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บทคัดย่อ 
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมและสั่งการส าหรับแปลงผักสวนครัวระบบปิดอัจฉริยะ  มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับการปลูกพืชในพื้นที่จ ากัดและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลรวมทั้งการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรในการปลูกพืชที่ฟุ่มเฟือยที่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืช  (Growth rate)  
โดยพัฒนาจากแพลตฟอร์มที่เรียกว่า NodeMCU ควบคู่กับ Android studio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปแกรมแอฟ
พลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการพัฒนาชุดค าสั่งนี้เป็นสั่งการแบบเคลื่อนที่ (Mobile application) ในการควบคุมและ
สั่งการแจ้งเตือนส าหรับการปลกูผักสวนครัวระบบปิดอัจฉริยะ โดยมีการก าหนดปัจจัยควบคุมตามความต้องการใช้ทรัพยากรใน
การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด อ้างอิงปริมาณการใช้ที่เหมาะสมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็น
ชุดค าสั่งบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคเคลื่อนที่สามารถติดตั้งได้ทั่วไป ปัจจัยควบคุมของพืชได้แก่ อุณหภูมิ 
(Temperature) ความช้ืน (Moisture) และปุ๋ย (Fertilizer) โดยการควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
แต่ละชนิด ซึ่งพบว่า ชุดค าสั่งที่พัฒนาขึ้นน้ัน สามารถท างานได้ในแปลงผักสวนครัวจริง แต่ทั้งนี้ ระบบการแจ้งเตือนจะท างาน
ได้ดีมากน้อยขึ้นอยู่กับสัญญาณของอินเตอร์เน็ต ซึ่งในการแสดงผลจะแจ้งค่าสถานะอุณหภูมิ ความช้ืน และปริมาณปุ๋ยได้ และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน สั่งการทันที ท าให้สามารถจัดการกับแปลงผักสวนครัวได้
อย่างเหมาะสม ประหยัดทรัพยากร และสามารถอ านวยความสะดวกแก่คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองได้อย่างแท้จริง โดยมีหลัก
การบูรณาการข้อมูลจากเครือข่ายไร้สาย (Wireless sensor network) หรือเทคโนโลยีเซนเซอร์และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ที่
ด าเนินการติดตั้งชุดค าสั่ง 
 
ค าส าคัญ (Key word): โหนด เอ็มซียู, เทคโนโลยีเซนเซอร์, แอพพลิเคชั่น, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
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Abstract 
The aims of  the  development of  application and command on a closed system of smart backyard plot 
project are convenient for growing crops in limited areas and reducing the impact of climate variability, in 
fact there is no rainy season then resources will be increased as well the plants growth.The project 
commands is developed referred to a platform called NodeMCU, it’s linked with Android studio, a tool for 
developing high-performance applications. As a conclusion we will set a  mobile application to control 
and command alarms for smart backyard plot. The control factors are based on the demand for resources 
in the growth of each plant, referred to the appropriate usage data from the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives. This factor is a set of commands on a smartphone or mobile electronic device can be 
installed in general. The Plant control factors including to Temperature, Moisture and Fertilizer. By 
controlling the amount suitable for the growth of each plant. The results showed that the developed 
commands set was well used in smart backyard plot. But the notification system will be highly effective 
depending on the signal of the Internet. The display shows the status of temperature, moisture and 
fertilizer and when the weather changes, automatically. The system will alert to the user. It’s can handle 
the smart backyard plot properly and reduces the use of resources then facilitates the people living in the 
city. The project are integrated between data from wireless sensor networks and sensor technology and 
the Internet of Things that installs the command. 
 
Keyword:  NodeMCU, Sensor technology, Application, Internet of Things 
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1. บทน า (Introduction) 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ตามการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินปีล่าสุดคือ 
พ.ศ. 2559 ของกรมพัฒนาที่ดิน  พบว่า เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมร้อยละ 55.42 รองลงมาได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 
33.00  และพื้นที่ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 5.59 
นอกจากนั้นเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ดร้อยละ 3.13 และพื้นที่แหล่ง
น้ าร้อยละ 2.86 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด
ของประเทศแล้วนั้น สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ย่อยลงไปได้อีกซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่นามากที่สุดร้อยละ 22.87 
รองลงมาได้แก่พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นร้อยละ 13.37 และพื้นที่
ปลูกพืชไร่ 12.86 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด [1]  ทั้งนี้ 
ระบบการเกษตรกรรมในประเทศไทยมี  2 ระบบคือ 
เกษตรกรรมในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานซึ่ง
อาศัยน้ าฝนธรรมชาติ  ถ้าคิดตามพื้นที่ เกษตรกรรมทั้ง
ประเทศจะพบว่ายังคงเป็นเกษตรนอกเขตชลประทานร้อยละ 
74.41 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด น่ันหมายถึงว่าเป็นพื้นที่
อาศัยน้ าฝนธรรมชาติในการเพาะปลูก [2]  และสภาพ
ภูมิอากาศตามธรรมชาติ ดังนั้น ประเด็นเรื่อง ฝนมากไป ฝน
น้อยไป ฝนทิ้ ง ช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล มีความ
แปรปรวนสูงก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในแต่ละปีและส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชอาศัยน้ าฝน [3] ประกอบกับ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิ เวศ ดังนั้น แรงงานวัยท างานจึงเข้ามาท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน
ผู้สูงอายุท างานในพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม ซึ่งไม่สามารถ
ท างานได้ จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเข้ามา ท าให้ต้นทุน
การผลิตในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นและเกิดการขาดแรงงาน
ที่ช านาญในการท างานด้านการเกษตร รวมทั้ง การท า
การเกษตรแบบธรรมชาติยังมีความเชื่อเรื่องการใช้ทรัพยากร
จ านวนมาก ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น เช่น ปริมาณน้ าใน
การเพาะปลูกจะต้องเต็มแปลงนาในการปลูกข้าว หรือให้น้ า
จนเต็มแปลงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เป็นต้น ซึ่งท าให้
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการท าเกษตรกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการ
ท าการเกษตรที่ยังอาศัยสภาพภูมิกาศตามธรรมชาติ ปลูกพืช
ตามฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงในการลดลงของผลผลิต 
อันเนื่องมาจากพืชไม่สามารถปรับตัวกับสภาพอากาศ 
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ า ง เ ร็ ว ได้  ดั งนั้ น  สภา พอากาศ 
ที่ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ก่อให้ เกิดภาวะการณ์ต่างๆ 
มากมาย เช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภาวะแล้งซ้ าซาก 
และน้ าท่วมซ้ าซาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ 

ของผลผลิตจากการเกษตรกรรม โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณผลผลิตที่ได้ 
รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ ท าให้ไม่เหมาะสมในการ
ลงทุนท าการเกษตรแบบธรรมชาติดั้งเดิม [4] รวมทั้งการใช้
สารฆ่าแมลงหรือยาก าจัดศรัตรูพืชในปัจจุบันก็ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริ โภคอย่างเป็นห่วงโซ่อาหาร ซึ่ ง เกษตรอาจจะ
คาดการณ์ได้ยากต่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงของศัตรูพืชเนื่องจาก
แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเช่นกัน 
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการท าเกษตรแบบดั้งเดมิอาศัยธรรมชาต ิจึงมี
การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ
ทุ่นแรงในการท างานและเพิ่มผลผลิตที่ปลอดสารพิษให้เป็น
มิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หรือระบบเครือข่ายไร้สายเข้ามามีบทบาทในการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้น คณะผู้ศึกษา 
จึงพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการสั่งการแทน
การใช้แรงงาน โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย หรือที่
เรียกว่า อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things  
(IoT) [5] รวมถึงพัฒนาเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการท าการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นและลดปัญหาดังที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยการพัฒนาเครื่องมือการสั่งการและควบคุม
การเกษตรแบบอัตโนมัติโดยนั้น สามารถด าเนินการได้ทั้งใน
พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ขนาดเล็กในชุมชนเมือง เช่น การ
ปลูกพืชปักสวนครัว เป็นต้น โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ตรวจจับเข้ามาช่วยภายใต้เครือข่ายไร้สาย  

ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะพื้นที่ ชุมชนเมือง มีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัด และ
ประชาชนท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการแนวคิด
พัฒนาโปรแกรมชุดค าสั่งและควบคุมระบบสวนครัวอัจฉริยะ
ขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก
ผักสวนครัวในขณะที่ก าลังท างานได้ และเหมาะกับสังคมการ
แข่งขันและเร่งรีบในเมืองอุตสาหกรรมและยุคอุตสาหกรรม 
ที่ก าลังพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และดิจิทัล 4.0 และ
แนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็น
ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ
เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงคือ การพึ่งพา
ตนเองได้ รวมทั้งมีระบบภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (climate change) ได้อีกด้วย 

 
2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 
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ขั้นตอนการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและ

ต่างประเทศเกี่ยวกับระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจริง 

2.2 ศึกษาแพลตฟอร์ม (Platforms) ที่ใช้ในการสร้าง
ชุดค าสั่งเพื่อเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต ( IoT) ที่เหมาะสมใน
ปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเกษตรกร
สามารถใช้ได้จริง ซึ่งเน้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ท าเกษตรใน
พื้นที่จ ากัด เช่น คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร 

2.3 ก าหนดชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องลงในแพลตฟอร์ม 
(Platforms) ที่ด าเนินการคัดเลือกโดยการอ้างอิงข้อมูลสถิติ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชนิดพืชที่ด าเนินการคัดเลือก
ปลูก 

2.4 พัฒนาโปรแกรม (Mobile application) เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการสั่งการแบบเคลื่อนที่ด้วย Android studio 
เพื่อใช้ในการสั่งการในแพลตฟอร์ม (Platforms) ที่พัฒนาขึ้น
ให้สามารถท างานได้ในสภาวะที่ก าหนด โดยก าหนดค่าปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช 

2.5 น าชุดโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลองในพื้นที่
แปลงผักสวนครัวขนาด 1*1 เมตร ตามชุดค าสั่งที่ก าหนดขึ้น 

2.6 บันทึกผลการท างานของชุดค าสั่งและแก้ไขค่า
ความคลาดเคลื่อนและ 

2.7 จัดท าคู่มือการใช้งานชุดค าสั่งเพื่อพัฒนาต่อยอด
ในการท าการเกษตรหลากหลายรูปแบบต่อไป 

2.8 สรุปผลการทดลองการพัฒนาโปรแกรมควบคุม
และสั่งการส าหรับแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ 
 
3. ผลการวิจัย (Results)   
 การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
1) พื้นที่ด าเนินการทดลองเหมาะส าหรับพื้นที่ที่เป็น
คอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร 2) ตัวแปรควบคุมในการ
พิจารณา  ได้ แก่  อุณหภู มิ  (Temperature)  ความ ช้ืน 
(Moisture) และปริมาณปุ๋ย (Fertilizer) อ้างอิงปริมาณการ
ใช้ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการศึกษาเป็น
ค่าอ้างอิงมาตรฐาน โดยผลการศึกษาพบว่า แพลตฟอร์ม 
(Platforms) ที่พิจารณาคัดเลือกคือ โหนด เอ็มซียู ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า NodeMCU [6]  โดยเป็นบอร์ดที่ใช้ ESP8266 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing 
Unit: CPU) ส าหรับประมวลผลโปรแกรมต่างๆ และเป็น
แพลตฟอร์มที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of 
Things (IoT) ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีพื้นที่เขียนโปรแกรม
มากกว่าแพลตฟอร์มอื่น อีกท้ังยังมีความสามารถเช่ือมต่อกับ
ชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่าย

คอมพิว เตอร์ แบบไร้สาย  หรือที่ เ รี ยกสั้นๆ  ว่ า  Wi-Fi 
(Wireless fidelity) ได้สะดวกและง่ายต่อการท างาน โดยใน
บอร์ดรุ่นนี้ใช้ ESP8266 12E มีพื้นท่ีหน่วยความจ าที่สามารถ
อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบนทึกข้อมูลใดๆ ลงไปได้ หรือ
ที่เรียกว่า รอม (ROM: Read Only Memory) สูงถึง 4MB 
เพียงพอส าหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ในการสั่งการ 

รายละเอียดอุปกรณ์ของ NodeMCU ดังภาพท่ี 1 
 

ภาพที่ 1  รายละเอียดของ NodeMCU 
 

 อีกทั้งภายใน NodeMCU ยังเป็นอาร์ม (ARM: 
Advanced RISC Machine) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็น
โปรเซสเซอร์ในคอมพิวเตอร์ชนิดฝังตัวขนาดย่อมๆ ใช้ความถี่
สูงถึง 40 MHz ท าให้สามารถประมวลผลโค้ดโปรแกรมได้
อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับงานด้านการเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart farming) และ IoT [5] โดยมีผังการท างานของ 
ARM ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 ผังการท างาน ARM 
ที่มา: สุรินทร์ กิตติธรกุล, 2560 [7] 

 
 ในการออกแบบชุดค าสั่ง น้ัน พิจารณาให้สอดคล้องกับ
การเจริญเติบโตของพืชสวนครัวที่ด าเนินการเพาะปลูก โดย
ก าหนดค าสั่งที่เป็นปัจจัยควบคุมตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ปริมาณความต้องการแตกต่างกันของแต่ละชนิดพืชสวนครัว 
โดยรายละเอียดผังการออกแบบและพัฒนาชุดค าสั่งดังภาพที่ 
3 โดยมีชุดค าสั่งที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องต่อการเจริญเติบโต
ของพืชสวนครัวท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษก ากับ ดังนี ้

1) อุณหภูมิ (Temperature) 
2) ความช้ืน (Moisture) 
3) ปุ๋ย (Fertilizer) 

 

 
ภาพที่ 3 ผังการพัฒนาชุดค าสั่งเขา้สู ่NodeMCU 
 
 โดยในการพัฒนาชุดสั่งนี้ ได้ออกแบบไว้ส าหรับพืชสวน
ครัวอัจฉริยะ 3 ชนิด ในการพัฒนาแอฟพลิเคชันในการสั่ง
การได้แก่ ผักบุ้ง คื่นฉ่ายและผักกวางตุ้ง  เนื่องจากเป็นพืช
อายุสั้นและทุกครัวเรือนในสังคมเมืองสามารถประกอบ
อาหารได้ง่าย ซึ่งในแต่ละชนิดมีปัจจัยความต้องการในการ
เจริญเติบโตไม่เท่ากัน รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที ่
2 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้น้ าของพืช 

ชนิดพืช 
อายุพืช
(วัน) 

ปริมาณ
การใช้

น้ า 
(วัน) 

จ านวน
วันที่

ต้องส่ง
น้ า 

(วัน) 

น้ าใช้ของ
พืชต่อวัน 

(มม.) 

ผักบุ้ง 25-30 200 24 3.1 
กวางตุ้ง 35-45 170 28 2.9 
คื่นช่าย 25-30 150 30 2.7 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2550 [8] 
 
จากตารางที่ 1 จะพบว่า การพัฒนาชุดค าสั่งนั้นจะต้อง
พิจารณาอายุพืชตลอดช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่ก าหนด 
ปริมาณความต้องการใช้น้ าและจ านวนวันที่จะต้องรดน้ าของ
พืชแต่ละชนิด รวมทั้งการให้ปุ๋ยโดยปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ละลายน้ าน้ า เช่น น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น เพื่อให้ชุดค าสั่ง
สามารถสั่งการและแจ้งเตือนได้ตามความต้องการใช้ของพืช
ได้ ท าให้ลดการสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายของทรัพยากรได้ 
รวมทั้งพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืชทั้ง 3 ชนิดด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ชนิด
พืช 

ปริมา
ณ

ความ
ต้องกา
รปุ๋ย 

(ลิตร) 

อุณหภูมิ
ของพืชที่
เหมาะกับ

การ
เจริญเติบโ

ต 

อุณหภู
มิสูงสุด
ที่ต้อง
ปล่อย
ไอน้ า 

ปริมาณ
ความชื้น
ในการสั่ง
สปริงเกอร์

ท างาน 

ผักบุ้ง 7 25-35 °C 40°C 

> 15 % 
จากจุด
ความช้ืน

ชลประทาน 

กวาง 
ตุ้ง 

2.250 20-25°C 40°C 

> 15 % 
จากจุด
ความช้ืน

ชลประทาน 

คื่น 
ช่าย 

2.250 15-20°C 40°C 

> 15 % 
จากจุด
ความช้ืน

ชลประทาน 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2550 [8] 
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 จากตารางที่ 2 จะพบว่า ในชุดค าสั่งในการสั่งการและ
ควบคุมนั้น จะแบ่งตามเง่ือนไขดังนี้ 

1) เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดความช้ืน มากกว่า 15 % จากจุด
ความช้ืนชลประทาน แอฟพลิเคชันจะท าการแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งาน (User) ทราบเพื่อสั่งการให้สปริงเกอร์ท างาน  

2) เมื่ออุณหภูมิร้อนถึงจุด 40 องศาเซลเซียส แอฟพลิเค
ชันจะท าการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (User) ทราบและสั่งการให้
ปล่อยไอน้ า เพื่อลดระดับของอุณหภูมิป้องกันพืชเหี่ยวและ
ตายในที่สุด 
 เมื่อด าเนินการพัฒนาชุดค าสั่งในแพลตฟอร์มของ 
NodeMCU  และสร้างในแอฟพลิเคชันแบบเคลื่อนที่แล้ว 
ระบบการท างานจะผ่านเทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณ 
หรือท่ีเราเรียกว่า เซ็นเซอร์ (Sensor) และ Wi-Fi ดังนั้น เมื่อ
ด าเนินการทดลองและด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่แปลง
ทดลองจริ ง เพื่ อแก้ ไขความคลาดเคลื่ อนของค าสั่ งที่
ด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยด าเนินการปลูกผักสวนครัวขนาด 
1*1 เมตร ซึ่งเป็นระบบการปลูกแบบปิด ทั้งนี้ พิจารณาจาก
พื้นที่ในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร  โดยออกแบบ
แปลงผักสวนครัวอัจฉริยะดังภาพท่ี 4 ซึ่งแสดงผังการปลูกผัง
สวนครัวนี้มีสปริงเกอร์ ขนาดแรงดันน้ า 3-4 บาร์  ปริมาณ
น้ า (Flow) 36 ลิตรต่อช่ัวโมง รัศมี 3-4 เมตรแล้วแต่แรงดัน
ปั๊มกับจ านวนสปริงเกอร์ จ่ายน้ าแบบ 1 หัว หรือแยก 4 หัว 
วัสดุท าจากพลาสติกทนแรงกระแทก และถังบรรจุน้ า 
(Water storage tank) ขนาด 20 ลิตร โรงเรือนท าจากวัสดุ
ที่เรียกว่า พลาสติก PE ความหนา 150 ไมครอน ซึ่งสามารถ
ป้องกันแสงแดดได้ 7% และสามารถทนทานต่อคลอรีนที่ใช้
น้ าประปาได้รวมทั้งสามารถป้องกันแมลงศัตรูพืช  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผังการปลูกผักสวนครัวอัจฉริยะ 

 
 หลักการท างานของระบบการสั่งการและแจ้งเตือนการ
ปลูกผักสวนครัวอัจฉริยะนี้มีดังนี้ ผู้ใช้งาน (User) สั่งการจาก
ระบบประมวลผล (Cloud computing) ผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สายที่อยู่กับโรงเรือนของแปลงผักสวนครัว เพื่อประมวลผล
ที่จะท าให้ตัวแปรที่ควบคุมในชุดค าสั่งในการเพาะปลูก
เช่ือมโยงกันหมดจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่สู่
โรงเรือนเพราะปลูก ท าให้สะดวกต่อการสั่งการและการแจ้ง
เตือน หรือใช้ในการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชได้ 
ดังนั้น เกษตรกรที่ท าการปลูกผักสวนครัวนี้ จะลดความวิตก
กังวลเรื่องของเวลาในการรดน้ า การให้ปุ๋ยในการปลูกผักสวน
ครัว ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทุกพ้ืนท่ีที่สัญญาณอินเตอร์เน็ต
เข้าถึงได้ 
 
4. อภิปรายผล (Discussion) 

ระบบโปรแกรมควบคุมและสั่ งการที่พัฒนาจาก
NodeMCU ผ่านเครือข่าย Wi-Fi นั้นเป็นการตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล อันส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ดี 
รวมทั้งเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ระบบปิด มีพื้นที่น้อย เช่น 
หมู่บ้ านจัดสรร คอนโดมิ เนียม หรือพื้นที่แคบ ท าให้
สะดวกสบายในการควบคุมและการสั่งการ ซึ่งการพัฒนา
โปรแกรมค าสั่งนี้เหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น
และความต้องการใช้น้ าน้อย และมีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัด 

ใ น ก า ร ท า ง า น ขอ ง ร ะ บ บ เ ก ษต ร อั จ ฉ ริ ย ะ นี้ มี
ความสัมพันธ์และเ ช่ือมโยงกันเช่นเดียวกันกับการเป็น
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart office) หรือเจ้าของบ้าน หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีแนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดวัสดุ เหลือใช้และลดกา ร
สิ้นเปลืองของทรัพยากร ก้าวเข้าสู่การลดของเสียจาก
การเกษตรและลดการใช้ยาก าจัดศตัรูพืช เนื่องจากเป็นระบบ
ปิด ลดอันตรายที่จะก่อให้เกิดต่อสุขภาพ เมื่อพิจารณาขยาย
พื้นที่ท าการเกษตรเป็นพื้นที่ธรรมชาติ จะพบว่า สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้ า ปุ๋ย และสามารถที่จะควบคุมให้เป็นไป
ตามความต้องการใช้ของพืชได้ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 
 
5. สรุปผล (Conclusion) 

จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบ
อินเตอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการจัดการด้านการเกษตรให้การ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัวเป็นไปตามความเหมาะสมของ
ความต้ องการของพืชแต่ ละชนิด  และอ านว ยความ
สะดวกสบายให้กับสังคมเมืองนั้น ผลจากการพัฒนา
โปรแกรมควบคุมและสั่ งการส าหรับแปลงผักสวนครัว

Application on smartphone 

แปลงทดลอง 
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อัจฉริยะนั้น ได้ชุดค าสั่ง 1 ชุดที่พัฒนาจากแพลตฟอร์มของ 
NodeMCU เป็นบอร์ดในการในการพัฒนาชุดค าสั่งและ
พัฒนาแอฟพลิเคชันรองรับชุดค าสั่งแบบเคลื่อนที่ (Mobile 
application) เพื่อความสะดวกในการสั่งการและควบคุมแจ้ง
เตือนการปลูกผักสวนครัว ด้วยระบบการตรวจจับสัญญาณ 
(Sensor) ผ่าน Wi-Fi  ทั้งนี้ การน าชุดค าสั่งนี้มาใช้งานใน
พื้นที่จริงสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องการแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ การขาดแรงงาน และแรงงานผู้สูงอายุในการท า
เกษตรกรรม รวมทั้งการลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยและ
สิ้นเปลืองในการปลูกผักสวนครัวตามแบบธรรมชาติดั้งเดิม 
เมื่อน าโปรแกรมชุดค าสั่งนี้ลงไปใช้ในพื้นที่ทดลองจริงพบว่า 
การท างานจะมีความรวดเร็วหรือช้าของระบบการสั่งการจะ
เช่ือมโยงกับความเร็วและความแรงของอินเตอร์เน็ต ส่วน
ระบบค าสั่งอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามค าสั่งที่โปแกรมไว้ใน 
NodeMCU  ดังนั้น การปลูกผักสวนครัวด้วยระบบนี้จึง
เหมาะกับสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องออกมา
ท างานและต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปลูกผักสวน
ครัวเพื่อรับประทานในครัวเรือน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการด าเนินการ
ศึกษาในครั้งนี้จนประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดี  และ
ขอขอบคุณทีมผู้ศึกษาทุกคนที่ร่วมมือและร่วมใจกันท างานนี้
จนประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
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