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บทคัดย่อ
บทความนี น้ าเสนอการออกแบบและสร้า ง
ระบบไอโอที สาหรับปลูก ผัก แบบอัตโนมัติท่ีควบคุม
ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ ง ผั ก เป็ นหนึ่ ง ใน
อุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ ของประเทศไทย ส าหรับ ให้
อาหารแก่ผูค้ น สร้างงานให้กับชุมชนในชนบท และ
สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างไรก็ตามในปั จจุบันอุตสาหกรรมผักในประเทศ
ไทยไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เนื่องจาก
การขาดแคลนคนงานในฟาร์ม บทความนีจ้ ึงนาเสนอ
ระบบปลูกผักแบบอัตโนมัติท่ีใช้ระบบไอโอที ซึ่งเป็ น
การปฏิ วัติก ารปลูก ผัก โดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกิดขึน้ ใหม่สู่ไร่นา ระบบได้รบั การ
พัฒนาโดยใช้แบบจาลองปั๊ มพ่นละอองนา้ สามารถ
ตรวจสอบความชืน้ ในดิน อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
ในการปลูก สามารถควบคุม การท างานได้ทั้ง แบบ
อัตโนมัติและควบคุมการทางานผ่านสมาร์ทโฟน และ
มี ระบบแจ้ง เตือนกระแสไฟฟ้ า ขัดข้องด้ว ย จากการ
ทดสอบ จะพบว่า การท างานของปั๊ มพ่น ละอองน า้
เมื่อมีความชืน้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60% ปั๊ มพ่นละออง
นา้ จะทางาน แต่ถา้ ความชืน้ มากกว่าหรือเท่ากับ 70%
ปั๊ มพ่นละอองนา้ จะหยุดทางาน โดยทาการทดสอบ
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เป็ นจ านวน 20 ครั้ง ผลปรากฏว่ า ท างานได้ต าม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ส่วนการทางานของปั๊ มพ่นละออง
นา้ เมื่อสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนทาการสั่ง การ เปิ ด-ปิ ด
ผ่านสมาร์ทโฟนเป็ นจานวน 20 ครัง้ ผลปรากฏว่าเมื่อ
กดเปิ ดทางานทุกครัง้ ปั๊ มนา้ ก็จะทางาน และเมื่อกด
หยุดการทางานทุกครัง้ ปั๊ มนา้ ก็จะไม่ทางาน ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ และจากการทดสอบการ
เจริญเติบโตของผักสลัดจานวน 45 ต้นแสดงให้เห็นว่า
ผักสลัดสามารถให้ผลผลิตได้อย่างดี โดยจะคานวณ
จากความยาวของใบผักสลัดและสามารถเก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ต ได้ ท าให้ร ะบบสามารถช่ วยให้เกษตรกรได้
ปริมาณและคุณภาพของผักเพิ่มขึน้
และดูแลให้
มีสต๊อกเพียงพอกับท้องตลาดอีกด้วย
Abstract
This paper presents the design and
construction of automatic the IoT system for
growing vegetables controlled by microcontroller
which vegetables are one of the important
industries in Thailand for give food to people,
create jobs for rural communities and generate
income for domestic economic development.
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However, the vegetable industry in Thailand is
currently unable to meet demand due to the
shortage of farm workers. This article therefore
presents an automated vegetable growing
system that uses IoT. This is a revolution in
growing vegetable by using information and
communication technology that is emerging to
the farm. The system was developed using a
spray pump model can check soil moisture
temperature of the growing environment. It can
be controlled both automatically and controlled
via a smartphone and there is a power failure
alarm system as well. From the test, it was found
that the spray pump works when the humidity is
less than or equal to 60%, the spray pump works
but if the humidity is greater than or equal to 70%,
the spray pump will stop working by doing the test
for 20 times, the results show that it works
according to the specified conditions as for the
operation of the spray pump. When ordered via a
smartphone, make the command is turned on and
off via a smartphone for 20 times, the result
appears that when you press it, it works every
time, the water pump will work, when pressed to
stop working every time, the water pump will not
work which is in accordance with the specified
conditions and the growth test of 45 lettuce plants
showed that the lettuce was able to produce
good yields. It is calculated based on the length
of the lettuce leaves and the yield can be
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harvested. This allows the system to help farmers
to increase the quantity and quality of vegetables
and to ensure that there is enough stock for the
market as well.
1. บทนา
การผลิ ต ผั ก ในประเทศไทยไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของตลาดในปั จ จุบัน ได้
สาเหตุห ลักมาจากการขาดแคลนแรงงานในฟาร์ม
สองปั จจัยที่ทาให้เกิดกรณีดงั กล่าวคือ 1) เยาวชนใน
พื ้น ที่ ไ ม่ ต ้อ งการให้มื อ สกปรกด้ว ยงานเกษตร 2)
เกษตรกรในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น “ประชากร
สูงอายุ” ช่วงที่ 65 ขึน้ ไปกาหนดโดยองค์การอนามัย
โลก (WHO) เพื่ อ แก้ปั ญ หานี ้ รัฐ บาลจึ ง ตั ด สิ น ใจ
นาเข้าผักจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน อย่างไรก็ตามการ
พึ่งพาสินค้านาเข้ามีความสัมพันธ์กบั อีกประเด็นหนึ่ง
คือความมั่นคงทางอาหาร ในขณะที่การพึ่งพาการ
น าเข้ า อาจท าให้ ป ระเทศมี ค วามเสี่ ย งในช่ ว งที่
เศรษฐกิจตกต่า อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานี ้
คื อ จ้า งคนงานต่ า งชาติ ซึ่ง ยัง ไม่ ใ ช่ วิ ธี แ ก้ปั ญ หาที่
เหมาะสม เพราะการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ ใ น
การเกษตรอาจเป็ นภาระสาหรับเกษตรกรรายย่อยกลาง เพื่ อ ลดปั ญ หาเหล่า นี ท้ ่ี เ กษตรกรและชุม ชน
เผชิญอยู่ นักวิจยั ได้แนะนาการทาฟาร์มอัจ ฉริยะ คือ
การรวมกันของข้อมูลและการสื่อสารไปยังเครื่องจักร
อุปกรณ์ และเซ็นเซอร์สาหรับใช้ในระบบการผลิตทาง
การเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่นีไ้ ด้รบั ความนิยมใน
หลายประเทศ เนื่องจากมีการใช้งานที่ดินน้อยที่สุด
ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การ การจัด หาอาหารเพื่ อ
สุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารที่ดีขึน้ และการลด
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ความต้องการนา้ ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ ึงได้เสนอและ
พัฒนาระบบการทาฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหาที่
ระบุ ไ ว้ก่ อ นหน้า นี ้ โดยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ นี ้ คื อ
Internet of Things (IoT) [1,2] ซึ่ ง พั ฒ นามาจาก
เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radiofrequency Identification (RFID) โดยพั ฒ นาเป็ น
เทคโนโลยี ท่ี เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งวั ต ถุ สิ่ ง ของหรื อ
โครงสร้างทางกายภาพเข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล
หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเซอร์ เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานและวัตถุใน
เครือข่าย กล่าวคือ ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งการควบคุม
การใช้ ง านวั ต ถุ สิ่ ง ของในเครื อ ข่ า ยผ่ า นระบบ
อิ น เทอร์เ น็ ต ได้ เป็ น เทคโนโลยี ท่ี เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ แ ละ
ขณะนีก้ าลังเปลี่ยนแปลงวิธีการต่างๆ โดยสิน้ เชิงใน
อุตสาหกรรม Internet of Things เป็ นเครือข่ายยักษ์ท่ี
เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคน และ
อุปกรณ์ต่างๆ Internet of Things ถูกกาหนดให้เป็ น
"โครงสร้า งพื น้ ฐานของสัง คมสารสนเทศ” ช่ ว ยให้
สามารถตรวจจับหรือควบคุมวัตถุจากระยะไกลผ่าน
เครือข่ายที่มีอยู่ได้ สร้างโอกาสในการรวมโลกทาง
กายภาพเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง คุณภาพ
ของผัก มี ผ ลกระทบอย่ า งมากต่ อ สภาพแวดล้อ ม
ระหว่ า งการปลูก การเก็ บ รัก ษาหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว
ดัง นั้น จึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคัญ ที่ จ ะต้อ งเก็ บ ไว้ใ นระบบ
นิเวศที่เหมาะสม โดยใช้แบบจาลองปั๊ มพ่นละอองนา้
สามารถตรวจสอบความชื ้น ในดิ น อุ ณ หภู มิ ข อง
สภาพแวดล้อ มในการปลู ก สามารถควบคุ ม การ
ท างานได้ทั้ง แบบอัต โนมัติ แ ละควบคุมการท างาน
ผ่านสมาร์ทโฟน และมีระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องด้วย
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2. ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 ปั จจัยทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญเติบโตของผัก
ผักเป็ นสิ่งชีวิตเหมือนกับมนุษย์และสัตว์ จึง
ต้ อ งการอาหารส าหรั บ การเจริ ญ เติ บ โต การ
เจริ ญ เติ บ โตของผัก หมายถึ ง การเพิ่ ม ขนาดและ
ความสูงของผัก สังเกตได้จากการเพิ่มขนาด หรือเพิ่ม
ความสูงของผัก หรือการเพิ่มจานวนใบ เป็ นต้น โดยมี
ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของผัก ได้แ ก่
แสงแดด ดิน นา้ หรือความชืน้ อากาศและอุณหภูมิ
ดังนี ้
2.1.1 แสงแดด เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเจริญเติบโต
เพราะแสงกระตุน้ การเจริญของปลายยอดและปลาย
ราก ผักแต่ละชนิดต้องการแสงแดดต่างกัน แสงเป็ น
ปั จ จั ย ในการสร้า งอาหารของผั ก ในกระบวนการ
สัง เคราะห์ด ้ว ยแสง คลอโรฟิ ลล์ใ นผัก ท าหน้า ที่ ดูด
พลังงานจากแสงแดดนามาสังเคราะห์ดว้ ยแสง ได้เป็ น
น า้ ตาลกลูโคส ซึ่ง ผัก จะเก็บในรู ปของแป้ง และแก๊ ส
ออกซิเจน การปลูก ผักในที่มีแสงไม่เพียงพอจึงทาให้
ผักเจริญเติบโตช้า
2.1.2 ดิ น อาหารของผัก อยู่ ใ นดิ น ปริ ม าณแร่ ธ าตุ
อาหารในดินมาจากซากพืชซากสัตว์ท่ผี สมอยู่ มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผัก รวมถึงความเป็ นกรด-เบสของ
ดิน ความเค็ม และความพรุนของดิน ในดินมีแร่ธาตุท่ี
ส าคั ญ ต่ อ ผั ก คื อ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม
2.1.3 น้าหรือความชื้น ผักใช้นา้ เป็ นวัตถุดิบในการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง นา้ ช่วยละลายแร่ธาตุในดิน ช่วย
ให้รากผักดูดและลาเลียงแร่ธาตุและสารอาหารภายใน
ลาต้น และช่วยปรับอุณหภูมิ ทาให้กระบวนการต่าง ๆ
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ดาเนินไปได้ นอกจากนีน้ า้ ยังให้ธาตุออกซิเจนและธาตุ
ไฮโดรเจนแก่ผกั ด้วย ถ้าผักขาดนา้ ก็จะเหี่ยวเฉา
2.1.4 อากาศและอุณหภูมิ ผักมีการหายใจเหมือน
คนและสัตว์ ผักหายใจทัง้ เวลากลางวันและกลางคืน
การหายใจของผักต้องการใช้แก๊สออกซิเจน และคาย
แ ก๊ ส ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ อ อ ก ม า ต ล อดเว ลา
เช่นเดียวกันกับมนุษย์และสัตว์ ส่วนในเวลากลางวัน
ผักสามารถสร้างอาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้ว ยแสง ผัก จะใช้แก๊ สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้าง
อาหาร และคายแก๊สออกซิเจน และไอนา้ ออกมาทาง
ปากใบ
2.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
Internet of Things (IoT) [3,4] พัฒนามาจาก
เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radiofrequency Identification (RFID) โ ดย พั ฒ น า เป็ น
เทคโนโลยี ท่ี เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งวั ต ถุ สิ่ ง ของ หรื อ
โครงสร้างทางกายภาพเข้ากับโครงสร้างด้านดิจิทัล
หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเซ็นเซอร์ เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานและวัตถุใน
เครือข่าย กล่าวคือ ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งการควบคุมการ
ใช้งานวัตถุสิ่งของในเครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ เช่น การเปิ ด-ปิ ด เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone
[5] ในปั จ จุ บั น วั ต ถุ สิ่ ง ของที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ
อินเทอร์เน็ตได้นั้น ไม่ ได้จากัดเฉพาะ Smart Phone,
Tablet หรือคอมพิวเตอร์ แต่ยงั รวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคที่
ได้รับ การติ ด ตั้ง สมองกล เช่ น Smart Watch, Smart
Glass หรื อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในบ้ า น เช่ น
เครื่ อ งปรับ อากาศ ระบบไฟส่ อ งสว่ า ง เป็ น ต้น ซึ่ ง
เทคโนโลยี IoT ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ข้ า กั บ วิ ถี
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ชีวิตประจาวันของมนุษย์ จนถึงกระบวนการทางานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Smart Home หรือการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ในบ้านเข้าด้วยกัน และสั่งการจากส่วนกลาง
และ Industrial Internet หรื อ การเชื่ อ มต่ อ ระบบการ
ผลิ ต ในโรงงานเข้า ด้ว ยกัน และควบคุม สั่ง การจาก
ส่วนกลาง โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT มี
แนวโน้มในเชิงจานวนและความหลากหลายมากขึน้ มี
การคาดการณ์จากบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่า
จานวนวัตถุท่สี ามารถเชื่อมต่อกับระบบ IoT มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ ซึง่ อาจเป็ นจานวนถึง 50,000 ล้านชิน้ ภายในปี
2020 ทั้ ง นี ้ ส่ ว นประกอบของเทคโนโลยี IoT แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ดังนี ้
2.2.1 ส่ ว นรั บข้อมูล คือ ส่วนที่ช่วยให้อุปกรณ์ IoT
รับรู ข้ อ้ มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เซ็นเซอร์
และ แอคทิเวเตอร์ (Activator)
2.2.2 ส่ ว นสื่อสาร คือ ส่วนที่ช่วยให้อุปกรณ์ IoT มี
ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นส่วนที่มีการเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีท่ีกาลังได้รบั ความนิยม
คื อ สมองกลฝั ง ตัว ที่ ติ ด ไว้กับ วัต ถุ ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์
เชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์เ น็ ต มี ห น้า ที่ รับ ข้อ มู ล ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ ยวข้องจากเซ็นเซอร์แล้วส่งข้อมูลนี ้
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมและ
ประเมินผลส่วนกลาง ทัง้ นีจ้ ุดเด่นของสมองกลฝั งตัว
คือ การส่งข้อมูลแบบ Real Time อย่างแม่นยา
2.2.3 ส่ ว นประมวลผลข้ อ มู ล คื อ ส่ ว นที่ ช่ ว ยให้
อุปกรณ์ IoT มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล
ที่ได้รบั นับเป็ นส่วนที่ทาให้เกิดกระบวนการทางานใน
เทคโนโลยี IoT เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud Computing)
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2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU)
NodeMCU [5,6] คื อ แพลตฟอร์ม หนึ่ง ที่ ใ ช้
ช่ ว ยในการสร้ า งโปรเจค Internet of Things ที่
ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัว บอร์ด ) และ
Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็ น open source
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้
งานได้ง่ายขึน้ มาพร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึง่
เป็ น หัว ใจส าคัญ ในการใช้เชื่ อ มต่ อ กับ อิ น เทอร์เน็ ต
นั่นเอง ตัวโมดูล ESP8266 นัน้ มีอยู่ดว้ ยกันหลายรุ ่น
มาก ตัง้ แต่เวอร์ชนั แรกที่เป็ น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆ จน
ปั จจุบนั มีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ใน NodeMCU
version แรกนั้น ก็ เ ป็ น ESP-12 แต่ ใ น version 2 นั้น
จะใช้เป็ น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก NodeMCU นัน้ มีลกั ษณะคล้าย
กับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output buil in มา
ในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O
ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ และเมื่อไม่นานมานีก้ ็
มี นั ก พั ฒ นาที่ ส ามารถท าให้ Arduino IDE ใช้ง าน
ร่วมกับ Node MCU ได้ จึงทาให้ใช้ภาษา C/C++ ใน
การเขียนโปรแกรมได้ ทาให้เราสามารถใช้งานมันได้
หลากหลายมากยิ่งขึน้ NodeMCU ตัวนีส้ ามารถทา
อะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
IoT ไม่ว่าจะเป็ นการทา Web Server ขนาดเล็ก การ
ควบคุ ม การเปิ ดปิ ดไฟผ่ า น WiFi และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย
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3. การออกแบบและสร้ างระบบไอโอทีสาหรั บ
ปลูกผักแบบอัตโนมัติ
3.1 บล็อกไดอะแกรมการทางาน

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานระบบไอโอทีสาหรับปลูก
ผักแบบอัตโนมัติ

จากบล็อกไดอะแกรมการทางานในรู ปที่ 1
อาศัยการประยุกต์ใช้โมดูลเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและ
เซ็ น เซอร์วัด ความชื น้ ร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์
(โนดเอ็มซียู) เพื่อควบคุมความชื น้ ในการรดนา้ ผัก
โดยมี ว งจรแปลงแรงดั น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น
แรงดัน ไฟฟ้ า กระแสตรง 12 โวลต์ หนึ่ ง ตัว ใช้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั ที่หนึ่ง เพื่อใช้ในการตรวจจับ
ค่าความชืน้ และวัดค่าอุณหภูมิ โดยแสดงผลออกทาง
จอแสดงผลเจ็ดส่วน และทาการส่งคาสั่งให้กับรีเลย์
เพื่อสั่งการปั๊ มนา้ และยังสามารถสั่งการผ่านสมาร์ท
โฟนได้ อี ก ด้ ว ย และมี ว งจรแปลงแรงดั น ไฟฟ้ า
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กระแสสลับเป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ อีก
หนึ่งตัว ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่สอง เพื่อใช้
ในการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และ
ค่ากาลังไฟฟ้าในระบบ และมีป๊ ั มนา้ แรงดัน 12 โวลต์
8 บาร์ 60 วัตต์ สาหรับพ่นละอองนา้ และมีถงั เก็บนา้
บรรจุไ ด้ 100 ลิ ต ร มี ส วิ ต ช์ลูก ลอยเป็ น ตัว ตรวจจับ
ปริ ม าณน ้า ในถั ง และยั ง มี ร ะบบแจ้ง เตื อ นเมื่ อ มี
กระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบอีกด้วย
3.2 การออกแบบตู้คอนโทรล
โครงสร้างและอุปกรณ์ของตู้คอนโทรลระบบปลูก
ผักแบบอัตโนมัติ

10) อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
11) อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
12) รีเลย์ควบคุมปั๊ มนา้
3.3 การออกแบบโรงเรือนปลูกผักจาลอง
3.3.1 โครงสร้างโรงเรือนปลูกผักจาลอง
• มีขนาดความกว้าง 150 เซนติเมตร
• มีขนาดความยาว 200 เซนติเมตร
• มีขนาดความสูง 200 เซนติเมตร
3.3.2 อุ ป กรณ์ที่ ติ ด ตั้ ง ภายในโรงเรื อ นปลู ก ผั ก
จาลอง

รูปที่ 2 ตูค้ อนโทรลระบบปลูกผักแบบอัตโนมัติ

รูปที่ 3 โครงสร้างโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติ

1) ไฟแสดงสถานการณ์ทางานของปั๊มนา้
2) ไฟแสดงสถานการณ์ทางานของไฟ 12 โวลต์
3) ไฟแสดงสถานการณ์ทางานของไฟ 230 โวลต์
4) ระบบประมวลผลด้วยโนดเอ็มซียู 2 ตัว
5) จอแสดงผลเจ็ดส่วนแสดงค่าอุณหภูมิ
6) จอแสดงผลเจ็ดส่วนแสดงค่าความชืน้
7) แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์
8) แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์
9) แบตเตอรี่สารองขนาด 5 โวลต์
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•
•
•
•
•
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มอเตอร์ป๊ ั มนา้ 220 โวลต์
ถังเก็บนา้ ขนาด 100 ลิตร
ท่อลาเรียงนา้
หัวฉีดนา้ สาหรับพ่นละอองนา้
ตูค้ อนโทรล
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3.4 การออกแบบกระบวนการทางาน
การทางานของวงจรรวมการสั่งงานควบคุมตู้
คอนโทรลจะเป็ นการสั่ ง งานบนสมาร์ท โฟนผ่ า น
แอพพลิ เ คชั่ น เมื่ อ มี ก ารกดปุ่ มสั่ ง งานบนหน้า จอ
โ ท ร ศั พ ท์ จ ะ เ ป็ น ก า ร รั บ ส่ ง ข อ ง มู ล ผ่ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โนดเอ็มซียู สั่งให้อปุ กรณ์ไฟฟ้า
ปั๊ มน ้า ท างานได้ และยัง สามารถตั้ง โปรแกรมการ
ทางานแบบอัตโนมัติได้เป็ นการตัง้ ให้รกั ษาความชืน้ ที่
60-70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าความชืน้ ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ปั๊ มน ้า จะเริ่ ม ท างาน เพื่ อ รั ก ษาความชื ้น ภายใน
โรงเรือนให้มีค่าตามที่ตงั้ ไว้ และเมื่อความชืน้ กลับมาสู่
ปกติ ท่ี 70 เปอร์เ ซ็ น ต์ ปั๊ มน ้า ก็ จ ะหยุ ด การท างาน
อั ต โนมั ติ มี อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด แรงดั น ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบว่า ปั๊ มนา้ นั้นทางานจริง
หรื อ ไม่ โดยส่ ง ค่ า มาแสดงบนจอสมาร์ท โฟนผ่ า น
แอพพลิ เ คชั่น การท างานนี จ้ ะท าให้เ ราทราบได้ถึ ง
สถานการณ์ทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรือน
ได้ นอกจากนั้นตูค้ อนโทรลยังมีไฟแสดงสถานะของ
การทางานและอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย
3.5 วงจรควบคุมการทางาน
จากวงจรเริ่ ม จากส่ ว นแรก คื อ วงจรแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใช้วงจรเรียงกระแส 2 วงจร โดยวงจรแรกมีหม้อ
แปลงท าหน้ า ที่ แ ปลงแรงดั น จากแรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสสลั บ 230 โวลต์ ให้ เ หลื อ แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสสลับ 12 โวลต์ ต่อมาไดโอดที่ต่อแบบบริดจ์จะ
ทาหน้าที่แปลงแรงดันจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้
เป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและใช้คาปาซิเตอร์ 2200
ไมโครฟารัด 25 โวลต์ กรองสัญญาณให้เรียบยิ่งขึน้
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และผ่านไปยัง ไอซีเบอร์ 7812 ท าหน้าที่รักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้ใกล้เคียงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12
โวลต์ และใช้คาปาซิเตอร์อีกหนึ่งตัว 0.1 ไมโครฟารัด
63 โวลต์ ทางด้านเอาต์พตุ เพื่อกรองสัญญาณอีกรอบ

รูปที่ 4 วงจรควบคุมการทางานโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติ

เมื่อได้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ส่งไปเป็ นแหล่งจ่าย
ให้ กั บ บอร์ ด NodeMCU ESP8266 บอร์ ด ที่ หนึ่ ง
อุปกรณ์ท่ีต่อกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 บอร์ดที่
หนึ่ง ส่วนที่เป็ นอินพุต คือ อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชืน้
ในดิน และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนของเอาต์พตุ
ประกอบด้ ว ยจอแสดงผล 7 ส่ ว น 2 จอแสดงค่ า
ความชืน้ ในดินและค่าอุณหภูมิ และรีเลย์ 5 โวลต์ 2 ตัว
ควบคุมการทางานของปั๊ มนา้ วงจรเรียงกระแสบอร์ดที่
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ส อ ง มี ห ม้ อ แ ป ล ง ท า ห น้ า ที่ แ ป ล ง แ ร ง ดั น จ า ก
แรงดั น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ 230 โวลต์ ให้ เ หลื อ
แรงดัน ไฟฟ้ากระแสสลับ 9 โวลต์ ต่อมาไดโอดที่ต่อ
แบบบริดจ์จะทาหน้าที่แปลงแรงดันจากแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับให้เป็ นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและใช้คา
ปาซิเตอร์ 470 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ กรองสัญญาณ
ให้เรียบยิ่งขึน้ และผ่านไปยังไอซีเบอร์ 7805 ทาหน้าที่
รัก ษาระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า ให้ใ กล้เ คี ย งแรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรง 5 โวลต์ ทางด้ า นเอาต์ พุ ต เพื่ อ กรอง
สัญญาณอีกรอบเมื่อได้ไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ ส่งไป
เป็ นแหล่ ง จ่ า ยให้ กั บ บอร์ด NodeMCU ESP8266
บอร์ด ที่ ส อง อุ ป กรณ์ ท่ี ต่ อ กั บ บอร์ด Node MCU
ESP8266 บอร์ ด ที่ ส อง เป็ นอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด ค่ า
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า โมดูลที่ใช้คือ PZEM004T โดยโมดูลนีจ้ ะตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้สงู สุด
260 โวลต์กระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ พร้อมกับมีอุปกรณ์
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ 100 แอมป์ ต่อกับโมดูล
นี ้ด ้ว ย และส่ ง ค่ า เป็ นค่ า อนาล็ อ กกลั บ ไปที่ บ อร์ด
NodeMCU ESP8266 บอร์ดที่สอง

จากความสัมพันธ์ดงั แสดงในรู ปที่ 5 อุปกรณ์
ที่ เ ป็ นตั ว ประมวลผลหลั ก คื อ บอร์ด NodeMCU
ESP8266 ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็ นอุปกรณ์ท่ีรบั
ค่ า อิ น พุ ต จ า ก อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ วั ด แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า อุป กรณ์ต รวจวัด ค่ า ค่ า อุณ หภู มิ แ ละ
ความชืน้ เข้ามาประมวลผลที่บอร์ด ส่วนด้านเอาต์พตุ
จะมีส่วนที่หนึ่ง คือ จอแสดงผลเจ็ดส่วนที่จะแสดงค่า
อุณ หภูมิ แ ละความชื น้ ส่ว นที่ สอง คื อ การแสดงผล
ความชืน้ และอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟน ส่วนที่สาม คือ
รี เ ลย์ท่ี ใ ช้ใ นการตัด ต่ อ ปั๊ มน ้า สามารถสั่ง งานผ่ า น
แอพพลิเคชั่นได้
3.7 โปรแกรมควบคุมการทางาน
Start

Define
System

Read
Temp

30-33°

Yes

Read
Humidity

3.6 อุปกรณ์และความสัมพันธ์ของระบบปลูกผัก
แบบอัตโนมัติ

less than
60%

Yes

Spray pump
work

more than
70%

Yes

Spray pump
not work

Stop

รูปที่ 6 โปรแกรมควบคุมการทางาน
รูปที่ 5 อุปกรณ์และความสัมพันธ์ของระบบปลูกผักแบบ
อัตโนมัติ
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น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60% ปั๊ มพ่นละอองนา้ จะทางาน
แต่ ถ้ า ความชื ้น มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 70% ปั๊ มพ่ น
ละอองนา้ จะหยุดทางาน ที่อณ
ุ หภูมิ 30-33°

ตารางที่ 1 การท างานของอุ ป กรณ์ต รวจจับ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชืน้

4. ผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบวงจรตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชืน้

รูปที่ 7 การทางานของจอแสดงผลอุณหภูมิและความชืน้

จากตารางที่ 1 การท างานของอุ ป กรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชืน้ โดยการทดสอบจานวน
20 ครัง้ การทางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชืน้ ได้ตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่กาหนดไว้
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ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชืน้
อุณหภูมิ
ความชืน้
o
( C)
(%)
24
75
26
74
27
73
28
72
30
71
31
69
32
67
32
66
33
64
33
64
33
62
32
61
31
60
30
59
30
57
29
78
29
76
28
75
27
73
27
72
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4.2 การทดสอบการหาอุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ
ตารางที่ 2 การทดสอบการหาอุ ณ หภู มิ แ ละค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่
วัดได้
(องศา
เซลเซียส)
24

ค่า
ความคลาด
เคลื่อน
(เปอร์เซ็นต์)

ครั้งที่

เวลา

1

06:00

อุณหภูมิของ
เทอร์โมมิเตอร์
(องศา
เซลเซียส)
24.50

2

07:00

26.90

26

3.46

3

08:00

27.70

27

2.52

4

09:00

28.50

28

5

10:00

29.40

6

11:00

7

ปรากฏว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้ ไม่เกิน +/- 5 %
ซึง่ ถือว่ายอมรับได้
4.3 การทดสอบการหาความชื้ น และค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของความชืน้
ตารางที่ 3 การทดสอบการหาค่ า ความชื ้น และค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของความชืน้

2.04

ความชืน้ ของ ความชืน้ ที่
ไฮโกรมิเตอร์
วัดได้
(เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์)

ค่า
ความคลาด
เคลื่อน
(เปอร์เซ็นต์)

ครั้งที่

เวลา

1.75

1

06:00

69.50

69.00

30

0.72

2.04

2

07:00

67.40

67.00

30.50

31

0.59

1.64

3

08:00

63.60

63.00

32.50

32

0.94

12.00

1.53

4

09:00

61.20

61.00

8

32.20

32

0.33

13.00

5

10:00

59.35

59.00

9
10

14.00

33
33

0.59

6

11:00

77.45

77.00

15.00

33.20
34.00

0.62
0.60
2.94

0.58

11

33.40

33

7

12.00

75.32

75.00

16.00

1.97

0.42

12

31.90

32

8

13.00

73.45

73.00

17.00

0.31

0.61

31

9

14.00

65.21

65.00

18.00

32.00

3.12

0.32

14

30

10

15.00

61.65

61.00

19.00

30.50

1.64

1.05

15

30

16.00

58.10

58.00

20.00

30.50

11

1.64

0.17

16

29.60

29

12

17.00

81.02

80.00

21.00

2.02

1.26

17

29.50

29

13

18.00

72.64

72.00

22.00

1.69

0.88

28

14

19.00

72.30

72.00

23.00

28.60

2.09

0.41

19

27

15

20.00

71.20

71.00

24.00

28.00

3.57

0.28

20

27

21.00

70.21

70.00

01.00

27.35

16

1.28

0.88

17

22.00

69.42

69.00

0.30

18

23.00

69.42

69.00

0.60

19

24.00

69.35

69.00

0.50

20

01.00

68.45

68.00

0.66

13

18

จากตารางที่ 2 เป็ นการทดสอบหาค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ ในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิท่ี
นามาใช้ โดยนามาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิท่ีได้จาก
เทอร์โมมิเตอร์ในเวลาเดียวกันเป็ นจานวน 20 ครัง้ ผล
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ที่นามาใช้ โดยนามาเปรียบเทียบกับความชืน้ ที่ได้จาก
ไฮโกรมิ เ ตอร์ใ นเวลาเดี ย วกัน และจุ ด เดี ย วกัน เป็ น
จานวน 20 ครัง้ ผลปรากฏว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่
ได้ ไม่เกิน +/- 5 % ซึง่ ถือว่ายอมรับได้
4.4 การทดสอบการทางานของปั๊ มพ่นละอองน้า
ตามโปรแกรมทีต่ ัง้ ไว้
ตารางที่ 4 การทางานของปั๊ มพ่นละอองนา้ ตามโปรแกรมที่ตงั้
ไว้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เวลา
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
01.00

กว่าหรือเท่ากับ 60% ปั๊ มพ่นละอองนา้ จะทางาน แต่
ถ้าความชืน้ มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ปั๊ มพ่นละออง
นา้ จะหยุดทางาน โดยทาการทดลองเป็ นจานวน 20
ครัง้ ผลปรากฏว่าทางานได้ตามเงื่อนไขของโปรแกรม
ที่กาหนดไว้
4.5 การทดสอบการทางานของปั๊ มพ่นละอองน้า
ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

อุณหภูมิ
ความชืน้
หัวพ่น
(องศา
(เปอร์เซ็นต์) ละอองนา้
เซลเซียส)
24
26
27
28
30
31
32
32
33
33
33
32
31
30
30
29
29
28
27
27

69
67
63
61
59
77
75
73
65
61
58
80
72
72
71
70
69
69
69
68

ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน
ไม่ทางาน

รูปที่ 8 หน้าจอแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเปิ ด-ปิ ดการทางาน
ของปั๊ มนา้

จากตารางที่ 4 เป็ นการแสดงการทางานของปั๊ ม
พ่ น ละอองน ้า โดยการทดสอบปั๊ มพ่ น ละอองน ้า ได้
ทางานตามเงื่อนไขของโปรแกรม เมื่อมีความชืน้ น้อย
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ตารางที่ 5 การทางานของปั๊ มพ่นละอองนา้ เมื่ อสั่งการผ่าน
สมาร์ทโฟน
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กดปุ่ มเปิ ด
การทางาน

กดปุ่ มปิ ด
การทางาน

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4.6 การทดสอบการทางานของระบบแจ้งเตือน
กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง

ปั๊ มนา้
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน
ทางาน
ไม่ทางาน

รูปที่ 9 การแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์
ตารางที่ 6 การทดสอบการท างานของระบบแจ้ ง เตื อ น
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ครั้ง เสียบ
ที่ ปลั๊ก
1
✓

✓

2
3

✓

5

✓

7

✓

9

✓

11
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✓

ทางาน

ทางาน
ทางาน

✓

10

ทางาน

ทางาน
✓

8

ทางาน

ทางาน
✓

6

การแจ้ง
เตือน
ทางาน

ทางาน
✓

4

จากตารางที่ 5 การทางานของปั๊ มพ่นละออง
นา้ เมื่อสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ทาการสั่งการ เปิ ด -ปิ ด
ผ่านสมาร์ทโฟนเป็ นจานวน 20 ครัง้ ผลปรากฏว่าเมื่อ
กดเปิ ดทางานทุกครัง้ ปั๊ มนา้ ก็จะทางาน และเมื่อกด
หยุดการทางานทุกครัง้ ปั๊ มนา้ ก็จะไม่ทางาน ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการทางานที่กาหนดไว้

ถอด
ปลั๊ก

ทางาน
ทางาน

ข้อความแจ้งเตือน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
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ครั้ง เสียบ
ที่ ปลั๊ก
12
13

✓

✓

17

✓

19
20

ทางาน
ทางาน

✓

18

ทางาน
ทางาน

✓

16

การแจ้ง
เตือน
ทางาน
ทางาน

✓

14
15

ถอด
ปลั๊ก
✓

✓

ทางาน
ทางาน

✓

ทางาน

4.7 การทดสอบการเจริ ญ เติ บ โตของผั ก สลั ด
จานวน 45 ต้น

ข้อความแจ้งเตือน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน
ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน
ขณะนีไ้ ฟฟ้าดับทาการ
ตรวจสอบระบบด่วน

รูปที่ 10 การทดสอบการเจริญเติบโตของผักสลัด

จากตารางที่ 6 เมื่อทาการเสียบปลั๊กในทุกๆ
ครัง้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า“ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้า
ขัดข้องพร้อมทางาน”และเมื่อมีการถอดปลั๊กในทุกๆ
ครัง้ จะทาให้ระบบจะทาให้มีการแจ้งเตือนว่า “ขณะนี ้
ไฟฟ้าดับทาการตรวจสอบระบบด่วน” ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการทางานที่ได้กาหนดไว้

รูปที่ 11 ผักสลัดเจริญเติบโตในสัปดาห์ท่ี 1

รูปที่ 12 ผักสลัดเจริญเติบโตในสัปดาห์ท่ี 5
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ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตของผักสลัดจานวน 45 ต้น
สัปดาห์
1
2
3
4
5

ความยาวของ
ผักสลัด (ซม.)
3.00
6.20
9.50
12.00
15.00

ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโต (เปอร์เซ็นต์)
20.00
41.33
63.33
80.00
100.00

จากตาราง 7 เป็ นการทดสอบการเจริญเติบโต
ของผักสลัด โดยการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่าผักสลัด
สามารถให้ผลผลิตได้อย่างดี โดยจะคานวณจากความ
ยาวของใบผักสลัดและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ถ้าอยู่ในสถานที่ท่ไี ม่มีสญ
ั ญาณ WiFi ก็สามารถ
ต่อยอดโดยใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ได้
5.2 สามารถน าไปต่ อ ยอดโดยใช้กับ ระบบพลัง งาน
แสงอาทิตย์ได้ ในสถานที่ท่หี ่างไกลจากระบบไฟฟ้า
5.3 การรักษาความชืน้ ภายในโรงเรือน หรือเลือกสถาน
ที่ ตั้ง โรงเรื อ น ไม่ ค วรจั ด ตั้ง โรงเรื อ นในสถานที่ อ ยู่
กลางแจ้งหรือโดนแสงแดดมากจนเกินไป
5.4 ความชื ้น ที่ ผั ก สลั ด เจริ ญ เติ บ โตได้ดี จะอยู่ ท่ี
ความชืน้ 60-70 %
5.5 ผักสลัดจะเจริญเติบโตได้ดี ควรใส่ปยที
ุ๋ ่เหมาะสม
ด้วย
6. บทสรุ ป
จากการทดสอบระบบปลูกผักแบบอัตโนมัติ
ด้วยระบบไอโอที ระบบมีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัด
อุณหภูมิและความชืน้ แล้ว ส่งค่าที่ไปประมวลผลโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 เพื่ อ
ควบคุมให้ป๊ ั มพ่นละอองนา้ ให้ทางาน หลังจากนัน้ ก็จะ
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แสดงผลบนจอแสดงผลเจ็ดส่วน ทาให้วดั ค่าอุณหภูมิ
และค่ า ความชื น้ ได้ต ามที่ ก าหนดไว้ สามารถรัก ษา
ความชื ้น ไม่ ใ ห้ต่ า กว่ า 60 และไม่ ใ ห้เ กิ น 70 พร้อ ม
ควบคุ ม ให้ป๊ ั มน ้า ท างาน มี ก ารแสดงผลอุ ณ หภู มิ
ความชืน้ ผ่านหน้าจอแสดงผลเจ็ดส่วน ระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชืน้ ในโรงเรือนมีขนาดความกว้าง
150 เซนติ เ มตร ยาว 200 เซนติ เ มตร สู ง 200
เซนติเมตร มีการวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตของผัก
สลัดแบบอัตโนมัติ เมื่อความชืน้ น้อยกว่า 60% ปั๊ มพ่น
ละอองน ้า จะท างานเพื่ อ เพิ่ ม ความชื น้ ถ้า ความชื น้
มากกว่าหรื อ เท่ ากับ 70% ปั๊ ม พ่น ละอองน า้ จะหยุด
ทางาน หัวพ่นละอองนา้ จะทางานโดยฉี ดเพื่อรักษา
ความชืน้ ภายในโรงเรือนได้ตามเงื่อนไขหรือขอบเขตที่
ก าหนดไว้ ซึ่ ง แต่ ล ะช่ ว งเวลาอุ ณ หภู มิ แ ละสภาพ
อากาศก็แตกต่างกันออกไป ลดเวลาการทางานของ
คน การใช้แรงงานคน เพิ่มคุณภาพในการผลิตผักอีก
ด้ว ย และก่ อ ให้เ กิ ด การสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ระหว่ า งผู้ ใ ช้ ง านและวั ต ถุ ใ นเครื อ ข่ า ย กล่ า วคื อ
ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานวัตถุ สิ่งของ
ในเครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เปลี่ยนฟาร์มผัก
ธรรมดาให้ก ลายเป็ น ฟาร์ม ผัก อัจ ฉริ ย ะ ท าให้ช่ ว ย
อานวยความสะดวก สบาย และลดขัน้ ตอนบางอย่าง
ในชี วิ ต ประจ าวัน ของเราได้เ ป็ น อย่างมาก ส่ว นการ
คานวณจุดคุม้ ทุน โดยซือ้ เมล็ด ซองละ 20 บาทจานวน
300-500 เมล็ด และค่าทาโรงเรือน 3,000 บาท ซึ่งผัก
สลัด 7-9 ต้นจะเก็บได้นา้ หนัก 1 กิโลกรัม หากสามารถ
หาตลาดขายปลีกได้เอง โดยเอาผักมาวางขายทาเป็ น
ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 120 บาท หรือถ้าขายส่ง
จะขายที่กิโลกรัมละ 100 บาท ดังนัน้ ผักสลัดรอบแรก
ทั้ง รุ ่ น จะเก็ บ ได้ป ระมาณ 5 กิ โ ลกรัม เป็ น เงิ น 600
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บาท ถ้าคิดในลักษณะนีห้ มายความว่าจะต้องผักสลัด
ถึ ง รุ ่น ที่ 5 ถึ ง จะได้ต ้น ทุน ค่ า ลงทุน ทั้ง หมด ซึ่ง ยัง ไม่
เรี ย กว่ า ก าไรเพราะต้อ งคิ ด ค่ า แรง ค่ า น ้า โดยปกติ
แล้วแต่ละรุ ่นจะออกห่างกันประมาณ 35-40 วัน นั่น
หมายความว่ารุน่ ที่ 6 จึงจะเป็ นกาไร
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