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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาจากระบบการสั่งการรด

น ้ าด้วยมือเป็นการสั่งการรดน ้ าอตัโนมติัผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิง 
กรณีศึกษา ไร่สานฝัน Smart Farm ประสบปัญหาในการปลูกมะเขือเทศ
พนัธุ์สีดา เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตท าให้
ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร จากการบันทึกข้อมูลความช้ืน ในดินและ
ความช้ืนในอากาศพบว่ามีข้อมูลค่าความช้ืนท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉล่ีย 
แต่ละชั่วโมงต่อวันอยู่ท่ี ร้อยละ 98.44 มีค่าความช้ืนในอากาศท่ีไม่
เหมาะสมเฉล่ียแต่ละชัว่โมงต่อวนัอยูท่ี่ร้อยละ 72.26 ซ่ึงด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาโดยการเปล่ียนจากระบบการสัง่การรดน ้าดว้ยมือ เป็นระบบการสั่ง
การรดน ้ าอตัโนมติัตามความช้ืนท่ีเหมาะสม โดยภายหลงัจากการติดตั้ง
และเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 16 วนั พบว่ามีค่าความช้ืนในดินเฉล่ียแต่ละ
ชั่วโมงต่อวนัอยู่ท่ีร้อยละ 84.50 ถึง 86.75 มีค่าความช้ืนในอากาศเฉล่ีย 
แต่ละชั่วโมงต่อวนัอยู่ท่ีร้อยละ 65.19 ถึง 68.19 ซ่ึงเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของมะเขือเทศ การด าเนินการดงักล่าวสามารถลดตน้ทุนการ
ด าเนินงานได ้300 บาทต่อวนั คิดเป็นเงิน 9,000 บาทต่อเดือน มีตน้ทุนใน
การด าเนินงาน 8,263 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 526.80 บาทต่อ
เดือน มีระยะเวลาคืนทุน 30 วนั  

 

ค าส าคญั :  ระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิง, ระบบรดนา้, มะเขือเทศพนัธ์ุสีดา, 
ค่าความช้ืน 

                  

Abstract 
The purpose of this paper was to develop from a manual 

watering system into an automatic watering system by using “Internet 
of Things” System. The case study was conducted at Rai San Fun 
(Smart Farm) which encountered a problem of growing Sida Tomatoes 
since water was insufficient for productive growth. According to the 
record of soil humidity and air humidity, it was found that average 
value of soil humidity data was improper with the percentage of 98.44 
per hour per day whereas the average value of air humidity data was 
improper with the percentage of 72.26 per hour per day. The 

implementation to solve the problem was to change the manual 
watering system into an automatic watering system which was 
programmed to water the plants automatically with proper humidity. 
After the system installation and 16-day data collection, the average 
value of soil humidity was found at the percentage of 65.19 – 68.19 
suitable for tomato growth. This implementation could reduce the 
operation cost at 300 baht per day, accounting to 9,000 baht per month. 
The operation cost was at 8,263 baht, the operation expense at 526.80 
per month and the payback period at 30 days. 

 

Keywords :  Internet of Things System, watering system, Sida Tomato, 
humidity value 

 

1. บทน า 
มะเขือเทศ เป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยมีการเพาะปลูกมะเขือเทศ บนพ้ืนท่ีประมาณ 37,673 ไร่ มะเขือเทศ
ปลูกไดใ้นดินทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดในดินร่วนเหนียวและ
ดินร่วนทราย ส่วนมากปลูกในช่วงฤดูหนาว จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มี
สภาพอากาศค่อนขา้งแปรปรวน มีฤดูฝนยาวนาน ท าให้มีความช้ืนสูงเป็น
สาเหตุส าคญัท าให้เกิดโรคทางใบและทางรากระบาดอยา่งรุนแรง จึงควร
ปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน เน่ืองจากการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากสถาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรจึงได้
มีการสร้างโรงเรือนเพ่ือท าการปลูกมะเขือเทศพันธ์ุสีดา การรดน ้ า
เกษตรกรไม่สามารถทราบค่าความช้ืนท่ีแน่นอนภายในโรงเรือนได ้ไม่มี
การวดัค่าความช้ืนในดิน และค่าความช้ืนในอากาศ อาศยัการสังเกตจาก
สายตาของเกษตรกรเอง ท าให้เกิดปัญหาในการรดน ้า จึงกระตุน้ท าให้เกิด
โรคปลายผลเน่า และการรดน ้ ามากท าให้โคนต้นเน่า ซ่ึงการรดน ้ า
แบบเดิมส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อตน้มะเขือเทศ ท าให้มะเขือเทศไม่
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึง
เสนอให้ เกษตรกรท าการติดตั้ งเซนเซอร์วัดค่าความช้ืนในดิน  และ
เซนเซอร์วดัค่าความช้ืนในอากาศ เพ่ือให้สามารถทราบค่าความช้ืนในดิน 
ค่าความช้ืนในอากาศ ภายในโรงเรือน ท าให้สามารถควบคุมค่าความช้ืน
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ในดินและค่าความช้ืนในอากาศได ้โดยเปล่ียนการระบบการรดน ้าดว้ยมือ
เป็นระบบการรดน ้ าระบบอตัโนมติั นอกจากนั้นยงัมีระบบการเก็บข้อ
มูลค่าความช้ืนในดินและค่าความช้ืนในอากาศ  ส่งผลให้ เกษตรกร
สามารถทราบค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกมะเขือเทศพนัธุ์สีดา 
และท าให้การรดน ้ามะเขือเทศพนัธุ์สีดาสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 

2. งานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของการเพาะปลูก 

มะเขือเทศพนัธ์ุสีดา จะเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนท่ีดินร่วนปน
ทราย เพราะสามารถระบายน ้ าได้ดี ดูแลรักษาง่าย ชอบแสงแดด ให้
ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม เพาะ
ตน้กลา้ในกระบะ หลงัตน้กลา้อาย ุ1 เดือน ยา้ยลงปลูกตามแปลงปลูกเป็น
หลุม ๆ ละ 1 ตน้หลงัอายุ 20 ถึง 25 วนั ให้ท  าคา้งเพ่ือให้ผลลอยอยู่บน 
ผิวดิน 

 
รูปท่ี 1 ผลมะเขือเทศพนัธ์ุสีดา 

 

2.2 ระบบเพาะปลูก 
ระบบน ้ าหยด  เป็นเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหน่ึงท่ี

สามารถให้น ้าแก่พืชโดยการส่งน ้าผา่นระบบท่อและปล่อยน ้าออกทางหัว
น ้าหยด ซ่ึงติดตั้งไวบ้ริเวณโคนตน้พืชน ้าจะหยดซึมลงมาบริเวณรากชา้ ๆ 
สม ่าเสมอ ข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชท่ีปลูกขนาดพ้ืนท่ีในการใช้ปลูก และ
ชนิดของดินท่ีปลูก 
 สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบ
ใหม่ ท่ีจะท าให้  การท าไร่ท านามี ภูมิ คุ ้มกัน ต่อสภาพภูมิอากาศ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม โดยการน าเอาขอ้มูลของภูมิอากาศทั้ง
ในระดบัพ้ืนท่ียอ่ย (Microclimate) ระดบัไร่ (Mesoclimate) และระดบัมห
ภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูก
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือ
กบัสภาพอากาศท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
 

2.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
เซน เซอร์วัดความ ช้ืน ใน ดิน , Relay 5V 4CH, จอ  LCD,

เซน เซอร์วัดความ ช้ืนในอากาศ , NodeMcu V.3, Relay my2, Power 
Supply 24V,  Aircard 3g wifi, โซลินอยดว์าลว์,กลอ้งวงจรปิด  

2.4 ระบบควบคุม 
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม  Arduino Arduino เ ป็ น บ อ ร์ ด

ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพฒันาแบบ Open Source คือมี
การเปิดเผยขอ้มูลทั้งดา้น Hardware และ Software ตวั บอร์ด Arduino ถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานไดง่้าย ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษา ทั้งน้ี
ผูใ้ช้งานยงัสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม พฒันาต่อยอดทั้ งตวับอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อไดก้ารเขียนโปรแกรมภาษา C 
   เว็บไซต์ IoTtweet เป็นเว็บไซต์ของคนไทยท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
ให้บริการทางดา้น IoT ออกแบบให้มีการใช้งานท่ีไม่ซบัซ้อนง่ายต่อการ
ใช้งาน สามารถสมคัรสร้างหน้า dashboard โดยท าการส่งขอ้มูลผ่านทาง 
arduino หรือ raspberry pi เขา้ concept IoT 
 

 

รูปท่ี 2 การแสดงขอ้มูลเวบ็ไซต ์IoTtweet 
 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ขวญัยืน [1] ท  าการศึกษาอุณหภูมิของดินส าหรับการปลูก

มะนาวในท่อซีเมนต์เม่ือมีและไม่มีพลาสติกคลุมดิน ผลการวิจยัพบว่า 
อุณหภูมิดินเฉล่ียท่ีระดบัความลึกระหว่าง 0.1 5 ถึง 0.2 เมตร ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกมะนาวในท่อซีเมนตเ์ม่ือมีและไม่มีพลาสติกคลุมดินมีค่า 
31.0 องศาเซลเซียส และ 29.9 องศาเซลเซียส ตามล าดบั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วง
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการปลูกมะนาวของเมนเดล คือ 23 ถึง 34 องศา
เซลเซียส การกระจายตัวของอุณหภูมิดินส าหรับปลูกมะนาวในท่อ
ซีเมนตจ์ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เม่ือมีพลาสติกคลุมดินมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัการไม่มีพลาสติกคลุมดิน โดยจะมีการเปล่ียนแปลงมากท่ี
บริเวณผิวดิน ส่วนท่ีระดบัลึกลงไปจากผิวดินมีการเปล่ียนแปลงน้อยลง 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้ท  านายอุณหภูมิดินได้
ใน 1 มิติ ท่ีระดบัความลึกจากผิวดิน 0.10 และ 0.20 เมตร โดยกรณีท่ีไม่มี
พลาสติกคลุมดิน ค่าร้อยละของความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิดินเฉล่ีย
ต ่าสุดเท่ากับร้อยละ 4.06 และอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.33 ส่วน
กรณีท่ีมีพลาสติกคลุมดินมีค่าร้อยละของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียต ่าสุด
เท่ากบัร้อยละ 8.89 และอุณหภูมิสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 20.68 
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ในปี 2559 นราธิป และ ธนาพัฒน์ [2] พัฒนาระบบรดน ้ า
อตัโนมติัผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ระบบรดน ้ าอตัโนมติัท่ีควบคุม
ดว้ยคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มเกษตรท่ีปลูกหน่อไม ้ต่อมาในปี 2560 ศุภฤกษ ์
[3] ท  าการศึกษาวิจยัระบบปลูกผกัสลดัแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics 
Systems) ท่ีสามารถปลูกผกัสลดัในคอนโดหรือห้องเช่าไดด้ว้ยอุปกรณ์อา
ดุยโน่ โดยการใช้เซนเซอร์วดัแสงรับค่าจากแสงแดดส่งไปยงัอาดุยโน่
แบบเรียลไทล์ เพ่ือประมวลผลและสั่งรีเลยเ์ปิด-ปิดไฟ LED ทดแทน
แสงแดดใชเ้ซนเซอร์วดัระดบัน ้ ารับค่าจากปริมาณน ้าในระบบส่งไปยงัอา
ดุยโน่แบบเรียลไทม ์เพ่ือประมวลผลและสั่งรีเลยเ์ปิด-ปิด การปล่อยน ้าทั้ง
ยงัสามารถดูค่าของแสง (ค่าลกัซ์) ค่าระดบัน ้า และสามารถสั่ง เปิด-ปิดไฟ 
LED เปิด-ปิด การปล่อยน ้ าเขา้สู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชั่น Blynk ใน
สมาร์ทโฟนไดแ้บบเรียลไทม ์พบวา่ระบบปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์สามารถ
รักษาช่วงของค่าแสงท่ีเหมาะแก่การปลูกผกัสลดัได้อย่างสม ่าเสมอกว่า
วิธีการปลูกด้วยแบบธรรมดา ท าให้ผกัสลัดท่ีปลูกในระบบสามารถ
เติบโตได้อย่างเต็มท่ีและเติบโตได้เร็วกว่าวิธีปลูกแบบธรรมดา 10 วนั 
และมีขนาดใบท่ีใหญ่ผกัสลดัท่ีปลูกดว้ยวิธีธรรมดา 

 

3. วธีิการด าเนินงาน 
การศึกษาขอ้มูลการปลูกมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาภายในโรงเรือน 

จากไร่สานฝัน Smart Farm ซ่ึงปลูกในรูปแบบโรงเรือนเพาะปลูก 
โรงเรือนมีทั้ง 7 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนมีขนาด กวา้ง 9 เมตร ยาว 24 
เมตร สูง 2.5 เมตร ภายในโรงเรือนติดตั้งสเปรยพ์่นหมอกส าหรับใส่ปุ๋ ย  
1 แถว จ านวน 16 ตวั ใน 1 โรงเรือนมีทั้งหมด 7 แถว แสดงดงัในรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 โรงเรือนปลูกมะเขือเทศพนัธ์ุสีดา กรณีศึกษา 

 

จากการศึกษาข้อมูลท าให้ทราบว่าระบบโรงเรือนนั้ นเกิด
ปัญหาในการรดน ้ า ปัญหาค่าความช้ืนในโรงเรือนค่อนขา้งสูง ส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บ เพ่ือแกไ้ขปัญหา ผูจ้ดัท  าจึงเสนอให้เกษตรกรท า

การติดตั้งเซนเซอร์วดัค่าความช้ืนในดิน และเซนเซอร์วดัค่าความช้ืนใน
อากาศ การควบคุมระบบการรดน ้ าด้วยมือเป็นระบบการรดน ้ าระบบ
อตัโนมติั การเก็บขอ้มูลค่าความช้ืนในดินและค่าความช้ืนในอากาศ 

การจดัท าตูค้อนโทรลเซนเซอร์วดัค่าความช้ืนในดิน และใน
อากาศ แสดงดงัรูปท่ี 4 สามารถสั่งการรดน ้ าด้วยระบบอตัโนมติัได้ ใน
การติดตั้งไดเ้พ่ิมกลอ้งวงจรปิดส าหรับตรวจดูการเจริญเติบโตของมะเขือ
เทศในโรงเรือน โดยมีการจดัท าวงจรตูค้อนโทรลเซนเซอร์ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 ตูค้อนโทรลวดัค่าความช้ืนในดิน และค่าความช้ืนในอากาศท่ี

ติดตั้งเสร็จสมบรูณ์ดา้นใน 

 
รูปท่ี 5 วงจรตูค้อนโทรลเซนเซอร์วดัความช้ืนในดินและ 

วดัความช้ืนในอากาศ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานติดตั้งตูค้อนโทรลเซนเซอร์วดัค่าความช้ืน

ในดิน และค่าความช้ืนในอากาศ การเพ่ิมระบบการรดน ้ าแบบอตัโนมติั 
การติดตั้ งกล้องเพ่ือตรวจดูการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ซ่ึงระบบ
สามารถแสดงขอ้มูลผา่นทาง www.iottweet.com  

ก่อนการตั้งค่าการท างานดว้ยระบบอตัโนมติั ไดท้  าการติดตั้ง
เซนเซอร์วดัความช้ืนในดินและในอากาศเพ่ือบนัทึกขอ้มูลก่อนการใช้
งานระบบอัตโนมัติทั้ งส้ิน 16 วนัเก็บค่าความอุณหภูมิและช้ืนทุกๆ 
ชัว่โมง ไดข้อ้มูลทุกวนัเฉล่ียแสดงดงัรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 ค่าเฉล่ียความช้ืนในดินและค่าเฉล่ียความช้ืน 

ในอากาศก่อนติดตั้งระบบอตัโนมติั  

http://www.iottweet.com/
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การตั้งค่าระบบการท างานอตัโนมติั โดยถ้าหากในดินมีค่า
ความช้ืนท่ีน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์ระบบจะสั่งน ้ าจะเปิดอตัโนมติั เม่ือค่า
ความช้ืนในดินเพ่ิมข้ึนถึง 90 เปอร์เซ็นต ์ระบบน ้ าจะปิดอตัโนมติั และถา้
อากาศมีค่าความช้ืนท่ีน้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ระบบพ่นหมอกจะเปิด
อตัโนมติั เม่ือค่าความช้ืนในอากาศเพ่ิมข้ึนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ระบบพ่น
หมอกจะปิดอตัโนมติั 

ภายหลังการติดตั้งระบบได้ท  าการบันทึกข้อมูลการท างาน
ทั้งส้ิน 16 วนัเก็บค่าความอุณหภูมิและช้ืนทุกๆ ชั่วโมง ได้ขอ้มูลทุกวนั
เฉล่ียแสดงดงัรูปท่ี 7 
 

  

รูปท่ี 7 ค่าเฉล่ียความช้ืนในดินและค่าเฉล่ียความช้ืน 
ในอากาศหลงัติดตั้งตูค้อลโทรล  

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาของการปลูกมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาภายใน 
โรงเรือนท าให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการดูแลมะเขือเทศมาก
ข้ึน สามารถสั่งการระบบเปิดน ้ าและระบบปิดน ้ าไดส้องระบบ คือระบบ
การรดน ้ าอตัโนมติัและระบบการรดน ้ าด้วยมือ การรดน ้ าแบบอตัโนมติั
สามารถควบคุมดว้ยตูค้อนโทรลเซนเซอร์วดัค่าความช้ืนในดิน และวดัค่า
ความช้ืนในอากากศ ทั้งน้ีเกษตรกรยงัสามารถตรวจดูการเจริญเติบโตของ
ตน้มะเขือเทศภายในโรงเรือนไดโ้ดยผ่านกลอ้งวงจรปิด ท าให้เกษตรกร
ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตรวจดูการเจริญเติบโตของมะเขือเทศภายใน
โรงเรือน จากการทดลองเก็บข้อมูลก่อนและหลังการติดตั้ งระบบใน
ระยะเวลา 16 วนั เพื่อเก็บขอ้มูลความช้ืนในดินและในอากาศพบว่าก่อน
ติดตั้งระบบค่าความช้ืนท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉล่ียแต่ละชัว่โมงต่อวนัอยูท่ี่
ร้อยละ 98.44 มีค่าความช้ืนในอากาศท่ีไม่เหมาะสมเฉล่ียแต่ละชัว่โมงต่อ
วนัอยูท่ี่ร้อยละ 72.26 โดยภายหลงัจากการติดตั้งและเก็บขอ้มูล พบวา่มีค่า
ความช้ืนในดินเฉล่ียแต่ละชัว่โมงต่อวนัอยูท่ี่ร้อยละ 84.50 ถึง 86.75 มีค่า
ความช้ืนในอากาศเฉล่ียแต่ละชั่วโมงต่อวนัอยู่ท่ีร้อยละ 65.19 ถึง 68.19 
ซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ การด าเนินการดังกล่าว
สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานได้ 300 บาทต่อวนั คิดเป็นเงิน 9,000 

บาทต่อเดือน มีต้นทุนในการดาเนินงาน 8,263 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 526.80 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาคืนทุน 30 วนั 
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