้อนมากเกินไป จนไม่
สามารถเสนอแนะคาตอบได้อย่างแน่ชดั
3) การใช้ ES จะใช้แก้ปัญหาที่ได้รับการออกแบบและใส่ ขอ้ มูลในโปรแกรมแล้วเท่านั้น
ดังนั้น ES จึงไม่สามารถจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ES ไม่สามารถเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาและไม่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยูเ่ พื่อจัดการกับ
ปั ญหาใหม่ๆ แบบที่มนุษย์ทาได้
4) ES ไม่มีวจิ ารณญาณในการเสนอแนะ ดังนั้นในบางกรณี อาจจะนาไปสู่ อนั ตรายได้
นอกจากนั้น ES ยังมีความแตกต่างกับ DSS : Decision supporting system ของ AI คือ ผูใ้ ช้
DSS จะต้องมี ค วามรู ้ หรื อความเชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ ตนเองเผชิ ญอยู่และต้อง
จัดการกับสถานการณ์น้ นั แม้วา่ DSS จะช่วยสนับสนุ นในการตัดสิ นใจแต่ผใู ้ ช้ตอ้ งทราบว่าควรจะ
ตั้งคาถามอย่างไร เพื่อจะได้คาตอบในการช่ วยการตัดสิ นใจ และจะหาคาตอบได้อย่างไร รวมทั้ง
จะต้อ งดาเนิ นการต่ ออย่างไร ส่ วนระบบ ES ผูใ้ ช้เพียงแต่ให้ขอ้ เท็จจริ งหรื ออาการของปั ญหาที่
ต้องการคาตอบ ส่ วนความรู ้และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยในการแก้ปัญหาจะมาจากระบบ ES
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาภาคการเกษตรก้าวสู่ Smart Farming ในประเทศไทยอาจจะต้องใช้
เวลาอีกระยะ เนื่ องจากเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเงินลงทุน ที่
สาคัญ หัวใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไม่ยดึ ติดกับการทาแบบเดิม ๆ เพราะอย่างที่เรี ยนในข้างต้น แม้
เกษตรสมัยใหม่จะผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ยังต้องประกอบด้วยวิธีคิด การทา
เกษตรแบบ ‘ผูป้ ระกอบการ’ เพื่อสร้างความมัน่ คงทางรายได้ สร้างโอกาสให้กบั การพัฒนาประเทศ
ไปสู่ รู ป แบบเกษตรสมัย ใหม่ และยัง สร้ า งความมั่น คงในการเป็ นประเทศผู ้ผ ลิ ต อาหารเลี้ ย ง
ประชากรโลก
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2.10 DSSAT12
ก่อนที่จะเข้าสู่ ยุค smart farm IOT มีการผลิตโปรแกรม smart farm ขึ้นมา และเป็ นที่นิยม
ใช้กนั ทัว่ โลก และได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องไปจนเข้าสู่ ยุค IOT feature และ function ก็แตกต่างจาก
เดิ มมาก จากการตรวจเอกสารพบว่า ในยุคก่อนยุคของ IOT มี Program ที่เป็ นที่นิยมใช้ทว่ั โลก 3
โปรแกรม คือ
DSSAT เป็ นโปรแกรมที่พฒั นาด้วยความร่ วมมือของนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา คือ มหาวิทยาลัยฟลอริ ดา มหาวิทยาลัยจอร์ เจีย มหาวิทยาลัยเกลพ์ มหาวิทยาลัย
ฮาวาย มหาวิ ท ยาลั ย ไอโอวา และศู น ย์ พ ัฒ นาปุ๋ ยระหว่ า งประเทศ (International Fertilizer
Development Center : IFDC ) เป็ นโปรแกรมที่ใช้กนั แพร่ หลายในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมากกว่า
100 ประเทศ ทั้งรู ปแบบการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ โดยใช้หลักการประเมินผลการ
จัดการต่อการเจริ ญเติบโตของพืช โดยผูใ้ ช้สามารถทราบผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยการ
ผลิ ตต่าง ๆ โดยการจาลองแบบการผลิ ตในคอมพิวเตอร์ แทนการปลู กพืชจริ ง ซึ่ งประเมินผลจาก
ข้อมูลพืช ดิน และภูมิอากาศ โดยประเมินผลการเจริ ญเติบโตของพืชได้ถึง 27 ชนิด และยังคานวณ
ความเสี่ ยงทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน การใช้
ปุ๋ ย และการจัดการธาตุอาหาร การสลายตัวของคาร์ บอนอินทรี ย ์ (carbon sequestration) โดยแบ่ง
ออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
1. Land module
2. Management module
3. Soil module มีองค์ประกอบย่อย คือ
3.1สมดุลของน้ าในดิน (soil water balance sub-module )
3.2 แบบจาลองไนโตรเจนในดิน (soil nitrogen)
3.3 แบบจาลองอินทรี ยวัตถุในดิน ( soil organic matter )
4. Weather module ในส่ วนของภูมิอากาศ มีการใช้ขอ้ มูลจริ ง และการประมาณข้อมูล
อากาศรายวัน สาหรับการทางานของโปรแกรม
5. Soil-plant-atmosphere module เป็ นส่ วนของอันตกิริยา ( Interaction ) ระหว่างดิน พืช
และบรรยากาศในการใช้น้ าและแสง
6. CROPGRO plant growth module กลุ่มพืชที่ DSSAT สามารถจาลองแบบการ
เจริ ญเติบโตโดยใช้แนวการประเมินโปรแกรม CROPGRO

12

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317316301287
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จากการตรวจสอบพบว่า ในประเทศไทยยัง ไม่มี ระบบ smart farming ที่ เป็ นระบบ เช่ น
ต่างประเทศ มีเพียงบริ ษทั ที่ใช้ชื่อว่า จาหน่ ายระบบ smart farm แต่ก็มีเพียงระบบควบคุ มการรดน้ า
ผ่า น Wi-Fi ควบคุ ม และสั่ ง การด้วย application บนโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เท่ า นั้น ดัง ตัวอย่า งระบบ
ควบคุมการรดน้ าผ่าน WI-FI ที่วางขายตามท้องตลาดทัว่ ไป ของประเทศไทย

รู ปที่ 2.19 แสดง Product details of 4 โซน ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ผ่าน WI-FI
Product details of 4 โซน ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ผ่าน WI-FI
 4 โซน ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ผ่าน WI-FI
 ควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟน ได้จากทัว่ โลก คุณสามารถควบคุมปั๊ มนา้้ได้ทุกทีและทุกเวลา
เพียงแค่คุณเชื่ อมต่อสัญญาณอินเตอร์ เน็ตได้
 โหลด Ape Welink เพื่อใช้งานได้ท้ งั IOS และ Android
 แต่ละโซนควบคุมเปิ ด-ปิ ดวาล์วเพื่อรดน้ าต้นไม้ได้อิสระ 8 โปรแกรม/วัน
 มีระบบ AUTO และ MANNUAL ทุกโซน ควบคุมได้อย่างอิสระ
 เลือกใช้งานกับปั้ มน้ า ซับเมิส เมื่อวาล์วทางาน ปั๊ มจะทางานด้วยอัตโนมัติ จ่ายน้ าไปยังแต่
ละโซน
 ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ไม่เข้าใจการใช้งาน การติดตั้ง โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ตลอด
 โทร 0660945xxx
 สิ นค้ารับประกันการใช้งานปกติ 1 ปี เต็ม
 ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มลด อุปกรณ์ตามการใช้งานได้
 แจ้งเพิ่มเติมช่องทางไลน์ ไอดี Power techxx แอพลิเคชัน่ eWeLink ดาวน์โหลดได้ฟรี ที่
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App Store สาหรับระบบ iOS และ Google Play สาหรับระบบ Android
ฟี เจอร์ สั่งงานผ่าน Wi-Fi
ดูสถานะจริ งว่าเปิ ดหรื อปิ ดได้ทนั ทีในแอพ
เปิ ดปิ ดผ่านแอพ
ตั้งเวลาได้สูงสุ ด 8 เซตเวลา

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ ว

รู ปที่ 2.20 แสดงตูบ้ งั คับ Smart Farm

รู ปที่ 2.21 แสดงข้างในของตูบ้ งั คับ Smart Farm
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ราคาสู ง แต่กลับใช้ WIFI Module ของจีน สาเร็ จรู ป ยืดหยุน่ ต่า ไม่เฉพาะชนิดพืช
หลอดไฟแสดงสถานะ13

รู ปที่ 2.22 ภาพหลอดไฟแสดงสถานะ

รู ปที่ 2.23 ภาพแสดง wi-fi wires smart switch ที่วางจาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป

13

https://www.songthamelec.com/product/4819
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รู ปที่ 2.24 ภาพแสดง switching power supply
2.11 Circuit breaker and Magnetic switch14
การทางาน

รู ปที่ 2.25 ภาพแสดง circuit breaker และ magnetic contactor
เซอร์ กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) คือ อุ ปกรณ์ ที่ทางานเปิ ดและปิ ดวงจรไฟฟ้ าแบบไม่
อัตโนมัติ แต่สามารถเปิ ดวงจรได้อตั โนมัติ ถ้ามีกระแสไหลผ่านเกิ นกว่าค่าที่กาหนด โดยป้ องกัน
ไม่ให้อุปกรณ์ที่ต่อกับเซอร์ กิตเบรกเกอร์ น้ นั เกิดความเสี ยหายขึ้นจากกระแสที่เกินกาหนด

14

https://mall.factomart.com/circuit-breaker/type-of-circuit-breaker/
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รู ปที่ 2.26 ภาพแสดง circuit breaker
2.12 C++15

รู ปที่ 2.27 สัญลักษณ์ C++
C++ เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป ซึ่ งสามารถเขียนโปรแกรมได้ท้ งั แบบ
ออบเจ็ค และการเขียนแบบปกติ ทวั่ ไป และยังมีเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการจัดการและ
เข้าถึ งระดับหน่ วยความจานอกจากนี้ มนั ยังถูกนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ มากมาย
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว (Embedded) เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การพัฒนาเกม และแอพพลิเค
ชันที่ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพอย่างสู ง และเป็ นภาษาหลักที่ Arduino ใช้
ภาษา C++ เป็ นภาษาที่ถูกออกแบบมาในการเขียนโปรแกรมระบบ ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและ
ความยืดหยุน่ ในการออกแบบโปรแกรมสู ง C++ เป็ นภาษาที่ตอ้ งคอมไพล์ก่อนที่จะนาไปใช้งาน ซึ่ ง

15

https://th.wikipedia.org/wiki/ซี%2B%2B
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สามารถพัฒนาได้ในหลายๆ แพลตฟอร์ ม ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นโดยองค์กรต่างๆ ที่ประกอบไป
ด้วย Free Software Foundation (FSF's GCC) LLVM Microsoft Intel และ IBM
2.13 MIT APP INVENTOR16

รู ปที่ 2.28 สัญลักษณ์ของ MIT App Invertor
MIT App Inventor เป็ นสภาพแวดล้อมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริ การโดย Google
และปั จจุบนั ได้รับการดูแลโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ช่ วยให้มือสมัครเล่นเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้ างซอฟต์แวร์ แอพพลิ เคชัน่ (APP) สาหรับสองระบบปฏิ บตั ิการ (OS):
Android และ iOS ซึ่ ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 อยู่ในขั้นตอนการทดสอบเบต้าขั้นสุ ดท้าย เป็ น
ซอฟต์แวร์ เสรี และโอเพนซอร์ สที่ออกภายใต้ลิขสิ ทธิ์ คู่: Creative Commons Attribution ShareAlike
3.0 ใบอนุญาต Unported และ Apache License 2.0 สาหรับซอร์สโค้ด
หน้าตาโปรแกรม (GUI) คล้ายกับภาษาโปรแกรม Scratch (ภาษาโปรแกรม) และ StarLogo
ซึ่ ง จะให้ผูใ้ ช้ล ากและวางวัต ถุ ที่ ม องเห็ นเพื่ อ สร้ า งแอปพลิ เ คชัน ที่ ส ามารถท างานบนอุ ป กรณ์
Android ในขณะที่ App-Inventor Companion (โปรแกรมที่ อ นุ ญ าตให้ แ อปท างานและตรวจแก้
จุ ดบกพร่ อง) ที่ ท างานบนอุ ปกรณ์ iOS ยัง อยู่ระหว่า งการพัฒนา ในการสร้ าง App Inventor นั้น
Google ได้ทาการวิจยั ก่อนหน้านี้ อย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาและทางานใน
Google ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาออนไลน์
App Inventor และโครงการอื่น ๆ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานและได้รับแจ้งจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ
นักก่อสร้างซึ่ งเน้นว่าการเขียนโปรแกรมสามารถเป็ นยานพาหนะสาหรับการมีส่วนร่ วมกับความคิด
ที่ทรงพลัง มันเป็ นส่ วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในคอมพิวเตอร์ และการศึกษาที่เริ่ มต้น
ด้วยการทางานของ Seymour Papert และ MIT Logo Group ในทศวรรษที่ 1960 และยังได้แสดงออก
ถึงการทางานของ Mitchel Resnick เกี่ยวกับ Lego Mindstorms และ StarLogo
App Inventor ยังรองรับการใช้งานข้อมูลบนคลาวด์ผา่ นส่ วนประกอบ Firebase # Firebase
Realtime ที่ได้จากการทดลอง นอกจากนี้ยงั รวมถึงการสนับสนุนไลบรารี Arduino หลายๆอย่าง
16

https://appinventor.mit.edu/explore/library
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2.14 Arduino/ Arduino IDE17

รู ปที่ 2.29 โมดูล Microcontroller UNO ของ Arduino
Arduino Integrated Development Environment (IDE) เป็ นแอพพลิ เคชั่นข้ามแพลตฟอร์ ม
(ส าหรั บ Windows, macOS, Linux) ที่ เ ขี ย นฟั ง ก์ ชั่ น จาก C และ C ++ มัน ถู ก ใช้เ พื่ อ เขี ย นและ
อัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ ดที่ เข้ากันได้ของ Arduino ด้วยการช่ วยเหลื อจากแกนประมวลผล
บอร์ดพัฒนาผูข้ ายรายอื่น ๆของบุคคลที่สาม
ซอร์ สโค้ดสาหรับ IDE ถูกปล่อยภายใต้ GNU General Public License รุ่ น 2 Arduino IDE
สนับ สนุ น ภาษา C และ C ++ โดยใช้ก ฎพิ เศษของการสร้ างรหัส Arduino IDE จัดหาห้องสมุ ด
ซอฟต์แวร์จากโครงการ Wiring ซึ่ งมีข้ นั ตอนการป้ อนข้อมูลและเอาท์พุททัว่ ไปมากมาย รหัสที่ผใู ้ ช้
เขียนต้องใช้สองฟั งก์ชนั่ พื้นฐานเท่านั้นสาหรับการเริ่ มต้นร่ างและลูปโปรแกรมหลักที่รวบรวมและ
เชื่ อ มโยงกับ stub main () ลงในโปรแกรม cyclic executive ที่ ส ามารถเรี ย กท างานได้ด้ว ย GNU
toolchain ซึ่ งรวมอยู่ ใ นการกระจาย IDE Arduino IDE ใช้ โ ปรแกรม avrdude เพื่ อ แปลงรหั ส
ปฏิ บ ัติ ก ารเป็ นไฟล์ ข ้อ ความในการเข้า รหั ส เลขฐานสิ บ หกที่ โ หลดเข้า สู่ บ อร์ ด Arduino โดย
โปรแกรมโหลดเดอร์ ในเฟิ ร์ มแวร์ ของบอร์ ด โดยปกติแล้ว avrdude จะใช้เป็ นเครื่ องมืออัปโหลด
เพื่อแฟลชโค้ดของผูใ้ ช้ไปยังบอร์ด Arduino
นักพัฒนากล่าวว่า "ThingSpeak เป็ นแอพพลิ เคชัน่ Internet of Things (IoT) และ API เพื่อ
เก็บและดึ งข้อมูลจากสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้โปรโตคอล HTTP และ MQTT ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตหรื อผ่าน
เครื อข่ายท้องถิ่ นโดย ThingSpeak ช่ วยให้สามารถสร้ างเซ็ นเซอร์ ได้ แอปพลิ เคชันการบันทึกแอป
พลิเคชันการติดตามตาแหน่งและเครื อข่ายโซเชียลของสิ่ งต่าง ๆ ที่มีการอัปเดตสถานะ
ThingSpeak เปิ ดตัวครั้งแรกโดย ioBridge ในปี 2010 ในฐานะบริ การเพื่อรองรับการใช้งาน
IoT ได้รับการสนับสนุ นจาก ThingSpeak ซอฟต์แวร์ คานวณตัวเลข MATLAB จาก MathWorks,

17

https://support.arduino.cc/hc/en-us
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อนุญาตให้ผใู้ ช้ ThingSpeak วิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลที่อพั โหลดโดยใช้ Matlab โดยไม่ตอ้ งซื้ อ
Matlab ลิขสิ ทธิ์ จาก Mathworks
ThingSpeak มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Mathworks, Inc. อันที่จริ งเอกสารประกอบทั้งหมด
ของ ThingSpeak นั้นรวมอยู่ในเว็บไซต์เอกสาร Matlab ของ Mathworks และแม้กระทัง่ เปิ ดใช้งาน
บัญ ชี ผู้ใ ช้ Mathworks ที่ ล งทะเบี ย นเป็ นข้ อ มู ล รั บ รองการเข้า สู่ ร ะบบที่ ถู ก ต้อ งบนเว็ บ ไซต์
ThingSpeak ข้อกาหนดในการให้บริ การ และนโยบายความเป็ นส่ วนตัว ของ ThingSpeak.com อยู่
ระหว่ า งผู ้ใ ช้ ที่ เ ห็ น ด้ว ยและ Mathworks, Inc. ThingSpeak เป็ นหัว ข้อ ของบทความในเว็บ ไซต์
"ผูส้ ร้าง" ที่เชี่ยวชาญเช่น Instructables, Codeproject, และ Channel 9
Arduino มีผรู ้ ิ เริ่ มเป็ นชาวอิตาเลียน ดังนั้นจึงอ่านออกเสี ยงไปในทางอิตาเลียนว่า อาดูยโน่
หรื อ บางคนก็อ่านว่า อาดูโน่ หรื อ อาดูยอีโน่ ผูร้ ิ เริ่ มของ Arduino ชื่อว่า Massimo Banzi และ David
Cuartielles ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นเมือง Ivrea ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศอิตาลี สองคนนี้ต้ งั ใจสร้าง
อุปกรณ์ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ ราคาถูกที่นกั เรี ยนนักศึกษาสามารถเข้าถึง และซื้ อหามาเป็ น
เจ้าของได้ครับ โรงงานเล็กๆ ในเมืองที่วา่ นี้ก็ถูกใช้เป็ นที่ผลิตบอร์ ด Arduino เวอร์ ชนั่ แรก โดยใช้ชื่อ
โครงการของพวกเขาว่า Arduino of Ivrea
นอกจากจะตั้งใจให้ราคาของอุปกรณ์ น้ นั ถูกเมื่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล
อื่ นๆ ในท้องตลาดแล้ว พวกเขายัง ตั้งใช้ใ ห้ Arduino สามารถพัฒนาโดยโปรแกรมที่ "แจกฟรี "
ภายใต้เงื่ อนไขในการใช้ง านลัก ษณะ Open Source ดัง นั้นจึ ง เลื อกใช้ก ารพัฒนาบนพื้ นฐานของ
ระบบ Wiring สั่งการรดน้ า + ให้ปุ๋ย บารุ งพืชและดินแต่อย่างใด คงมีเฉพาะโปรแกรมการให้น้ า,ให้
ปุ๋ ยแบบ Manual และ Auto (แบบตั้งเวลารดน้ าและระยะเวลารดน้ า)
ความง่ายของบอร์ ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์ เสริ มต่าง ๆ คือผูใ้ ช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ จากภายนอกแล้วเชื่ อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ ด หรื อเพื่อความสะดวกสามารถ
เลือกต่อกับบอร์ ดเสริ ม (Arduino Shield) ประเภทต่าง ๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music
Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็ นต้น มาเสี ยบกับ
บอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย
ภาคเกษตรนับว่ามีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก เพราะมี
การจ้างงานสู งถึงกว่าร้อยละ 30 ของกาลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรื อน และ
ที่ดินทาการเกษตรครอบคลุมถึ งร้ อยละ 40 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ แต่ภาคเกษตรกลับมีสัดส่ วนใน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอตั ราการเติบโตช้าและมีความเปราะบาง
สู งกว่าภาคเศรษฐกิ จอื่น ๆ ของประเทศ และยังเติบโตในอัตราที่ชา้ กว่าประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร
ชั้นนาของโลก หรื อแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศ
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จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ภาคเกษตรไทยได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ างครั้ งส าคัญ
เช่นเดียวกันกับทัว่ โลก คือการลดลงของการใช้กาลังแรงงาน ซึ่ งทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของการใช้
เครื่ องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเติบโตของภาคเกษตรได้เปลี่ยนจาก
เดิมที่เน้นการขยายตัวเชิ งปริ มาณ เช่น ขยายพื้นที่เพาะปลูก และการใช้ปัจจัยการผลิตที่มากขึ้น เป็ น
ต้น มาเป็ นการเติบโตที่มาจากคุณภาพ หรื อผลิตภาพมากขึ้น ในอดีตประเทศไทยเคยมีการขยายตัว
ของปั จจัยเชิ งคุ ณภาพในระดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับตกลงมาอยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่ องจนถู ก
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนขยายตัวเร็ วกว่าแซงหน้าไปเกือบหมด
ทุกวันนี้ เกษตรกรส่ วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงทาการผลิ ตแบบเดิ ม ๆ โดยเฉพาะการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าการปลูกพืชลักษณะนี้ให้ผลผลิตต่าแต่มีความเสี่ ยงสู ง ( high
risk, low return ) โดยเฉพาะพืชที่นิยมปลูกกันมาก เช่ น ข้าว มันสาปะหลัง เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั เป็ น
พืชที่มีความเสี่ ยงจากการมีอุปทานส่ วนเกินในตลาดโลกสู ง เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ มีรายได้สุทธิ ต่ าและเปราะบาง (รู ปที่ 1) ตลอดถึ งมีหนี้ สินจานวนมาก สวนทางกับ
ความพยายามของภาครัฐและงบประมาณที่ได้ทุ่มลงไปในภาคเกษตรเป็ นจานวนมากทุก ๆ ปี

รู ปที่ 2.30 ภาพแสดงชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560
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ข้อมูลล่าสุ ดของสานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุวา่ วิกฤตที่กาลัง
จะเกิ ดขึ้ นในอี ก 10-20 ปี ข้า งหน้า คื อเกษตรกรไทยจะไม่ เหลื ออี กแล้ว ขณะที่ ลู ก ค้า ปั จจุ บ นั ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ก็มีค่าอายุเฉลี่ยที่ 55 ปี สัญญาณเหล่านี้กาลังบ่งชี้ วา่ แทบ
ไม่ มี คนรุ่ นใหม่ หลงเหลื ออยู่ใ นภาคการเกษตร แต่เมื่ อมองไปที่ ขอ้ มู ลเรื่ องอาหารของโลกโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) จะพบว่า อนาคต ความต้องการอาหารของประชากร
โลกจะเพิ่มมากขึ้ นอีกหลายเท่าตัว และผูค้ นจะหันมาใส่ ใจการผลิ ตทางการเกษตรที่เน้นเรื่ องการ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น แล้วประเทศไทย หนึ่ งในประเทศที่ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นผูผ้ ลิตอาหารป้ อน
โลกควรปรับตัวอย่างไร ให้ยงั คงเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศได้
อย่างเพียงพอ และคาดหมายว่าจะเป็ นแหล่งอาหารที่มีศกั ยภาพของโลกได้ สิ่ งที่กล่าวมานี้ได้กดดัน
ให้ ภ าคเกษตรกรของไทยต้อ งเร่ ง ปรั บ ตัว เข้า สู่ ก ารท า “เกษตรสมัย ใหม่ หรื อ เกษตรแม่ น ย า
(precision agriculture )” หรื อ “สมาร์ทฟาร์ ม (smart farming) ” และเน้นสร้างผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีคุณภาพ ด้วยการปรับปรุ งรู ปแบบการผลิตโดยอาศัยกระแสเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริ ยะ ร่ วมกับ
การผลิตในแบบ “จากฟาร์ มสู่ ผบู ้ ริ โภค” เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่าจะได้รับประทาน
ผลผลิ ตที่ ม าจากความใส่ ใ จ และความตั้งใจของเกษตรกรตัวจริ ง โดยในปั จจุ บ นั ต้องยอมรั บว่า
ข้อเท็จจริ งที่กล่าวมานี้ ได้กลายเป็ น กระแสการทาเกษตรอัจฉริ ยะที่ภาคเกษตรทุกระดับต้องนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับตัว เพื่อเป็ นผูผ้ ลิตผลผลิตทาการเกษตรคุณภาพ เลี้ยงชีวติ ผูค้ นต่อไป ซึ่ งแนวคิด
เทคโนโลยีการเกษตรแห่งยุค ที่มาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและยกระดับการทาการเกษตรใน
ยุคนี้ เช่ น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรื อ big data ด้านพัฒนาข้อมูลปริ มาณผลผลิ ต
รวมถึ งการบริ หารจัดการพื้นที่ ปลูกแบบ near real time และทาการเกษตรโดยอาศัยแอปพลิเคชัน
สาหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศัตรู พืช เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาตัวอย่า งในต่ า งประเทศเช่ น สหรั ฐอเมริ ก า นิ วซี แลนด์ และญี่ ปุ่ น พบว่า
ประเทศเหล่ า นี้ มี ก ารนาเทคโนโลยี ดิจิ ท ลั มาใช้ใ นภาคการเกษตรอย่า งแพร่ หลายเพื่ อช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น ผลผลิตธัญพืช (Yield) ของประเทศสหรัฐฯ
สู งถึง 8,143 kg per hectare และนิวซี แลนด์ 8,384 kg per hectare โดยมากกว่าค่าเฉลี่ ยโลกถึ ง 2 เท่า
หรื อประเทศญี่ ปุ่ นที่ ป ระสบปั ญหาสั ง คมผูส้ ู ง อายุจึ ง มี ก ารนาหุ่ นยนต์และเทคโนโลยีดิ จิท ลั มา
ประยุกต์ใช้ส่งผลให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 700 – 800 กิโลกรัมต่อไร่ เปรี ยบเทียบกับของไทยที่อยู่
ระหว่าง 400 – 500 กิโลกรัมต่อไร่ เท่านั้น
นโยบายประเทศไทย 4.0 จึงมุ่งส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างเป็ นระบบทั้ง
การคัดเลื อกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของตลาด และการเพิ่มผลผลิ ตต่อไร่ เพื่อ
ยกระดับ เกษตรกรไทยให้ก ลายเป็ น เกษตรกร 4.0 หรื อ Smart Farmer รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การท า
การเกษตรอัจฉริ ยะตามแนวพระราชดาริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนับสนุนให้เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิ ตและพัฒนาภาคการเกษตร
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ของไทยอันจะส่ งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ดารงชี วิตอย่างพอเพียง มีกินมีใช้ และหลุ ด
พ้นจากความยากจนในที่สุด
2.15 การศึกษาชี พลักษณ์ และวงจรชี วติ และการปลูกดูแลของพริกขีห้ นู18
สภาพทีเ่ หมาะสมต่ อการปลูกพริก
-อุณหภูมิ พริ กเกือบทุกสายพันธุ์ ทนต่ออากาศร้อนได้ดี แต่ไม่ทนต่ออากาศหนาว สาหรับ
การให้ผลผลิ ต พริ กจะเจริ ญเติบโต ผลิ ดอกออกผลได้ดีในช่ วงอุณหภูมิที่ 20 ถึง 30 องศาเซลเซี ยส
ยกเว้นพริ กหวาน อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับพริ กหวานต้องอยูป่ ระมาณ 18 ถึง 27 องศาเซลเซี ยส
หากอากาศแปรปรวน อุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในฤดูร้อน อาจทาให้ดอกหรื อ
ผลอ่อนร่ วง
-แสง การปลูกพริ กในประเทศไทย ไม่มีปัญหาเรื่ องแสง เพราะพริ กจะได้รับแสงเกิ น 12
ชัว่ โมงต่อวันเกือบตลอดทั้งปี ซึ่ งเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพริ ก
-ดิน ดิ นที่ เหมาะสมในการปลู กพริ กนั้น นอกจากมี ความร่ วนซุ ยแล้ว ควรมี อินทรี ยวัตถุ
รวมถึ ง ธาตุ อ าหารที่ เ พี ย งพอ โดยเฉพาะธาตุ อ าหารหลัก อย่ า ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซี ยม ควรให้ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่น ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยคอก อย่างน้อย 800 ถึง 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่
เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและความร่ วนโปร่ ง เป็ นการให้อาหารกับจุลินทรี ยใ์ นดิน และช่วย
ให้ตน้ พริ กมีความแข็งแรง ต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ดี
-ความเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิน สภาพความเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิ น หรื อค่า pH ของดิ น
ควรอยูป่ ระมาณ 6 ถึง 7 มีความเป็ นกรดเล็กน้อย จึงจะเหมาะสมต่อการปลูกพริ ก แต่ถา้ ดิ นมีความ
เป็ นกรดมากเกินไป ควรใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินทุกครั้งในการปลูก ส่ วนดินเค็มนั้น พริ กทน
ต่อสภาพดินเค็มได้
-การเลือกเมล็ดพันธุ์พริก
-เมล็ดพันธุ์ลูกผสม มีจาหน่ายตามร้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทัว่ ไป เมื่อนามาปลูกแล้ว ไม่
ควรเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อ เพราะจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของรู ปร่ างพริ ก ไม่สามารถจาหน่ ายได้ ซึ่ ง
สายพันธุ์ที่ได้รับการวิจยั และพัฒนาสายพันธุ์ที่ผเู้ ขียนอยากแนะนาคือ พันธุ์อคั นี พิโรธ ที่ให้ความ
เผ็ดสู ง ให้ผลผลิตสู ง มีคุณประโยชน์ทางยาหลายอย่าง และมีความต้านทานโรคแอนแทรกโนสได้ดี
ร อ ง ล ง ม า คื อ พั น ธุ์ ย อ ด ส น เ ข็ ม 80 ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง แ ล ะ เ ห ม า ะ แ ก่ ก า ร ผ ลิ ต พ ริ ก แ ห้ ง
-เมล็ดพันธุ์พริ กที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์เองนั้น ควรแกะเมล็ดออกจากผลที่สุกแดงแล้วโดยเร็ ว
ไม่ควรปล่ อยให้ผลแห้งเกิ น 30 วัน เพราะจะทาให้การงอกเสื่ อมลง เมื่อแกะเมล็ดออกแล้วให้ผ่ ึง
18

http://www.vigotech.in.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539840188&Ntype=8

42
เมล็ดไว้ในที่ร่ม หรื อตากแดดในช่ วงเช้า ประมาณ 3 ถึง 4 วัน เมื่ อเมล็ดพันธุ์ แห้งดี แล้วให้เก็บใส่
ภาชนะที่มีฝาปิ ดที่แน่นสนิท เก็บไว้ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา ซึ่ งจะอยูไ่ ด้นานกว่า 1 ปี
- ลาดับการเจริญเติบโตของพริก หลังหยอดเมล็ด

รู ปที่ 2.31 แสดงการเจริ ญเติบโตของพริ ก
อายุ 3 ถึง 6 วัน—เมล็ดเริ่ มงอก
อายุ 25 วัน—มีใบจริ ง 4 ถึง 5 ใบ
อายุ 50 ถึง 60 วัน—พริ กใหญ่เริ่ มออกดอก
อายุ 70 ถึง 80 วัน—พริ กเล็กเริ่ มออกดอก
อายุ 90 ถึง 140 วัน—พริ กใหญ่เริ่ มมีผลสุ ก และเก็บเกี่ยว
อายุ 110 ถึง 180 วัน—พริ กเล็กเริ่ มมีผลสุ กและเก็บเกี่ยว
- ขั้นตอนการปลูกพริก
พริ ก เริ่ มต้นขั้นตอนการปลูกด้วยการเพาะเมล็ด หรื อเพาะกล้า อันดับแรกเลย ต้องเตรี ยม
พื้นที่ เพาะกล้า โดยทาเป็ นแปลงเพาะ หรื อจะเพาะในถาดเพาะกล้า ก็สามารถทาได้ ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั
ความสะดวกของผูป้ ลูก แต่ปัจจุบนั เกษตรกรและผูป้ ลูกส่ วนใหญ่นิยมเพาะกล้าในถาดเพาะกล้า
เพราะนอกจากจะดูแลง่ายและสะดวกในการย้ายกล้าแล้ว ยังประหยัดพื้นที่ในการเพาะ
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- การเพาะกล้าในถาดเพาะกล้า
-ผสมดินร่ วนที่ยอ่ ยละเอียดดีแล้ว 1 ส่ วน กับวัสดุเพาะที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ย
คอก ที่ร่วน โปร่ ง น้ าหนักเบาและอุม้ น้ าได้ดี 1 ส่ วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน และพรมน้ าให้ความชุ่มชื้น
แก่วสั ดุปลูกเล็กน้อย เพื่อให้น้ าซึ มได้ทวั่ ถึงเมื่อรดน้ าหลังจากที่หยอดเมล็ดแล้ว
-แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส (น้ าต้มจนเดือด 1 แก้วเล็ก
ผสมกับน้ าเย็น 1 แก้วใหญ่ ควรแช่ในกระติกน้ าเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นาน) แช่ทิง้ ไว้
ประมาณ 30 นาที
-ผึ่งเมล็ดให้แห้ง คลุกยากันเชื้อรา เช่น เบนเลท แล้วนาไปหยอดลงในแปลงเพาะกล้า หรื อ
ถาดเพาะกล้าหลุมละ 1 เมล็ด
-ใช้ดินปลูกหรื อวัสดุปลูกกลบเมล็ดบาง ๆ ไม่หนาเกินกว่า 1 เซนติเมตร
-รดน้ าพอชุ่ม จากนั้นรดน้ าที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ มาในอัตราส่ วน น้ า 20 ลิตร ผสมกับ
เชื้อราไตรโคเดอร์ มา 100 ซี ซี เพื่อป้ องกันเชื้อราจากวัสดุปลูก แล้ววางถาดเพาะกล้าในที่ร่ม และ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรื อใช้วสั ดุพรางแสงขึงบังแดดไว้เหนือถาดเพาะกล้า
-ในระยะ 7 วัน หลังการหยอดเมล็ด ต้องรดน้ าน้อย แต่รดบ่อยครั้ง ช่วยรักษาความชุ่มชื้น
ในถาดเพาะกล้าให้สม่าเสมอ โดยใช้พลาสติก, ฟางข้าว หรื อหญ้าแห้ง คลุมถาดเพาะไว้ เพื่อไม่ให้
วัสดุเพาะแห้ง ซึ่งจะทาให้เมล็ดพันธุ์จะชะงักการเจริ ญเติบโต
-เมื่อเมล็ดงอกพ้นดิน ให้เปิ ดวัสดุคลุมต้นกล้าออก และปล่อยให้ตน้ กล้าเจริ ญเติบโตใน
แปลงเพาะหรื อถาดเพาะกล้า
-ให้ปุ๋ยคอกที่ยอ่ ยละเอียดแก่ตน้ กล้าครั้งแรก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 15 วัน และให้ครั้งที่สอง
เมื่อต้นกล้ามอายุได้ 20 วัน รดน้ าเบาๆ หลังการให้ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อล้างปุ๋ ยออกจากใบ
-เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 23 วัน หรื อ 1 สัปดาห์ก่อนย้ายต้นกล้าลงปลูก ควรเตรี ยมต้นกล้าให้มี
ความแข็งแรงด้วยการเปิ ดวัสดุพรางแสงออก หรื อนาถาดเพาะกล้าไปวางไว้ในที่ที่แสงแดดส่ องถึง
หรื อลดปริ มาณการให้น้ าลง เมื่อสังเกตเห็นต้นกล้าเหี่ ยวจึงรดน้ าใหม่ ทาเช่นนี้ 2 ครั้ง ช่วยกระตุน้
ให้ตน้ กล้าสะสมอาหารไว้ในต้นมากขึ้นกว่าปรกติ เพื่อใช้ในการงอกรากใหม่ ช่วยให้ลาต้นแข็งแรง
ไม่อวบน้ า หรื อฉี ดพ่นสารละลายของน้ าตาลเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์ คือ ใช้น้ าตาลทราย 10 ส่ วน
ผสมน้ า 90 ส่ วน ฉี ดทุก ๆ 3 วัน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนย้ายกล้าลงปลูกในแปลง วิธีการฉี ด
สารละลายเข้มข้นให้ได้ผลดี คือ ฉี ดพรมใบพริ กด้วยน้ าให้ทวั่ เพื่อช่วยให้ใบสามารถดูดซึ มน้ าตาล
ได้ปริ มาณมาก
-เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 30 วัน สามารถทาการย้ายปลูกได้คาแนะนาหากไม่สามารถทาการ
ย้ายปลูกตามกาหนดได้และปล่อยให้ตน้ กล้าอยูใ่ นถาดเพาะเป็ นเวลานาน 50 ถึง 60 วัน รากของต้น
กล้าจะขดเป็ นวง ก่อนย้ายต้นกล้าไปปลูกควรตัดรากด้วยมีด หรื อใช้กรรไกรตัดรากตามแนว
เดียวกันกับลาต้น 1 ถึง 2 รอย เพื่อช่วยให้เกิดรากใหม่ได้ง่ายขึ้น
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การเตรียมดิน สาหรับแปลงปลูก
-ไถพรวนดิน และตากดินทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อฆ่าเชื้ อโรค
-เมื่อครบกาหนด หว่านปูนโดโลไมท์ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลกรัม ต่อไร่ เพื่อปรับสภาพ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินแล้วไถพรวนอีก 1 ครั้ง
-ใส่ ปุ๋ยคอก หรื อปุ๋ ยหมักให้ทวั่ แปลงในอัตรา 800 ถึง 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยหว่านให้
ทัว่ พื้นที่ปลูกแล้วพรวนดินให้เข้ากันกับปุ๋ ย หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี สามารถลดปริ มาณปุ๋ ยลง
แต่ไม่ควรต่ากว่า 50 กิโลกรัม ต่อไร่
-การให้ นา้ 19
การให้ น้ า ควรรดน้ า ทุ ก วัน เพื่ อ ท าให้ ต้น พริ ก แตกกิ่ ง แขนงดี ต้น หนา ลู ก ดก ต้น ไม่
หยุดชะงัก
พริ ก เป็ นพื ช ที่ ท นแล้ง ดี ก ว่า ทนน้ า แต่ ใ นระยะที่ พ ริ ก เริ่ ม ออกดอก พริ ก จะต้องการน้ า
มากกว่าปกติ พบว่า การให้น้ าที่ไม่เพียงพอ และอากาศแห้งแล้งจะทาให้ดอกอ่อน ดอกบาน และผล
อ่ อนที่ เพิ่ ง ติ ดร่ วงได้ ในสภาพที่ อากาศค่ อนข้า งเย็น อุ ณหภู มิ ป ระมาณ 10-15 ซ . จะท าให้พ ริ ก
เจริ ญเติบโตไม่ค่อยดี มีการติดดอกต่า และดอกร่ วงในที่สุดการให้น้ าควรจะลดลง หรื องดในช่วงที่
เริ่ มทาการเก็บผลพริ ก ทั้งนี้เพราะถ้าให้น้ าพริ กมากไป จะทาให้ผลมีสีไม่สวย
การให้น้ า หลังจากปลูกควรให้น้ าดังนี้
ช่วง 3 วันแรก ให้น้ าวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
ช่วง 4 วันต่อมา ให้น้ าวันละครั้ง
ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ช่วงสัปดาห์ที่ 7 ไปแล้วให้น้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ การให้น้ าแก่พริ กควรให้ตาม สภาพพื้นที่ และดูความชุ่มชื้นของดินประกอบด้วย
- การใส่ ปยุ๋
การให้ปุ๋ยพริ กขึ้นอยูก่ บั ชนิดและคุณภาพของดินปลูกโดยทัว่ ไป ปุ๋ ยคอก อัตรา 3-4
ตันต่อไร่ ผสมกับปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ 15-15-15 อัตรา 50 กก.ต่อไร่ รองพื้นก่อนย้ายปลูกและหลังย้าย
ปลู กแล้ว 1 เดื อน จึงใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่ อี กครั้ งหนึ่ ง วิธีใส่ โดยการโรย
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กึ่งกลางระหว่างแถวปลูกแล้วพรวนกลบในระยะนี้ เป็ นระยะที่พริ กเริ่ มจะมีตาดอก (แต่ยงั ไม่ออก
ดอก) มีความต้องการธาตุอาหารเสริ มบ้าง ดังนั้นหลังจากใส่ ปุ๋ยแล้ว 1-2 อาทิตย์ ควรฉี ดปุ๋ ยน้ า เช่ น
ไบโฟลาน ให้ทางใบ ซึ่ งพริ กจะนาไปใช้ได้เร็ วขึ้น ปุ๋ ยน้ าที่ฉีดให้ทางใบนี้ ควรให้ทุกครั้งหลังจาก
เก็บเกี่ยว โดยฉี ดผสมไปกับยาป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
- การพรวนดิน
พริ กจะแพร่ รากกระจายอยูใ่ กล้ผิวดิ น ดังนั้นการพรวนดิ นจึงต้องระวังอย่าให้ราก
กระทบกระเทือน เพราะจะชะงักการเจริ ญเติบโต และทาให้ตน้ พริ กโค่นล้มง่าย
- การเก็บเกี่ยว
สามารถเก็บผลผลิตของพริ กได้หลังจากย้ายปลูกแล้ว 2 เดือนครึ่ ง ถึ ง 3 เดือน ใน
ระยะแรกผลผลิตจะได้นอ้ ยและจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ เก็บเกี่ยวอาทิตย์ละ 1 ครั้งผลผลิ ต
จะเริ่ มลดลงเมื่ อพริ กเริ่ มแก่ เมื่ อพริ กอายุได้ 6-7 เดื อน หลังย้ายปลู กต้นจะเริ่ มโทรมและหยุดให้
ผลผลิต แต่ถา้ มีการดูแลบารุ งรักษาดีพริ กจะมีอายุถึง 1 ปี
ข้ อมูลพริกทีจ่ ะนาเข้ าสู่ smartphone แสดงได้ ดังนี์้
ในการทดลองนี้ จะใช้ดินถุ งสาหรับปลูก เนื่ องจาก ดินปรุ งเสร็ จ พร้ อมปลูก มีเนื้ อดิ นมาก
ทาให้พืชเจริ ญเติ บโตได้ดี ส่ วนผสม : ดิ นขุยไผ่ ใบก้ามปู เศษกิ่ งไม้ เปลื อกหอย ขุยมะพร้ าว เศษ
ใบไม้ ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดเม็ด ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดผง มีใบก้ามปู ให้ไนโตรเจนสู ง มีเศษเปลื อกหอย ช่ วย
เพิ่มแคลเซี ยมธรรมชาติ มีปุ๋ยอินทรี ย ์ ช่วยเพิ่มสารอาหารอย่างครบถ้วน มีเศษกิ่งไม้ เศษใบไม้ ทา
ให้ดินร่ วนทรุ ย และเพิ่มอินทรี ยวัตถุ ใช้ปลูกผักกระถาง ไม้ใบ ไม้ดอก หรื อไม้ประดับทัว่ ไป
ในการทดลองนี้ ผูท้ ดลองใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ า เนื่ องจาก ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ า มีคุณสมบัติที่สามารถ
ใช้กบั พืชได้ทุกชนิ ด ทุกช่ วงอายุของพืช โดยมีการผสมน้ าในอัตราส่ วนคงที่ และปรับเปลี่ ยนตาม
ระยะเวลาในการให้น้ า (timing) และช่วงเวลาที่ให้น้ า (period) โดยไม่เป็ นพิษต่อพืชและดิน ซึ่ งจะมี
ส่ วนผสม สู ตร สาหรับชุดตัวอย่างและชุดควบคุม เพื่อให้มีตวั แปรในการทดลองครั้งนี้นอ้ ยที่สุด ซึ่ ง
ปุ๋ ยอิ นทรี ยน์ ้ าส่ วนใหญ่จะมี ประโยชน์หลักๆ เหมื อนกัน แตกต่างกันกรณี วสั ดุ ที่ใช้ในการทาปุ๋ ย
อิ นทรี ย ์หมักที่ ทาจากเศษซากพืชผสมปุ๋ ยคอก กับปุ๋ ยอิ นทรี ย ์หมัก ที่ ท าจากตะกอนกากน้ าทิ้ งใน
อุตสาหกรรม เป็ นต้น ในการทดลองนี้ จะใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าที่ทาจากปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้จากการผสมน้ า
ซาวข้าวและนมสดหมัก ผสมสารอินทรี ยท์ ี่มีธาตุอาหารพืชสู งแล้วหมัก ทิ้งไว้ 1 เดื อน ก็จะได้ปุ๋ย
อิ นทรี ย ์น้ าเข้ม ข้น คุ ณภาพสู ง ที่ ส ามารถใช้กบั พืชทุ กชนิ ดและทุ ก ช่ วงอายุพืช ซึ่ งคุ ณสมบัติและ
ประโยชน์ของปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ าสรุ ปได้ดงั นี้
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คุณสมบัติ
1. มีกรดอินทรี ยห์ ลายชนิด เช่น กรดแลคติค กรดอ๊ะซิ ติคและกรดฮิวมิค
2. มีฮอร์ โมนหลายชนิด เช่น ออกซิ เจน ไซโตไคนิน และจิบเบอร์ เรลลิน
3. มีค่าเป็ นกรดเป็ นด่างอยูร่ ะหว่าง 3-4
ประโยชน์ ของปุ๋ ยอินทรีย์นา้ 20
1.ช่ วยเพิ่มสารอิ นทรี ยใ์ ห้แก่ดินและพืช แต่มีปริ มาณธาตุ อาหารหลักที่ เป็ นประโยชน์อยู่
น้อยมาก จึงจาเป็ นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีตามชนิ ดของพืช สามารถปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้ นฟูให้
ดินร่ วนซุ ย อุม้ น้ าได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของพืช และเร่ งการเจริ ญเติบโตของราก
พืช ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรี ยใ์ นดิน และเพิ่มปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ เพิ่มธาตุอาหาร
พืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ ธาตุต่าง ๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็ นธาตุอาหารของพืช ลดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่มีสารตกค้างในดิน เนื่องจากเป็ นสารอินทรี ย ์
2. การขยายตัวของใบเพิม่ ขึ้น และมีการยืดตัวของลาต้นมากขึ้น
3. ชักนาให้เกิดการงอกของเมล็ด
4. ส่ งเสริ มการออกดอกและติดผลดีข้ ึน
พืชทีแ่ นะนาให้ ใช้
ใช้ได้กบั นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยนื ต้น ปาล์มน้ ามันและยางพารา พืช ผัก ไม้ดอก ไม้
ประดับ สนามหญ้า และพืชทุกชนิด
อัตราการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรีย์นา้ กับพืช
ผสมปุ๋ มอินทรี ยน์ ้ า 1 ส่ วน กับน้ า 500 ส่ วน
วิธีใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรีย์นา้
- คลุกเคล้าปุ๋ ยที่ผสมน้ าแล้ว ลงในดิ นระหว่างการไถเตรี ยมดิน หรื อ รองพื้นหลุมก่อนปลูก
พืช หรื อถ้าเป็ นไม้ยนื ต้น ให้คลุกเคล้ากับดินรอบ ๆต้น
-ฉี ดพ่นที่ใบและลาต้น หรื อรดลงดิน 10 วัน ต่อครั้ง

20

https://www.papamami.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=245171
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อัตราทีใ่ ช้ วิธีใช้ และระยะเวลาทีใ่ ช้ ( ปุ๋ ยทีผ่ สมนา้ แล้ วใช้ 3-5ลิตร ต่ อ 1 ไร่ )
1. ใส่ ทางดิน ผสมน้ าในอัตราส่ วน 100ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ 1 ลิตร ต่อน้ า 200 ลิตร ราด
ลงดินทุก ๆ 15 วัน
2. ฉี ดพ่นทางใบ ผสมน้ าในอัตราส่ วน 40ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ 1 ลิตร ต่อน้ า 500 ลิตร
ราดลงดินทุก ๆ 7 วัน
ในการทดลองนี้ จะใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ าแบบเข้มข้น ผสมกับน้ าในอัตราส่ วน 1 : 500 รดที่ดิน
ปลูก ผ่านสปริ งเกอร์ สาหรับชุ ดทดลองและชุ ดควบคุม โดยบรรจุไว้ในถังปุ๋ ยน้ าขนาด 20 ลิตร และ
จะใช้ส่วนผสมนี้ กบั พริ กขี้ หนู นบั ตั้งแต่กล้ามี ความสู งเฉลี่ ย 3 เซนติ เมตรขึ้นไปจนพริ กขี้ หนู ออก
ดอกและเมล็ดพริ กสามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยไม่เปลี่ยนอัตราส่ วนผสมแต่อย่างใด

บทที3่
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
ระบบวัดและควบคุมความชื้ นสาหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ทางาน
บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โดยระบบสามารถตรวจวัดอุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น ของพื้ น ดิ น ให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ
3.1.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow Diagram)
3.1.2 การทางานของระบบ
3.1.2.1 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลของพืชที่เพาะปลูก
3.1.2.2 ระบบสามารถปรับเปลื่ยนสถานะเปิ ดปิ ด
3.1.3 การทางานของอุปกรณ์
3.1.3.1 ทาการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตั้งค่าการใช้งาน
3.1.3.2 อุปกรณ์วดั ค่าความชื้น
3.1.3.3 ตรวจสอบค่าความชื้น

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบระบบวัดและควบคุมความชื้นสาหรับการปลูกพืชบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ของการทดลองเพาะปลูกต้นพริ ก
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รู ปที่ 3.3 Work Flow Diagram ของการทางานในตัวบอร์ ด Arduino
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3.2 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.4 Use Case Diagram ของระบบวัดและควบคุมความชื้นสาหรับการปลูกพืชบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
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3.3 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : setState
Use Case Name
setState
Use Case ID
UC1
Brief Description
สลับโหมดระบบระหว่าง Auto กับ Manual
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อระบบทางาน
2. ระบบจะเช็คว่าผูใ้ ช้ปรับเป็ นโหมด Auto หรื อ Manual
2.1 โหมด Auto
2.1.1 ระบบทาการคานวณและดูแลพืชอัตโนมัติ
2.2 โหมด Manual
2.2.1 ระบบจะทาการเปิ ดให้ผใู ้ ช้เปิ ดปิ ดปั๊ มน้ าได้ และจะไม่มีการทาการดูแล
พืชแบบอัตโนมัติ
Post Condition
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
1. แจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : plantConfig
plantConfig
UC2
ผูใ้ ช้สามารถทาการ ลบ เพิ่ม ดู และ แก้ไข ข้อมูลพืชได้
User
µcontroller
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อระบบเริ่ มทางาน
2. เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในหน้าจะสามารถเห็นและปรับเปลี่ยนข้อมูลพืชได้
3. ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถปรับเปลี่ยนค่าข้อมูลพืชได้ตามที่ผใู ้ ช้ต้ งั ค่า
Post Condition
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
1. แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : calculate
calculate
UC3
นาข้อมูลจากบอร์ดไปคานวณ และนากลับมาใช้งานได้
µcontroller, ThingSpeak
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานระบบเลือกชนิดพืช
2. ไมโครคอนโทรเลอร์ จะสามารถนาข้อมูลค่าสถานะ Relay ค่าความชื้นที่ส่งมาส่ งไป
ให้ ThingSpeak ทาการคานวณ
3. ThingSpeak จะทาการส่ งกลับมาที่ไมโครคอนโทรเลอร์
4. ไมโครคอนโทรเลอร์จะทาการเปลี่ยนแปลงสถานะตามค่าที่ถูกคานวณแล้ว
Post Condition
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
1. แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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3.4 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : Automatic Mode

รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : Manual Mode
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3.5 Class Diagram

รู ปที่ 3.7 Class Diagram ของระบบวัดและควบคุมความชื้ นสาหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์
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3.6 Class Diagram Detail
ตารางที่ 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
+
ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Class Diagram : switchCheck1
switchCheck1
+FertilizerSwitch : Switch
setPumpStatus1(String) : void
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Class Diagram : switchCheck2
switchCheck2
+WaterSwitch : Switch
setPumpStatus2(String) : void

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Class Diagram : setState
setState
+systemState : Boolean
+setState(Boolean) : void
+getState() : Boolean
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ตารางที่ 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
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Class Diagram : HumidityCheck
HumidityCheck
+ModeSwitch : Switch
+getHumidVal() : Int
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Class Diagram : getTSdata
getTSdata
+rAPIkey : String
+setThingSpeakAPI(rAPIkey) : void
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ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Class Diagram : plantInfoScreen
plantInfoScreen
+index : Int
+plantNameText : TextLabel
+plantAgeText : TextLabel
+plantInfoText : TextLabel
+editButton : Button
+getIndex() : Int
ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Class Diagram : ThingSpeak
ThingSpeak
+writeAPIkey : String
+readAPIkey : String
+channelID : String
+DataField : varchar[]
ตารางที่ 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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ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของ Class Diagram : PlantListPicker
PlantListPicker
+index : Int
+PlantPicked : Boolean
+plantNameText : TextBox : String
ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของ Class Diagram : PlantedDate
PlantedDate
+PlantedDateText : TextBox : String
+TimePicked : Boolean
+timeDifferCheck(Int) : String
ตารางที่ 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram : checkTimeToPlantState
checkTimeToPlantState
+timeDiffer : Int
+PlantStateText : Textbox : String
+plantState1 : String
+plantState2 : String
+plantState3 : String
+plantState4 : String
getPlantState(String) : void
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram : timeDiffDayToText
timeDiffDayToText
+timeDiffer() : String
setPlantState(String) : void
getTimeDiffer() : String
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ตารางที่ 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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ตารางที่ 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : cloudUpdate
cloudUpdate
-rssi : Long
+sensorValue : String
+httpCode : Int
+setField(Int, varchar) : void
ตารางที่ 3.20 รายละเอียดของ Class Diagram : readWaterPump
readWaterPump
+pumpStatus1 : String
+httpCode : Int
ตารางที่ 3.21 รายละเอียดของ Class Diagram : readFertPump
readFertPump
+pumpStatus2 : String
+httpCode : Int
3.7 Data Structure

รู ปที่ 3.8 Data Structure ของ IOT
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รู ปที่ 3.9 Data Structure ของระบบวัดและควบคุมความชื้ นสาหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์
3.8 การเชื่อมต่ อวงจรฮาร์ ดแวร์ (PCB Schematics)

รู ปที่ 3.10 แบบแปลน Schematic แผงวงจร
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รู ปที่ 3.11 แบบแปลน PCB แผงวงจร

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
ในการพัฒนาระบบได้ใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลไม่ใช่ เชิ งสัมพันธ์ (NoSQL) สร้างตาม
วัตถุประสงค์สาหรับโมเดลข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและมีแบบแผนที่ยืดหยุน่ สาหรับการสร้างแอป
พลิ เคชันที่ทนั สมัย ฐานข้อมูล NoSQL เป็ นที่รู้จกั กันดี ในด้านความง่ายในการพัฒนา การทางาน
และประสิ ท ธิ ภาพตามขนาดที่ ต้องการซึ่ งโครงสร้ างของฐานข้อมูล ประกอบด้วยตารางข้อมูล
ดังต่อไปนี้

Name
plantName
plantAge
plantStage
plantInfo

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของ Collection: Users
Description
ชื่อของพืช
อายุขยั ของพืช
ระยะการเติบโตของพืช
ข้อมูลต่างๆของพืช

Data Type
String
Array
Array
String

4.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์
4.2.1 โมดุล Wi-Fi ทีใ่ ช้ ในการทดลองในครั้งนี้ คือ Arduino WeMos-D1 ESP8266 WiFi
Module

รู ปที่ 4.1 ภาพบอร์ด Arduino WeMos-D1 ESP8266 Wi-Fi Module
จากรู ปที่ 4.1 แสดงบอร์ ด WeMos-D1 สาหรับใช้ในการทดลองนี้ เป็ นบอร์ ดที่นา Arduino
UNO R3 (processor module) กับ ESP8266 WIFI มารวมกันในบอร์ ด ๆ เดียวทาให้ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ ง
ต่อสายไฟเอง หรื อ เป็ นบอร์ ด Arduino UNO with Buitin Wi-Fi บอร์ ดรุ่ นนี้จะไม่มีสาย Sync. ให้มา
เพราะผูใ้ ช้งานสามารถนาสาย Micro USB Cable ที่ใช้กบั มือถื อระบบ Android ทัว่ ไปได้ สาหรับ

67
ในการอัปโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ ดก็สามารถใช้ Arduino IDE ได้เลยแต่ตอ้ งติดตั้ง USB Driver
ของบอร์ ดก่อน
ตารางที่ 4.1 แสดงคุณสมบัติทางเทคนิค (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 การเชื่อมต่ อกับ Internet ใช้ โมดูลเชื่ อมต่ อกับอินเทอร์ เน็ตทัว่ ไป (Relay x4 Module)

รู ปที่ 4.2 โมดูลรี เลย์ 4ช่อง 5V Optocoupler (4 Channel Relay Module)
จากรู ปที่ 4.2 แสดงคุณลักษณะทัว่ ไป ( Features )
เป็ นโมดูลที่ใช้ควบคุ มโหลดได้ท้ งั แรงดันไฟฟ้ า DC และ AC ซึ่ งโหลดสู งสุ ด (Maximum
Load) คื อ AC 250V/10A, DC 30V/10A โดยใช้สัญ ญาณในการควบคุ มการท างานด้ว ยสั ญญาณ
โลจิ ก TTL ท างานด้วยสัญญาณแบบ Active Low, กระแสขับรี เลย์ (Drive Current) 15-20mA., มี
การออกแบบให้ เ ป็ น Isolate ด้ ว ย Optocoupler, มี LED แสดงสถานะ Relay สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งาน PLC Control, บ้านอัจฉริ ยะ, ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื องานอื่น ๆ ขึ้นอยู่กบั
การเขี ย นโปรแกรมและการต่ อใช้ง านภายนอก สามารถเชื่ อมต่ อ ใช้ง านกับ บอร์ ด 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)
คุณลักษณะเฉพาะของ 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
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4.2.3 Sensor ตรวจจับความชื้นในดิน ( Soil Moisture Sensor ) พร้ อม interface

รู ปที่ 4.3 Soil Moisture Sensor
จากรู ปที่ 4.3 แสดงคุณลักษณะทัว่ ไป และคุณลักษณะเฉพาะ
- เป็ น module ที่มีความไวต่อความชื้นในดินสู งสุ ด ใช้สาหรับตรวจจับความชื้นใน
ดินโดยเฉพาะ
- ค่าที่ต้ งั ไว้ ( DO port )จะแสดงค่า high เมื่อค่าความชื้นในดินสู งเกินค่าที่ต้ งั ไว้
(ไม่เกินปกติจะแสดงค่า low) ค่าที่แสดงไว้สามารถต่อตรงกับ minicontroller ใน
รู ป module ต่าง ๆ ได้โดยตรง หรื อต่อตรงกับ
buzzer module ได้โดยตรงเพื่อแจ้งเตือนเมื่อความชื้นลดต่ากว่าที่กาหนด
-Analog output AO and AD module สามารถต่อผ่าน the AD converter เพื่อดูค่า
ความชื้นของดินได้โดยตรง
คุณลักษณะเฉพาะ
-Soil Moisture Sensor Detector Module หรื อ Soil Moisture Humidity Test
Sensor Meter นี้ใช้ Probe
ที่สามารถทนการกัดกร่ อน และสามารถใช้กบั module ของ Arduino ได้ดี
ออกแบบเพื่อใช้ตรวจจับ
ความชื้นในดินแล้วส่ งสัญญาณให้ระบบรดน้ าอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งใช้คนสั่งการ
-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 รางปลัก๊ ไฟ 4 ช่ องเสี ยบ พร้ อมช่ อง USB 2 ช่ อง

รู ปที่ 4.4 รางปลัก๊ ไฟ
จากรู ปที่ 4.4 แสดงคุณลักษณะทัว่ ไป
- เป็ นปลัก๊ ไฟมาตรฐาน มอก.2432-2555 ที่ผา่ นกระบวนการทดสอบ ทุกชิ้นส่ วน
พร้อมด้วยมาตรฐาน IEC และ ผ่านมาตรฐาน IP40
- ราง ปลัก๊ ไฟ 4 ช่อง 4สวิตซ์
- สายยาว 3 เมตร/5เมตร
- เต้ารับ IP40 มีแผ่นปิ ดกันเด็กนาสิ่ งแปลกปลอมมาเสี ยบ
- เบรคเกอร์ตดั ไฟอัติโนมัติ
- รองรับกาลังไฟ 2500วัตต์
- ต่อไฟด้วยปลัก๊ 3 ขา
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4.2.5 กล่องกันนา้ IP-54

รู ปที่ 4.5 กล่องกันน้ า
จากรู ปที่ 4.5 แสดงคุณสมบัติทว่ั ไป
- ใช้สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าตูก้ นั น้ าฝาใส 608 รุ่ น TS002-GTตัวกล่องมีสีเทา
ขนาด 16.5x21x10.5 cm. น้ าหนัก 455 กรัม
- รู ปแบบสวยงามทันสมัย ฝาตูใ้ สทาให้มองเห็นการทางานของอุปกรณ์ภายในได้
สะดวกสามารถติดตั้งภายในหรื อนอกอาคาร กันน้ าและฝุ่ นได้ดี มีความทนทาน
เนื้อพลาสติกเหนียว น้ าหนักเบา ทนแดด ทนฝน
4.2.6 ปั้มนา้ ขนาด 10 วัตต์ (220 V)

รู ปที่ 4.6 ปั๊ มน้ า
จากรู ปที่ 4.6 แสดงคุณลักษณะทัว่ ไป
- เป็ นปั๊ มน้ าตูป้ ลา ยี่ห้อ Sonic AP 1600 สามารถปั๊ มน้ าได้ 900 ลิ ตรต่อชัว่ โมง ใช้
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กาลังไฟ 23 W สามารถปั๊ มน้ าได้สูง1.3 เมตร เหมาะสาหรับใช้กบั ตูป้ ลาขนาด3036 นิ้ ว ซึ่ งมี แรงดันและปริ มาณเพียงพอสาหรับใช้ปั๊มน้ าทาให้เป็ นฝอยละออง
สาหรับให้น้ าและปุ๋ ยแก่พริ กในแต่ละครั้ง
4.2.7 หัวฉีดพ่นละอองนา้ พร้ อมสายยาง

รู ปที่ 4.7 หัวฉี ดพ่นละอองน้ าพร้อมสายยาง
จากรู ปที่ 4.7 แสดงคุณลักษณะทัว่ ไป
- ชุดสปริ งเกอร์ขาเสี ยบ ANTELCOSPECTRUM 360SP PACK5 MINI
SPRINKLER 360 องศา สี ดา ชุ ดสปริ งเกอร์ โครง กระบวนการผลิ ตมาตรฐาน
จากโรงงาน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ ไร้สารพิษ ปลอดภัยในการใช้งาน
น้ าหนักเบาออกเเบบมาให้ใช้งานง่าย วิธีใช้ให้สวมสายยางเข้ากับข้อต่อสวมเร็ ว
เท่านั้น โดยจะมีการกระจายน้ าวงกว้างมากถึง 360 องศา สะดวกต่อการใช้งาน
และการจัดเก็บ / เคลื่ อนย้าย ใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ สาหรั บใช้รดน้ าสนามหญ้า
และรดน้ าต้นไม้ ควรใช้งานกับน้ าสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ เป็ น
กรด และด่ างทาความสะอาด จัดเก็บในที่ แห้ง และพ้นมื อเด็ก ห้ามจัดเก็บใกล้
ความร้อนและเปลวไฟ ห้ามใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- สามารถพ่นฝอยละอองเป็ นรัศมีใกลสุ ดได้ถึง 50 เซ็นติเมตร
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4.2.8 ปลั้กตัวผู้ และปลัก๊ ตัวเมีย (เต้ าเสี ยบ ไฟฟ้า 2 ขาแบน)

รู ปที่ 4.8 ปลั้กตัวผู ้
จากรู ปที่ 4.8 แสดงปลัก๊ เสี ยบ ตัวผู ้ ขาแบน ยีห่ ้อ วีน่า VENA มี มอก.ทนกระแสไฟฟ้ าได้
16 Amps. ทนแรงดันไฟฟ้ าได้ 250Volts เพียงพอต่อการขับปั๊ มน้ าที่ใช้ในการทดลองนี้

รู ปที่ 4.9 ปลัก๊ ตัวเมีย
จากรู ปที่ 4.9 แสดงปลัก๊ ตัวเมียหรื อชุ ดเต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง ยีห่ อ้ EVE รุ่ น 570016 สี ขาว
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4.2.9 อืน่ ๆ

รู ปที่ 4.10 สายแพ
จากรู ปที่ 4.10 แสดงสายแพ พร้อม jumper ปลายทั้งสองด้าน สี ต่าง ๆ ยาว 30 เซ็นติเมตร
จานวน 20 เส้น
- สายไฟทั่วไป (สายไฟเส้ นเดี่ยว) ใช้กบั ไฟบ้าน (220 Volts) ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
จานวน 10 เส้น
- ดินสาหรั บปลูกต้ นไม้ ถุงละ 5 กิโลกรั ม จานวน 2 ถุง สาหรับปลูกพริ กขี้หนูตวั อย่าง 1 ถุง
และพริ กขี้หนูชุดควบคุม 1 ถุง
- เมล็ดพริกขีห้ นูจากฝักเดียวกัน คัดเลือกเมล็ดที่มีขนาด และความแก่อ่อนเท่า ๆ กัน
จานวน 12 เมล็ด
- ปุ๋ ยอินทรี ย์แบบน้า ได้จากการผสมน้ าซาวข้าวและนมสดหมัก ผสมสารอินทรี ยท์ ี่มีธาตุ
อาหารพืชสู งแล้วหมัก ทิ้งไว้ 1 เดื อนจนได้ปุ๋ยน้ าคุณภาพสู ง สาหรับพืชทุกชนิ ดและทุก
ช่วงอายุพืช

รู ปที่ 4.11 ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบน้ า
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4.3 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
4.3.1 การประกอบเป็ นกล่ องควบคุมระบบ Smart Farming แบบใช้ IOT

รู ปที่ 4.12 กล่องควบคุมระบบ
จากรู ปที่ 4.12 แสดงกล่องควบคุมระบบ Smart Farm
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4.3.2 หน้ าส่ วนติดต่ อผู้ใช้

รู ปที่ 4.13 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.13 แสดงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน โดยประกอบด้วย
1. ปุ่ มเลือกชนิดของพืช
2. วันที่เริ่ มปลูก
3. ชื่อของพืช
4. อายุของพืชที่ได้ทาการปลูก
5. ช่วงอายุของพืช
6. ปุ่ มตั้งค่าการรดน้ า
7. แถบแสดงสถานะความชื้นของดิน
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอแสดงกราฟข้อมูล
จากรู ปที่ 4.14 แสดงหน้าของกราฟของข้อมูล RSSI หรื อสัญญาณ Wi-Fi
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รู ปที่ 4.15 หน้าจอแสดงข้อมูลพืช
จากรู ปที่ 4.15 แสดงหน้าข้อมูลพืช
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รู ปที่ 4.16 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลพืช
จากรู ปที่ 4.16 แสดงหน้าการกรอกและจัดการข้อมูลพืช
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รู ปที่ 4.17 ThingSpeak Visual Graph
จากรู ปที่ 4.17 แสดง ThingSpeak Visual Graph ของระบบ ประกอบด้วยสถานะของปั้ มน้ า
ปั้ มปุ๋ ย และความชื้นของดิน และสัญญาณไวไฟที่มาจากตั้วบอร์ ด
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4.3.3 หน้ าติดต่ อผู้ใช้ (ทีไ่ ด้ จากการทดลอง)

รู ปที่ 4.18 หน้าจอหลัก
จากรู ปที่ 4.18 แสดงหน้าจอหลักของระบบที่ได้จากการทดลองประกอบด้วยปุ่ มเปิ ดปิ ดปั้ ม
และปุ่ มตั้งอัตโนมัติ
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4.3.4 การเก็บข้ อมูลการปลูกพริก
ผลการทดลองพบว่า พริ กขี้หนู ที่ treat โดยชุ ดทดลองมีความถี่ และระยะเวลาใน
การรดน้ า และปุ๋ ยมากกว่า ระบบอย่างเดียว (ชุ ดควบคุม) อย่างเห็นได้ชดั คือ ได้นาข้อมูลวงจรชี วิต
หรื อชี พลักษณ์ของพริ กขี้หนูซ่ ึ งจัดเป็ น ES เนื่ องจากเป็ น data ที่ได้จากคาแนะนาของเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ ในการปลูกพริ กและประสบผลสาเร็ จและได้ทาคาแนะนาในการปลูกบารุ งรดน้ ารด
ปุ๋ ยแก่ตน้ พริ กไว้ นามา input เป็ น data เพื่อให้ AI ประมวลผล ผลที่ได้คือ
- ช่วง 3 วันแรก ให้น้ าวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที เช้า 06.00 น. และเวลาเย็น 14.30 น. ครั้ง
ละ 3 นาที
- ช่วง 4 วันต่อมา จนถึงสัปดาห์ที่ 2 จะให้น้ าวันละครั้งเวลา 06.00 น. ครั้งละ 4 นาที
- ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เวลา 06.00 น. ครั้งละ 10 นาที
- ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 7 ให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เวลา 06.00 น. ครั้งละ 15 นาที
- ช่วงสัปดาห์ที่ 7 ไปแล้วให้น้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 06.00 น. ครั้งละ 20 นาที
- กรณี ความชื้ นต่ากว่า ร้อยละ 40 จะสั่งการให้รดน้ าทันทีโดยไม่รอกาหนดการ จะรดน้ า
จนกระทัง่ ความชื้นในดิน ถึงร้อยละ 70 จึงตัดการรดน้ า
ส าหรั บ การให้ปุ๋ ย เมื่ อนาข้อ มูล ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ที่ เป็ นข้อมูล ES มา input เป็ น data แล้ว AI
ประมวลผลและสั่งการให้มีการรดปุ๋ ยเมื่อต้นพริ กงอกได้ 5 วัน (มีความสู งเฉลี่ย 3 เซนติเมตร) โดย
จะเริ่ มรดให้ปุ๋ ยครั้ งแรกเมื่ อเวลา 14.00 น.ให้ปุ๋ยเป็ นเวลา 5 นาที และจะมี การให้ปุ๋ยทุ ก 15 วัน
เนื่องจาก AI ได้ประมวลระยะเวลาที่ปุ๋ยจะตกค้างบนใบพริ กขี้หนูและใบมีการดูดซึ มปุ๋ ย ( เนื่องจาก
ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผสมน้ าจะผสมสารจับใบ ( ชาวสวนใส่ น้ ายาล้างจาน ในอัตราส่ วน น้ า 20 ลิตร ต่อ น้ ายา
ล้างจาน 5 ซี ซี ) จะทาให้ปุ๋ยน้ าจับอยูท่ ี่ใบหยดปุ๋ ยไม่กลิ้งตกจากใบลงดินหมด เมื่อปุ๋ ยตกค้างอยูบ่ น
ใบพริ ก ขี้ หนู ใบพริ ก ก็ จะดู ดซึ มปุ๋ ยไปใช้อีก ทางหนึ่ ง และส่ วนหนึ่ ง จะตกใส่ ดิน ไปละลายธาตุ
อาหารพืช ปรั บสภาพดิ น และท าให้สารอินทรี ยใ์ นดิ นเปลี่ ย นเป็ น humus ที่พืชต้องการ ( มีธาตุ
อาหารสาหรับพืชน้อย ) เมื่อใบพืชดูดซับปุ๋ ยโดยใช้เวลาพอสมควรแล้ว AI จะสั่งให้รดน้ าต้นพริ ก
เพื่อให้น้ าแก่พริ กและล้างปุ๋ ยที่ตกค้างอยูบ่ นใบพริ ก ซึ่ งหากไม่ลา้ งปุ๋ ยออก จะทาให้น้ าที่มากับปุ๋ ยที่
อยู่บนใบพริ กขี้ หนู ระเหยออกไป ทาให้คงเหลื อปุ๋ ยตกค้างมี ความเข้มข้นขึ้ น ทาให้เป็ นพิษต่อใบ
พริ กขี้หนู และใบไหม้
สาหรับดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพริ กทั้งชุดทดลองและชุดควบคุม เป็ นดินที่ได้จากการผสม
หรื อปรุ งขึ้นมาใหม่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ คือมี humus มากกว่า ร้อยละ 5 มีธาตุอาหารพืชอยูใ่ นรู ป
ที่พืชนาไปใช้ได้ทนั ที ครบถ้วน มีสมบัติทางกายภาพได้แก่ เนื้ อดิน ( soil texture ) และโครงสร้าง
ดิน ( soil structure ) สมบัติทางเคมี เช่ น pH ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช เมื่อรดน้ าน้ าจะซึ มลง
ไปยังดินชั้นล่าง ดินชั้นผิวหน้าไม่ผนึ กตัวกันเป็ นแผ่นแข็ง ( crust ) กั้นมิให้น้ าซึ มลงไปชั้นล่าง อัน
จะท าให้พื ชขาดน้ า ท าให้มีค วามชื้ นเหมาะสมกับการเจริ ญเติ บ โตของพืช ตลอดเวลา และเมื่ อ
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ชุ ดคาสั่งของ smart farm สั่งการให้รดปุ๋ ยน้ า ปุ๋ ยน้ าซึ่ งเป็ นปุ๋ ยอิ นทรี ยจ์ ะไปเร่ งให้ปุ๋ยที่ มีอยู่ในดิ น
ละลายออกมากับน้ าทาให้รากพืชดูดซึ มได้เต็มที่และรวดเร็ ว
เมื่อพริ กมีอายุได้ 45 วัน ผูท้ ดลองได้ยา้ ยพริ กในชุ ดทดลอง และชุดควบคุมทั้งหมดลงปลูก
ที่ถุงดา ที่มีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร สู ง 20 เซนติเมตร เนื่ องจากทรงพุ่มของพริ กด้านข้างเริ่ มติดกัน
ทาให้มีการแก่งแย่งแสงแดด หากไม่ยา้ ยออกไปปลูกจะทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนเนื่ องจาก
การแก่งแย่งแสงแดดของต้นพริ ก และในการวัดผลการทดลอง จะวัดที่ความสู งของต้นพริ กขี้หนู
และความกว้างของทรงพุ่ม ตลอดจนการออกดอก การติดผล จานวนและน้ าหนักรวมของผลผลิ ต
เป็ นปั จจัยที่ทาให้การทดลองผิดพลาด จากนั้นได้ติดตั้งหัว sprinkler ในตาแหน่ งที่สามารถจ่ายน้ า
และปุ๋ ยให้กบั พริ กในชุดทดลองและชุดควบคุมได้ทวั่ ถึง
ในสัปดาห์ที่ 20 พบว่า พริ กทั้งชุ ดทดลอง และพริ กชุ ดควบคุ มเริ่ มออกดอก และออกดอก
เต็มต้น เมื่อสัปดาห์ที่ 21 และเริ่ มติดผล ในขณะที่การให้น้ าและให้ปุ๋ยก็ยงั มีการให้ตามโปรแกรมที่
AI กาหนด โดยไม่เปลี่ ยนสู ตรปุ๋ ยเนื่ องจากเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่เหมาะสมกับพริ กขี้หนู ทุกช่ วงอายุพืช
และไม่เสื่ อมสภาพเมื่อมีการละลายและเก็บไว้นาน
สัปดาห์ที่ 22 ถึงสัปดาห์ที่ 23 พบว่า พริ กออกผลจนหยุดออกและพัฒนาผลจะสี เปลี่ยนและ
สามารถเก็บเกี่ ยวได้หมด จึงได้มีการวัดความสู งของพริ กขี้หนู ชุดทดลองทุกต้น และความสู งของ
พริ กขี้หนูชุดควบคุมเพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต ดังแสดงในภาพ

รู ปที่ 4.21 การวัดความกว้างของทรงพุม่ ของพริ กขี้หนู
จากรู ปที่ 4.21 แสดงการวัดความกว้างของทรงพุม่ ของพริ กขี้หนู โดยวัดขนาดได้ 14 นิ้ว
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รู ปที่ 4.22 การวัดความกว้างของทรงพุม่ อีกด้านของต้นพริ กขี้หนูเพื่อนามาหาค่าเฉลี่ย
จากรู ปที่ 4.22 แสดงการวัดความกว้างของทรงพุม่ ของพริ กขี้หนู โดยวัดขนาดได้ 18 นิ้ว

85

รู ปที่ 4.23 การวัดความสู งของต้นพริ กขี้หนูเมื่อสัปดาห์ที่ 21
จากรู ปที่ 4.23 แสดงการวัดความสู งของต้นพริ กขี้หนูเมื่อสัปดาห์ที่ 21 โดยวัดขนาดได้ 35
นิ้วหรื อ 90 เซ็นติเมตร
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ผลการทดลอง พบว่า พริ กขี้หนู ชุดทดลองมีความสู งเฉลี่ย 90 เซนติเมตร มีความกว้างทรง
พุม่ เฉลี่ย 40 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงความกว้างของทรงพุม่ และความสู งของต้นพริ กชุดทดลอง เมื่อออกดอกเต็มที่
(สัปดาห์ที่ 21)
ต้นที่

ความกว้างทรงพุม่ ( ซ.ม. )

ความสู งต้นพริ กขี้หนู ( ซ.ม. )

1
2
3
4
5
6

40
38
42
41
40
39

90
93
87
91
89
90

เฉลี่ย

40

90
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แต่สาหรับพริ กขี้หนูชุดควบคุม พบว่า ชุ ดคาสั่งของระบบ จะสั่งการให้มีการรดน้ าก็ต่อเมื่อ
soil moisture sensor ตรวจพบว่า ความชื้นในดินต่าขณะนั้นต่ากว่า ร้อยละ 40 จึงจะสั่งการให้ปั๊มรด
น้ าจนตรวจจับความชื้นในดินเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70 จึงหยุด พบว่า มีการเจริ ญเติบโตต่ากว่าพริ กขี้หนู
ชุดทดลองเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ พริ กขี้หนูชุดควบคุมมีความสู งเฉลี่ยเพียง 43.5 เซนติเมตร มีความ
กว้างทรงพุม่ เฉลี่ยเพียง 16 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงความกว้างของทรงพุม่ และความสู งของต้นพริ กชุดควบคุม เมื่อออกดอก
เต็มที่ (สัปดาห์ที่ 23)
ต้นที่

ความกว้างทรงพุม่ ( ซ.ม. )

ความสู งต้นพริ กขี้หนู ( ซ.ม. )

1
2
3
4
5
6

20
15
42
16
13
18

40
45
43
91
40
37

เฉลี่ย

16

43.5

เมื่ อเปรี ยบเที ยบความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ ย และความสู งของต้นพริ กเฉลี่ ย ระหว่างชุ ด
ทดลองและชุ ดควบคุ มเมื่ อออกดอกเต็มที่ (สัปดาห์ ที่ 21) พบว่า ชุ ดทดลองที่ ใช้ AI / ES พัฒนา
ระบบ smart farm มีความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย และความสู งของต้นพริ กเฉลี่ย มากกว่าชุ ดทดลอง
ที่ไม่ใช้ AI / ES และมีแต่ IOT อย่างเดียวถึง ร้อยละ 55 และ 52 ตามลาดับ
เมื่อสัปดาห์ที่ 23 พริ กขี้หนู ท้ งั ชุ ดทดลองและชุ ดควบคุม ออกผลเต็มที่และเปลี่ ยนสี เกื อบ
ทั้ง หมด พร้ อมเก็ บ เกี่ ย วแล้ว ผูท้ ดลองได้เก็ บ ผลพริ ก ขี้ หนู ม าหาค่ า เฉลี่ ย และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่าง
ผลการทดลองพบว่า พริ กขี้หนู ชุดทดลองมีจานวนเม็ดพริ กเฉลี่ ย 623 เม็ด มีนาหนักรวม
ต่อต้นเฉลี่ย 1800 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนเม็ดพริ ก (เม็ด) และนาหนักรวมของต้นพริ กชุดทดลอง เมื่อพร้อมเก็บ
เกี่ยวได้แล้ว (สัปดาห์ที่ 23)

ต้นที่

จานวนเม็ดพริ ก ( เม็ด )

นาหนักรวม ( กรัม )

1
2
3
4
5
6

600
612
650
620
590
616

1,800
1,810
1,820
1,811
1,780
1,830

เฉลี่ย

623

1,800

พบว่า ผลผลิ ตต่ ากว่าพริ กขี้หนู ชุดทดลองเป็ นอย่างมาก กล่าวคื อ พริ กขี้ หนู ชุดควบคุ มมี
จานวนเม็ดพริ ก (เม็ด) มีน้ าหนักรวม (กรัม) ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนเม็ดพริ ก (เม็ด) และน้ าหนักรวม (กรัม) เมื่อพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้ว
(สัปดาห์ที่ 23)
ต้นที่
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย

จานวนเม็ดพริ ก ( เม็ด )

น้ าหนักรวม ( เม็ด )

434
250
340
357
372
398

820
800
900
880
1,000
890

358.5

880

เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนเม็ดพริ ก (เม็ด) และน้ าหนักรวม (กรัม) ระหว่างชุ ดทดลองและชุ ด
ควบคุมเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้ว (สัปดาห์ที่ 23) พบว่า ชุดทดลองที่ใช้ AI / ES พัฒนาระบบ smart
farm มี จานวนเม็ดพริ ก และน้ า หนัก รวมเฉลี่ ยมากกว่าชุ ดทดลองที่ ไม่ใ ช้ AI / ES และมี แต่ IOT
อย่างเดียวถึง ร้อยละ 49 และ 49 ตามลาดับ
อย่า งไรก็ ต าม จากการทดลองใช้ร ะบบ smart farm IOT AI / ES แล้ว พบว่า ข้อ มู ล จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (expert) สามารถเก็บไว้ใน smartphone ได้เนื่ องจากใช้เนื้ อที่จดั เก็บน้อย และสามารถ
update ข้อมูลได้โดยง่าย ผูท้ ดลองจึงได้นาข้อเสนอแนะในการปลูกบารุ งพริ ก และแนวทางในการ
แก้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปลู ก พริ กเพิ่ ม ไว้ใ น smartphone โดยเรี ยกค้น ได้ จ ากหน้ า จอ
application ดังนี้
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รู ปที่ 4.24 หน้าจอเพิ่มข้อแนะนาในการปลูกพืช
จากรู ปที่ 4.24 แสดงหน้าจอเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการคาแนะนา คลิกปุ่ มใน application ก็จะ
link ไปยัง website ที่กาหนด ในที่น้ ีกาหนดให้ link ไปยัง
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/49f2019021409375756.pdf

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริ ญญานิพนธ์
ระบบวัดและควบคุมความชื้ นสาหรับการปลูกพืชบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ สาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้โดย ส่ วนของอุปกรณ์สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกพืชได้ และสามารถติดต่อกับส่ วนของแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ในส่ วนของ
แอปพลิเคชันสามารถแสดงค่าความชื้ นที่ได้จากอุปกรณ์ และสั่งสามารถสั่งให้รดน้ าได้อตั โนมัติ ใน
การพัฒนาครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ Hardware ประกอบไปด้วยบอร์ ด Arduino ที่มี MQTT หรื อ โมดู ล
Wi-Fi ที่ ต่ อ พ่ ว งกั บ 4-Relay Module ขนาด 10 Amp 220 Volt และให้ Relay Module ท าหน้ า ที่
Switch ไฟสาหรับเปิ ดปิ ดปั๊ มน้ าและปั๊ มปุ๋ ยน้ าตามเวลาที่กาหนด โดยนา Relay Module ต่อเข้ากับ
ไฟบ้า นผ่า นปลั๊ก 3 ทาง และต่ อเข้ากับ ปั๊ ม น้ าตู ้ป ลาและปั๊ ม น้ าจะทาการปั๊ มน้ า ส่ ง ให้ส ปริ ง เกอร์
(Relay 2 ตัวไว้สารอง) ไปรดต้นพริ กผ่านสปริ งเกอร์ 2 ชุดและต่อไฟเลี้ยงขนาด 1 Amp 5 Volts จาก
บอร์ ด Arduino ให้ก ับ Soil Moisture Sensor เพื่ อตรวจจับ ความชื้ นและส่ งข้อมูล แบบ Real Time
ผ่าน Wi-Fi Module ของบอร์ ด Arduino และส่ งข้อมูลเก็บไว้ที่ Cloud และทาการประมวลผลข้อมูล
การปลู กพริ กขี้ หนู เก็ บไว้ โดยคานวณจาก ข้อมู ลอายุต้ งั แต่เริ่ มปลู ก จนถึ งอายุพริ กที่ ให้เม็ดพริ ก
พร้อมเก็บเกี่ยวของพืชชนิ ดนั้นกับข้อมูลความชื้ นในดิน โดยระบบช่วยให้ผใู ้ ช้เลือกว่าจะให้ระบบ
จัดการอัตโนมัติ หรื อสามารถทาการจัดการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุ รกิจภาค
การเกษตร
5.2.2 สามารถติดตามอายุและระยะการเติบโตของพืชได้
5.2.3 สามารถตั้งระบบอัตโนมัติให้ระบบจัดการกับพืชได้ตามชนิดของพืช
5.2.4 สามารถเพิ่ม-ถอนและจัดการชนิดพืชที่จะปลูกได้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 จาเป็ นต้องเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
5.3.2 ระบบใช้ Relay Module ของ Arduino ไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้ าขนาดมากกว่า 10
Amp ได้ ทาให้ไม่สามารถใช้กบั ปั๊ มน้ าขนาด ½ แรงม้าขึ้นไปได้ ซึ่ งในการใช้งานใน
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ระบบ smart farm จริ ง จะใช้ปั๊มน้ าที่มีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้าขึ้นไป และมีขนาดใหญ่
ขึ้นตามขนาดพื้นที่ทาการเกษตร
5.3.3 Wi-Fi module IOT ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็ นของ Arduino รุ่ นทดลองที่ใช้ Mgtt
protocol ซึ่ งหากต้องการจะสื่ อสารโดยตรงกับ Mgtt โดยตรง โดยไม่ผา่ น Wi-Fi ต้อง
ใช้ Mgtt broker จึงจะมี hostให้ service
5.3.4 Service Cloud ที่ใช้ (Thing Speak) เป็ นแบบสาหรับการศึกษาทาให้มีขอ้ จากัดในการ
ใช้งาน ดังนั้นหากต้องการจะพัฒนาเพื่อการค้า ควร upgrade เป็ นระดับ standard ซึ่งจะ
สามารถรองรับได้ถึง 250 channel หรื อ 250 เครื่ องนัน่ เอง ซึ่ งจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายปี
ปี ละ 20,000 บาท (พ.ศ.2563)
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการทางานและให้ระบบมี ค วามสมบูรณ์ ม ากยิ่ง ขึ้ นควรพัฒนา
ระบบดังต่อไปนี้
5.4.1 ควรทาการทดลองโดยเพิ่มเซ็นเซอร์ สาหรับเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่ น เพิ่ม
เซ็นเซอร์วดั แสงวัดอุณหภูมิ ความเร็ วลม เป็ นต้น
5.4.2 ควรนาข้อมูลด้าน สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน เพื่อเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาประมวลผล
เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ มีความแม่นยาเพิ่มขึ้น
5.4.3 เพิ่มฟังก์ชนั ด้านการเก็บเกี่ยว เช่น การประมาณผลผลิตของพืช โดยใช้การชัง่ น้ าหนัก
ขณะเก็บเกี่ยว โดยติดตั้งเครื่ องวัดผลผลิตเข้ากับเครื่ องเก็บเกี่ยว จึงวัดปริ มาณผลผลิต
ทันทีที่เก็บเกี่ยว
5.4.4 เพิ่มการเชื่ อมโยงกับตาแหน่ งพื้นที่ ( พิกดั ) ด้วย GPS เพื่อทราบตาแหน่ งพื้นที่เก็บ
เกี่ยวนั้น เพื่อสร้างแผนที่ผลผลิต ( yield map ) สาหรับพืชชนิดนั้น ๆ ในพื้นที่น้ นั ๆ
5.4.5 สามารถปรับข้อมูล AI ไปเขียนเป็ น Machine Learning หรื อ AI ที่เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
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