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บทคัดย่อ
เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิต เนื่องจาก
เกษตรกรขาดข้อมูลเชิงลึก และสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนมาก การตรวจสอบสภาพของ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทําการเพาะปลูกเป็นสิ่งจำเป็น ในปัจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคม และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ประกอบมีการใช้งาน
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ส ายอย่างแพร่หลาย หากนําเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบสภาพ
ของสิ่งแวดล้อม จะทําให้การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยี Internet of Thing
ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย แนวคิด “สมาร์ท
ฟาร์ม” คือ การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก การจัดการฟาร์มเกษตรกรรมในรูปแบบที่เรียกว่า ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart farming system) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 ที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตร วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
นี้คือ ผลิตชุดควบคุมสําหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รวมไปถึง
ความชื้นในดิน เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ผ่านระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ด้ ว ยเทคโนโลยี 3G, 4G หรื อ WiFi และควบคุ ม อุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ผ่ า นมื อถือ
Smartphone ผลลัพธ์ที่ได้ ข้อมูลที่ส่งจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นปัจจุบัน
และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูก
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และทำนายอนาคตผลผลิตได้
คำสำคัญ : เกษตรอัจฉริยะ, ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Abstract
Agriculture in the Thailand still faced the problem of many aspects, particularly
in terms of productivity. Because farmers lack the in- depth information and current
weather conditions are extreme variability. Monitoring of environmental conditions in the
1ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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area of cultivation is important. Currently, electronic technology, telecommunication
technology and computer networks are developing rapidly. Also there are many sensor
network applications has using from several kind of work. Thus, if the wireless network
application can be use for checking the condition of the environment one will create and
monitoring environment more efficient. Internet of Thing technologies has been applied
widely in various tasks and make many new innovations. The concept of "smart farming"
is the use of computer technology and electronics. Including information
technology developing technologies to facilitate. Smart farming system is the application
of knowledge, science and technology, in order to support with Thailand4. 0 to help
approve agriculture technology. The aim of this research is to develop the controlling
system for measurement of the environment, such as air temperature and humidity, soil
humidity, that user can be easily using and save time for monitoring the environment
data. The system is working through the Internet via 3G, 4G or WiFi and smartphone Android
is use for monitoring and controlling system. The results of the research, the sensor station
can sent an environment information from a wireless sensor network in real- time every
time interval by programing. Farmers are able to use the data to design planting. Improve
the production process in order to increase productivity and to predict future results as a
precision farming.
Keywords : Smart Farming, Open-source software, Internet of Things

บทนำ
เกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิต เนื่องจาก
เกษตรกรขาดข้อมูลเชิงลึก และสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนมาก ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำ
ท่วม และภัยธรรมชาติต่าง ๆ มักเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร (ภาคภูมิ และคณะ,
2553) การตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทําการเพาะปลูกเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้พืชที่
ปลูกเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ในปัจุบัน
เทคโนโลยี อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยี ก ารสื ่ อ สารโทรคมนาคม และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ม ี ค วาม
เจริญก้าวหน้าไปมาก ประกอบมีการใช้งานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายอย่างแพร่หลาย หากนําเครือข่ายไร้
สายมาประยุ ก ต์ ใ ช้ งานเพื ่ อ ตรวจสอบสภาพของสิ ่ งแวดล้ อ ม จะทํ า ให้ ก ารตรวจสอบสิ ่ งแว ดล้ อ มมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Mare et al., 2015) พัฒนาการล่าสุดในการสื่อสารไร้สาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ได้มีการพัฒนาการผลิตใช้ต้นทุนต่ำ ใช้พลังงานต่ำ และเซ็นเซอร์อเนกประสงค์ต่าง ๆ มีขนาดเล็กลง การ
สื่อสารในระยะทางสั้นขึ้น เซ็นเซอร์มีราคาถูก เครือข่ายการเชื่อมโยงแบบไร้สายถูกนำไปใช้ในจำนวนมาก
เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทำให้พวกเขาสามารถควบคุมสิ่งของต่าง ๆ ทั้งจากในบ้าน และสำนักงานหรือจากที่
ไหนก็ได้ IoT ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย เช่น
แนวคิ ด “สมาร์ ท ฟาร์ ม ” โดยการใช้ เ ทคโนโลยี อ ิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ งเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอำนวยความสะดวก การจัดการฟาร์มเกษตรกรรมในรูปแบบที่
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เรียกว่า ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm system) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อที่จะสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ มีความมุงมั่นในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตร เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิม (traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (smart Farming) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย นี ้ ค ื อ ผลิ ต ชุ ด ควบคุ ม สํ า หรั บ ตรวจวั ด
สภาพแวดล้อม เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (internet) และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านมือถือ Smartphone ผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูลที่ส่งจาก
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นปัจจุบันและข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการเพาะปลูก ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
และทำนายอนาคตผลผลิตได้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระหว่างตัวแปลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลผลิตที่ได้ในรอบการผลิต

อุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้อุปกรณ์ Open Hard ware ที่ผู้ใช้งานที่สามารถที่จะปรับปรุง ประยุกต์
หรือกำหนดรูปแบบการทำงานได้ด้วยตนเองโดยการป้อนคำสั่งชุดภาษา C++ เข้าไปในอุปกรณ์ hard
ware ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ Arduino ซึ่งแสดงลักษณะและการใช้งานดัง
Figure 1 แสดงภาพเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน (soil Moisture Sensor ) ใช้วัดความชื้นในดิ น
สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้อนาล็อกอินพุตอ่านค่าความชื้น หรือเลือกใช้สัญญาณ
ดิจิตอลที่ส่งมาจากโมดูล สามารถปรับความไวได้ด้วยการปรับตัวต้านทานปรับค่ าได้ แบบวอลุ่มเกือกม้า
(Trimpot) Figure 1 (B) เซนเซอร์ ต รวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ และความชื ้ น (temperature and humidity
sensor) รุ่น DHT เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT22) เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศออกแบบมาสำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำ โดยมีความแม่นยำของการวัด
ความชื้น อยู่ที่ ± 2 เปอร์เซ็นต์ RH และความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ ± 0.5 องศาเซลเซียส
สามารถวัดความชั้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ RH วัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ -40 ถึง 80 องศา
เซลเซียส โดยใช้ไฟเลี้ยง 3.3 - 6 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดเพียง 1.5 มิลลิแอมป์ Figure 2 (A) แสดง
บอร์ด Relay สำหรับ Arduino และ Microcontroller ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากไมโครคอนโทรนเลอร์
ควบคุมเปิด/ปิด รีเลย์ได้ 2 ช่อง ใช้ไฟเข้า 5 โวลต์ ส่งสัญญาณควบคุมแบบ Active Low ใช้ง่าย ถ้า
ต้องการให้รีเลย์ติดส่งสัญญาณ 0 ไป ถ้าต้องการให้ดับส่งสัญญาณ 1 ไป มีไฟบอกสถานะการทำงานของ
รีเลย์ทุกตัว วงจรเป็นแบบแยกกราวด์ Opto isolated Relay ปลอดภัยต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์
ขณะที่ Figure 3 คือ NodeMCU 2.0 เป็นบอร์ดที่ใช้ ESP8266 เป็น CPU สำหรับประมวลผลโปรแกรม
ต่าง ๆ มีข้อดีกว่า Arduino ตรงที่ตัวมันมีขนาดเล็กกว่า บอร์ดกว้าง 2.5CM มีพื้นที่เขียนโปรแกรมลงไป
มากกว่า และสามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau และ Arduino ได้
จากการออกแบบระบบดังกล่าวผู้ใช้สามารถติดตามผลจากสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมตาม
เวลาจริงและควบคุมอุปกรณ์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนโดยสถานีตรวจวัดจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้วส่งค่า
เข้า Firebase ในส่วนของ Application จะเรียกข้อมูลที่เก็บไว้มาแสดงแบบ Real time

12

เกษตรนเรศวร 16(2): 79-88 (2562)

Naresuan Agriculture Journal 16(2): 79-88 (2019)

(A)
(B)
Figure 1 Moisture sensor (A), temperature and moisture sensor (B)

(A)
(B)
Figure 2 Grove-2 channel SPDT relay relay interface board (A), and Board NodeMCU
ESP8266 V2.

Figure 3 Devices connection
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Figure 4 The model for final example

ผลการทดลองและอภิปลายผล
การศึกษาครั้งนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี IoT มาใช้งานเพื่อส่งข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงข้อมูลจากเซนเซอร์ที่วัดได้
แบบเรียลไทม์และควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของพืช ผ่านมือถือ Smartphone ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถลดต้นทุนทางด้านบุคลากร และเวลา อีกทั้ง
ระบบนี้มีการพัฒนาขึ้นจาก Open Hardware ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่สามารถพัฒนาโค้ดได้เองรวมถึงต้นทุน
ราคาไม่สูงมากหากเทียบกับระบบเซนเซอร์ที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งระบบที่วางขายตามท้องตลาดส่วน
ใหญ่จะมีราคาแพงและผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดปัจจัยการควบคุมการทำงานได้ด้วยตนเอง ระบบนี้สามารถ
ทำงานและพัฒนาร่วมกับระบบ Web Map Application, Mobile GIS ได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่ได้จาก
สถานีตรวจวัดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาไปเป็น Big Data ได้ในอนาคต
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การทำงานของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพดินในรูป แบบ Wi-Fi Internet มีลักษณะในการ
ทำงาน ที่สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูล ได้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบการบันทึกข้อมูลที่สะดวก
รวดเร็ว สามารถทำงานได้ดี หากเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจวัดคุณภาพของดินทั่วไป สามารถตรวจวัดค่า
ได้รวดเร็วกว่า และค่าที่วัดได้มีความแม่นยำเทียบเท่ากับการตรวจวัดทั่วไป
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการ
ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็น
บรรดา Smart ต่าง ๆ อย่าง smart farm ที่มีการนำเซนเซอร์มาใช้ในภาคเกษตรกรรมเพื่อช่วยลดแรงคน
และเพื่อติดตามผลได้อย่างแม่นยำ
FOSS4G มี ร ู ป แบบในการทำงานแบบ Free and Open Source Software ไม่ ม ี ก ารเก็ บ
ค่าบริการ แต่มีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่ากับ Commercial-Software เช่น ArcGIS ที่มีราคา
ค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ที่มีราคาค่อนข้างสูง การทำงาน สามารถแสดงผลการติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่ า งดี รวมถึ งการพั ฒ นากระบวนการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ต่ า ง ๆก็ ส ามารถทำได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ
(Rotchanatheeratham and Choosumrong, 2018).
Temperature
and Humidity
Soil Moisture

Router
Application
Android

NodeMCU V2
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Watering

Figure 5 The archtitecture of the control system.
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(A)
(B)
Figure 6 Real-time monitoring system on mobile application (A) and syetem examination
(B)
ใน Figure 7 เป็ น ระบบแสดงผลข้ อ มู ล การตรวจสอบสภาพแวดล้ อ มจากเซนเซอร์ แ บบ
เรียลไทม์โดยระบบยังสามารถแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์เซนเซอร์บนแผนที่ร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถคลิก
เพื่อดูรายละเอียดของตำแหน่งแปลแต่ละจุดได้บนหน้าเว็บไซด์

Figure 7 An example webpage presenting the location and soil moisture
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สรุป
จากการทดลองพบว่ า ข้ อ มู ล ที ่ เ ซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด สามารถส่ ง ข้ อ มู ล มาแสดงบนมื อ ถื อ
Smartphone แบบเรียลไทม์และสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ควบคุมได้จากระยะไกล และสามารถบันทึก
ผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงฐานข้อมูล ซอฟแวร์รหัสเปิดเป็นซอฟแวร์ต้นทุนต่ำสามารถนำมาวิจัยและพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โอเพนท์ฮาร์ดแวร์ ดังเช่น Arduino สามารถนำมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไม่วา่ จะ
เป็น การสำรวจ หรือการควบคุมระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำภูมิสารสนเทศมาพัฒนาร่วม
เทคโนโลยี IoT สามารถยกระดับงานทางด้าน GIS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อดีของการต่อวงจรเอง คือ
สามารถกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพืชได้ตามความต้องการ อุปกรณ์มีราคาถูก รองรับการอัพเกรด
หรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หากมีการชำรุดเสียหายและระบบสามารถพัฒนาต่อยอดการทดลงและการ
ทำวิจัยได้อีกในอนาคต
ปัญหาและแนวทางแก้ไข เซ็นเซอร์ตรวจวัดมีคุณภาพต่ำ มีความคลาดเคลื่อน แนวทางในการ
แก้ไขคือ ควรมีการเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ที่มี ประสิทธิภาพสูง เพื่อปรับแก้ค่า หรือใช้เซ็นเซอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความคงทนต้นทุนก็จะสูงตาม
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