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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง คือการท่ีส่ิงต่าง ๆ ถูก
เช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเขา้สู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าใหม้นุษยส์ามารถสั่งการ
ควบคุมใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
ท าให้เห็นความส าคัญของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง จึงได้ท  า
ระบบเตือนภยับา้นผ่านมือถือ โดยมีแอปพลิเคชนัเป็นตวัสั่งควบคุม เปิด-
ปิด หลอดไฟและเปิด-ปิดโซลินอยด์วาล์วน ้ าผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ได้ โดย
ใชโ้หนด MCU มาใชใ้นการควบคุมเซ็นเซอร์ตรวจวดัแสง เซ็นเซอร์วดั
ความช้ืนในดิน เซ็นเซอร์ตรวจจบัควนัและเซ็นเซอร์อลัตร้าโซนิคส าหรับ
ตัวจับผูบุ้กรุก สามารถแจ้งเตือนเม่ือตรวจพบควนัไฟและผูบุ้กรุกผ่าน
แอปพลิเคชันได้ โดยมีเวลาในการหน่วงแต่ละฟังกช์ันการควบคุม
ประมาณ 30 วินาที 
 
ค าส าคญั: อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง, โหนด MCU, แอปพลิเคชนั 
 

Abstract 
The internet of things is significant nowadays. It is a system that 

allowed any devices communicate to each other via wireless network. 
According to its advantages, we made a security alarm system that can 
send us a warning on a mobile screen. The application was made in 
order to control an On/Off switch of a fluorescent bulb and a solenoid 
valve. We used Node MCU to control alight sensor, a moisture sensor, a 
smoke sensor and an ultrasonic sensor. After the tests, we found that the  
system worked properly through Line application; the smoke detection 
notification showed the average time in between 6 and 16 seconds, it 
can detect an intruder in the distance from 1 to 2 meters, an LDR sensor 
was able to automatically control the On/Off switch of a fluorescent 
bulb and  the solenoid valve worked approximately every 30 seconds. 
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1. บทน า 
 เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง [1] หรือ “อินเทอร์เน็ต” หมายถึง 
การท่ีส่ิงต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้
มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เช่น การสั่ง เปิด-ปิด อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองมือ
ทางการเกษตร เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยเทคโนโลยีน้ี
จะเป็นทั้งประโยชนอ์ย่างมหาศาล และมีความเส่ียงไปพร้อมๆ กนั เพราะ
หากระบบรักษาความปลอดภยัของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่
ดีพออาจท าใหผู้ไ้ม่ประสงคดี์เขา้มากระท าการท่ีไม่พึงประสงค์ต่อข้อมูล
สารสนเทศหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ 
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันามาตรการและเทคนิคใน
การรักษาความปลอดภยัไอทีควบคู่กนัไปดว้ย 
 จากการศึกษาคน้ควา้หาข้อมูลพบว่าการใช้เทคโนโลยีมาควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน [2] เพ่ืออ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภยัแกผู่อ้ยู่อาศยั หรือสมาร์ทโฮม ท่ีน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่างๆแกผู่ ้อยู่อาศัย โดยเทคโนโลยีนั้นมักจะน ามาใช้กบั
อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ระบบความคุมแสงสว่าง 
ระบบควบคุมความเย็นภายในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัยของตัว
บา้น ระบบความบนัเทิงภายในตวับา้น และระบบแจง้เตือนความผิดปกติ
ภายในบา้น โดยระบบต่างๆนั้น ผูใ้ชส้ามารถควบคุมไดผ้่าน Smart Phone 
หรือ tablet จากท่ีไหนกไ็ดท้ัว่โลก โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 ผูน้  าเสนอจึงมีแนวคิดท่ีจะประยุกตแ์ละประโยชน์ของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงมาใช้กบัระบบเตือนภัยบ้านผ่านมือถือ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ อ านวยความสะดวก และความ
ปลอดภยัแกผู่ใ้ชง้านในปัจจุบนั โดยเน้นไปท่ีความปลอดภัยในกรณีท่ีมี
ความผิดปกติภายในบา้น เม่ือมีผูบุ้กรุก เม่ือมีแกส๊ร่ัวไหล หรือมีควนัไฟ
ไหม ้ควบคุมใหร้ดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัได้อัตโนมัติเม่ือสภาพดินแห้ง การ
ตรวจจบัสัญญาณเหล่าน้ีท าไดด้ว้ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง เม่ือ
ได้รับสัญญาณแล้วจะน าไปประมวลผลแล้วส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือไปเกบ็บนระบบเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นระบบจะน าข้อมูลไป
แจง้เตือนบนแอปพลิเคชนัของผูใ้ชง้านต่อไป 
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2.    หลักการและการออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 
2.1  การออกแบบระบบเตือนภัยบ้านผ่านมือถือ 
 

 
รูปท่ี 1  บล็อกไดอะแกรมระบบเตือนภยับา้นผ่านมือถือ 

 
 จากบล็อกไดอะแกรมในรูปท่ี 1 จะแบ่งส่วนการท างานต่างๆ 
ได้แก ่(1) Mobile Application ท าหน้าท่ี เป็นแอปพลิเคชันส่ือสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต สั่งงานควบคุมเปิด-ปิดไฟบ้านและโซลินอยด์วาล์ว 
รวมทั้งใชดู้ขอ้มูลของเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก ่สภาวะของความช้ืนของดิน 
สภาวะเปิด-ปิด หลอดไฟ สภาวะตรวจจบัแกส๊ร่ัวไหล และสภาวะแสดง
ว่ามีผูบุ้กรุกเข้ามาในบ้านผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (2) Auto Server 
เป็นเซิร์ฟเวอร์ใชส้ าหรับเกบ็ขอ้มูลท่ีถูกส่งมาจากอุปกรณ์ไร้สาย อีกทั้งใช้
ดึงข้อมูลกลับสู่โทรศัพท์มือถือ (3) Node MCU [3], [4] ท  าหน้าท่ีส่ง
ขอ้มูลเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือส่งค่าไปยงัเซิร์ฟเวอร์หรือรับข้อมูลกลับมาเพ่ือ
ส่งให้ Node MCU ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (4) โมดูลรีเลยท์  าหน้าท่ีเป็น
สวิตช์ เปิด-ปิด แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ให้กบัหลอดไฟ และโซลินอยด์
วาลว์ (5)โซลินอยดว์าลว์ท าหนา้ท่ีควบคุมการ เปิด-ปิด ทางไหลเข้าออก
ของน ้าเม่ือดินแหง้ (6) หลอดไฟขนาด 220 Vac เป็นอุปกรณ์เอาตพุ์ตท่ีให้
แสงสว่างภายในบา้น (7) เซ็นเซอร์ตรวจวดัแสง ใช้ตรวจจับความสว่าง
ภายในบ้าน เม่ือมีความสว่างค่าความต้านทานภายในจะลดลง Node 
MCU จะสั่งใหรี้เลยท์  าการปิดไฟอัตโนมัติ (8) เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคมี
หนา้ท่ีตรวจจบัความเคล่ือนไหว (ผูบุ้กรุก) โดยจะส่งขอ้มูลสัญญาณมายงั 
Node MCU (9) เป็นเซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน โดยวดัสถานะความช้ืน 
 

 
รูปท่ี 2  เคร่ืองเตือนภยับา้นผ่านมือถือท่ีประกอบเสร็จแลว้ 

ของดินเพ่ือส่งข้อมูลมายงั Node MCU (10) เซ็นเซอร์ตรวจจับควนั ใช้
ตรวจจบัแกส๊ร่ัวหรือตรวจจบัควนัไฟภายในหอ้งครัวได้ ค่าท่ีตรวจจับได้
จะถูกส่งกลับไปท่ี Node MCU ต่อไป ในรูปท่ี 2 คือ วงจรรวมทั้งหมด
ภายในกล่องควบคุมท่ีไดป้ระกอบเสร็จแลว้ 
 

2.2 การออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 
 หนา้แอปพลิเคชนั เป็นส่วนท่ีสั่งการท างานจะมีปุ่มต่างๆ ไวส้ั่งการ
ท างานควบคุมไฟแสงสว่างและวาล์วรดน ้ า และใช้แสดงสภาวะต่างๆ 
ภายในบ้านได้ หน้าแอปพลิเคชันน้ี สร้างจากโปรแกรม MLT App 
lnventor 2 เป็นโปรแกรมใชส้ าหรับสร้างแอพพลิเคชันให้สมาร์ทโฟนท่ี
เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีลักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ 
Visual Programming โดยเขียนโปรแกรมดว้ยการต่อบล็อกค าสั่ง เพ่ือให้
ผูใ้ชง้านสามารถสั่งการท างานบนโทรศพัทมื์อถือไดส้ะดวก ดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3  หนา้แอปพลิเคชนัระบบเตือนภยับา้นผ่านมือถือ 

 

2.3 การท างานชุดควบคุมไฟแสงสว่างและวาล์วรดน ้าต้นไม้ 
 การท างานของชุดควบคุมไฟแสงสว่าง และวาล์วรดน ้ าต้นไม้
แสดงดังรูปท่ี 4 มีทั้ งแบบโหมดอัตโนมัติ (Automatic) และแบบโหมด
ควบคุมดว้ยมือ (Manual) หากเร่ิมจากโหมดอัตโนมัติ ท่ี Node MCU รับ
ค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจวดัความช้ืนในดิน เม่ือตรวจพบว่ามีความช้ืนน้อย
กว่าท่ีก  าหนด (สภาวะดินแหง้) กจ็ะสั่งการใหว้าลว์น ้ ารดน ้ าต้นไม้ท  างาน 
แต่ถ้าความช้ืนมีค่ามาก (สภาวะดินเปียก) กจ็ะสั่งการให้วาล์วน ้ าหยุด
ท างาน และเซ็นเซอร์ตรวจวดัความสว่างภายในห้อง เม่ือตรวจพบว่ามี
แสงสว่างมากกว่าท่ีก  าหนดกจ็ะสั่งการให้ปิดหลอดไฟ แต่ถ้าพบว่ามี
ความสว่างน้อยกว่าท่ีก  าหนด กจ็ะสั่งการเปิดหลอดไฟให้แสงสว่าง 
ส าหรับโหมดควบคุมด้วยมือ การท างานเร่ิมจาก Node MCU รับค่าผ่าน

(7) LDR Sensor
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ปุ่มกดบนหน้าแอปพลิเคชัน ซ่ึงควบคุมเปิดหรือวาล์วรดน ้ าต้นไม้ ด้วย
การกดเลือกท่ีปุ่มสวิตช์ “VALUE ON” หรือ “VALUE OFF” และการ
ควบคุมเปิดหรือปิดหลอดไฟแสงสว่าง จะรับขอ้มูลดว้ยการกดเลือกท่ีปุ่ม
สวิตช ์“LIGHT ON” หรือ “LIGHT OFF” ไดเ้ช่นกนั  
 

 
รูปท่ี 4  ผงังานการควบคุมไฟแสงสว่างและวาลว์รดน ้าตน้ไม ้

 

2.4 การท างานระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 
 จากรูปท่ี 5 แสดงผงัการท างานระบบเตือนภยับา้นผ่านมือถือ จะมี 
Node MCU ESP8266 เป็นตวัควบคุมการท างานหลักทั้งหมด เร่ิมจากท า
การเช่ือมต่อเข้าระบบ WiFi และเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจะรับอินพุตจาก
เซ็นเซอร์ต่างๆ เซ็นเซอร์วัดความช้ืนถ้าหากมีค่าความช้ืนเกินกว่าท่ี
ก  าหนดไว ้MCU จะใหแ้สดงขอ้ความ “สภาพดินเปียก” หากมีค่าต ่ากว่าท่ี
ก  าหนดจะให้แสดงข้อความ “สภาพดินแห้ง” หากตรวจพบความสว่าง
ภายในห้องกจ็ะให้แสดงข้อความ “ความสว่างปกติ” หากมีความสว่าง
นอ้ยจะแสดงขอ้ความ “มีความมืด” หากเซ็นเซอร์ตรวบพบแกส๊ภายใน
หอ้งครัว กจ็ะใหแ้สดงขอ้ความ “ตรวจจบัควนัได้” พร้อมกบัส่งข้อความ
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ฉุกเฉิน !! ตรวจพบควนัและแกส๊” หากไม่พบ
แก ๊สจะแสดงข้อความ “สภาวะปกติ” และเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายคือ
เซ็นเซอร์วดัระยะทางใช้ตรวจจับผูบุ้กรุก เม่ือตรวจพบผู ้บุกรุกบริเวณ
ด้านหน้าเซ็นเซอร์ กจ็ะให้แสดงข้อความ “ตรวจพบความเคล่ือนไหว” 
หากไม่พบความจะใหแ้สดงขอ้ความ “สภาพแวดลอ้มปกติ” 

 
กกกกรูปท่ี 5  ผงังานระบบเตือนภยับา้นบนมือถือ 

       

3 ทดสอบการท างานระบบเตือนภัยบ้านผ่านมือถือ 
3.1 ทดสอบการท างานหลอดไฟแสงสว่าง 
 ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจวดัระดบัแสง เพ่ือใชค้วบคุมการ
เปิด-ปิดหลอดไฟแสงสว่าง เม่ือเปรียบเทียบกบัมิเตอร์วดัความเข้มแสง 
Lux METER รุ่น LX-01U เม่ือท าการวดัแสงอยู่ท่ีระดบั 0-15 Lux สภาวะ
หลอดไฟจะติดสว่าง พร้อมทั้งแสดงสถานะบนแอปพลิเคชนัแจง้ขอ้ความ 
“มีความมืด” ถ้าค่าความเข้มแสงมีค่าสูงกว่า 98 Lux หลอดไฟจะดับลง
พร้อมทั้งสถานะบนแอปพลิเคชันแจ้งข้อความ “มีความสว่างมาก” ดัง-
แสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ทดสอบการท างานหลอดไฟแสงสว่าง 

ทดสอบคร้ังที่ ค่าความเขม้ของแสง 
( Lux ) 

สถานะของ
หลอดไฟ 

ขอ้ความบน 
หนา้แอปพลิเคชนั 

1 10  มีความมืด 
2 15  มีความมืด 
3 5  มีความมืด 
4 98  มีความสว่างมาก 
5 476  มีความสว่างมาก 
6 460  มีความสว่างมาก 

หมายเหตุ   คือ หลอดไฟติดสว่าง  และ   คือ หลอดไฟดบั 
 

3.2  ทดสอบการท างานโซลินอยด์วาล์วในการรดน ้าต้นไม้ 
 ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจวดัความช้ืนเพ่ือใช้ควบคุมการ
เปิด-ปิดวาลว์รดน ้าตน้ไม ้เม่ือเปรียบเทียบกบัมิเตอร์วดัความช้ืนในดินรุ่น 
AMT-300 ท่ีมิเตอร์วัดความช้ืนแสดงผล “DRY+” (ดินแห้ง) ตัวเคร่ือง
ควบคุมจะสั่งการใหโ้ซลินอยดว์าลว์ท างาน พร้อมทั้งแจ้งข้อความแสดง
สถานะบนแอปพลิเคชันว่า “สภาพดินแห้ง” แต่ถ้ามิเตอร์วดัความช้ืน
แสดงผล “WET” หรือ “NOR” (ดินเปียกช้ืน) ตวัเคร่ืองควบคุมจะสั่งการ
ให้โซลินอยด์วาล์วหยุดท างาน พร้อมทั้งแจ้งข้อความแสดงสถานะบน
แอปพลิเคชนัว่า “สภาพดินเปียก” ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ทดสอบการท างานโซลินอยดว์าลว์ในการรดน ้าตน้ไม ้

ทดสอบคร้ังที ่ ค่าความช้ืนในดินจาก
เคร่ืองวดั AMT-300 

สภาวะ 
โซลินอยดว์าลว์ 

ขอ้ความบน 
หนา้แอปพลิเคชนั 

1 DRY+  สภาพดินแห้ง 
2 DRY+  สภาพดินแห้ง 
3 WET  สภาพดินเปียก 
4 NOR  สภาพดินเปียก 
5 NOR  สภาพดินเปียก 

หมายเหตุ  คือ โซลินอยด์วาลว์ท างาน และ   คือ โซลินอยด์วาล์วหยดุท างาน 
 

3.3 ทดสอบการท างานตรวจจับควันไฟ 
 ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจจบัแกส๊หรือควนัไฟโดยใช้ควนั
ไฟจากธูปในการทดสอบ เม่ือเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบควนัไฟ ท่ีเคร่ืองจะท า
การส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันแจ้งข้อความว่า “สภาวะปกติ” แต่ถ้า
หากตรวจพบควนัไฟจะแจ้งข้อความว่า “ตรวจจับควนัได้” ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 พร้อมทั้งแจ้งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ว่า “ฉุกเฉิน !! 
ตรวจพบควนัและแกส๊” ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 

ตารางท่ี 3  ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจจบัควนัไฟหรือแกส๊ 
เซ็นเซอร์ตรวจจบั
แกส๊หรือควนัไฟ 

ขอ้ความ 
บนหนา้แอปพลิเคชนั 

ขอ้ความที ่
หนา้แอปพลิเคชนัไลน ์

 ตรวจจบัควนัได้ ฉุกเฉิน !! ตรวจพบควนัภายในบา้น 
 ตรวจจบัควนัได้ ฉุกเฉิน !! ตรวจพบควนัภายในบา้น 
 ตรวจจบัควนัได้ ฉุกเฉิน !! ตรวจพบควนัภายในบา้น 
 สภาวะปกติ ไม่มีการส่งขอ้ความ 
 สภาวะปกติ ไม่มีการส่งขอ้ความ 

หมายเหตุ  คือ มีควนัไฟ  และ  คือ ไม่มีควนัไฟ 
 

  
รูปท่ี 6  การแจง้ขอ้ความตรวจจบัควนับนหนา้แอปพลิเคชนั 

 

3.4  ทดสอบการท างานตรวจจับผู้บุกรุก 
 ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจจบัผูบุ้กรุก ดว้ยการให้คนไปยืน
ท่ีหนา้เซ็นเซอร์ท่ีระยะห่างตั้งแต่ 0.5-3.5 เมตร เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับ
ความคล่ือนไหวจ าลองการพบผูบุ้กรุก ไดต้ั้ งแต่ 1.0-2.5 เมตร พร้อมแจ้ง
แสดงข้อความผ่านแอปพลิเคชันว่า “ตรวจพบความเคล่ือนไหว” แต่ท่ี
ระยะตั้งแต่ 3.0 เมตร ข้ึนไป เซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับได้ กจ็ะแจ้ง
แสดงขอ้ความผ่านแอปพลิเคชันว่า “สภาพแวดล้อมปกติ” ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 พร้อมทั้งแจง้ขอ้ความผ่านแอปพลิเคชนัไลนว์่า “ฉุกเฉิน !! มีผู ้
บุกรุกเขา้มาภายในบา้น” ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
 

ตารางท่ี 4  ทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว 

ระยะห่างจากเซ็นเซอร์
ตรวจจบัผูบุ้กรุก (เมตร) ขอ้ความบนหนา้แอปพลิเคชนั ขอ้ความที ่

หนา้แอปพลิเคชนัไลน ์

1.0 ตรวจพบความเคลื่อนไหว ฉุกเฉิน !! มีผูบุ้กรุกเขา้มาในบา้น 
1.5 ตรวจพบความเคลื่อนไหว ฉุกเฉิน !! มีผูบุ้กรุกเขา้มาในบา้น 
2.0 ตรวจพบความเคลื่อนไหว ฉุกเฉิน !! มีผูบุ้กรุกเขา้มาในบา้น 
2.5 ตรวจพบความเคลื่อนไหว ฉุกเฉิน !! มีผูบุ้กรุกเขา้มาในบา้น 
3.0 สภาพแวดลอ้มปกติ ไม่มีการส่งขอ้ความ 
3.5 สภาพแวดลอ้มปกติ ไม่มีการส่งขอ้ความ 

 

     
รูปท่ี 7  การแจง้ขอ้ความตรวจพบความเคล่ือนไหวบนหนา้แอปพลิเคชนั  

 

4.   สรุป 
 จากการทดสอบเคร่ืองเตือนภัยบ้านผ่านมือถือ สามารถน าไปใช้
งานไดจ้ริง โดยมีระยะเวลาตอบสนองในการแจ้งเตือนตรวจจับควนัไฟ
ผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์มีค่าเฉล่ียท่ี 6-16 วินาที สามารถเปิดไฟแสงสว่าง
ไดอ้ตัโนมติัเม่ือมีความเขม้แสงนอ้ยกว่า 15 Lux และจะดบัลงเม่ือมีความ
เขม้แสงมากกว่า 98 Lux พร้อมแจง้เตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชันได้จริง 
สามารถเปิดวาลว์น ้ารดน ้าตน้ไมไ้ดเ้ม่ือตรวจพบสภาพดินแหง้ และจะปิด
วาลว์น ้าเองอตัโนมติัเม่ือตรวจพบว่ามีสภาพดินช้ืนเปียก พร้อมแจ้งเตือน
สถานะผ่านแอปพลิเคชนัไดจ้ริง สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวของ 
ผูบุ้กรุกไดใ้นระยะ 1-2.5 เมตร พร้อมแจง้เตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชัน
ไดจ้ริง และสามารถตรวจจบัควนัไฟหรือแกส๊ได ้พร้อมแจ้งเตือนสถานะ
ไดท้ั้งหนา้จอแอปพลิเคชนัแอนดรอยด ์และแอปพลิเคชนัไลนไ์ดจ้ริง 
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