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บทคัดย่อ 

โครงงานระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 
และด้าเนินการสร้างระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 ที่สามารถใช้งานได้
จริง สามารถตรวจวัด แสดงค่าความช้ืนในดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณแปลงเกษตรผักบุ้งจีนแบบตลอดเวลาผ่าน
ระบบ IOT โดยได้ท้าการทดสอบการท้างานของระบบย่อย และรวมให้เป็นระบบเดียวกันที่สามารถท้างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการทดสอบการท้างานโดยรวมของระบบ ได้ท้าการทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ตั้งแต่วันท่ี 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. จากผลการทดสอบการท้างานของ
ระบบ ระบบสามารถท้างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งการรดน้้าอัตโนมัติตามที่ก้าหนดไว้ และสามารถตรวจวัด
ค่าความช้ืนในดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณแปลงเกษตรผักบุ้งจีนตลอดเวลาผ่านระบบ IOT ซึ่งระบบท้างานอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 20 วัน ผักบุ้งจีนท่ีได้จากการปลูกด้วยระบบรดน้้าอัตโนมัติ มีความเจริญเติบโตค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
ค้าส้าคัญ: ระบบอัตโนมัติ ผักบุ้งจีน NodeMCU ESP8266 อินเตอร์เน็ตไร้สาย อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
 
ABSTRACT 

Automatic watering system for the Chinese moring glory using NodeMCU ESP8266 with the aim to study and carry 
out the automatic watering system for the Chinese moring glory using NodeMCU ESP8266 that can be used to measure, 
display the moisture in soil, temperature and relative humidity from the Chinese moring glory farm, all the time through 
the system by the IOT. The operation of the subsystem and main system have made 4 sessions, every 5 days, since August 
1, 2018, at 6 a.m. to August 21, 2018, at 6 a.m. The whole system can work together effectively. The automatic watering 
can be done as defined plan, and measures the soil moisture, temperature and relative humidity from the Chinese moring 
glory farm at anytime via the IoT, which the system operates continuously for 20 days. The Chinese moring glory from the 
automatic watering system grows quite well and can be harvested. 
 
Keywords: automatic system, Chinese moring glory, NodeMCU ESP8266, Wifi, IoT 
 
บทน้า 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ด้านได้มีการน้าอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยท้าให้การผลิตเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งได้น้าระบบเซ็นเซอร์มาช่วยท้าให้เกิดเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถประเมินผล 
และควบคุมตนเองได้ ด้วยการส่งและรับข้อมูลต่าง ๆ จากทุกสิ่งที่เช่ือมต่อเข้าหากัน ซึ่งในปัจจุบันระบบเซนเซอร์ที่เป็นท่ีนิยม
คือ IoT หรือ Internet of Things [1,6] โดยระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU 
ESP8266 [4] นั้น มุ่งเน้นเป้าหมายไปท่ีผู้ที่สนใจในการเพาะปลูกผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร ซึ่งในการเพาะปลูกนั้นจ้าเป็นที่
จะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ในการควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความต้องการน้้าของผักบุ้งจีน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส้าคัญ
ทั้งสิ้นส่งผลให้ผู้เพาะปลูกในบางรายอาจไม่มีเวลาที่จะมาดูแล ก็จะส่งผลเสียแก่ผักบุ้งจีนท่ีปลูกได้ 
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ระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 นั้น เป็นตัวควบคุมการท้างาน
ของระบบทางด้านการจ่ายน้้าอัตโนมัติ อีกท้ังยังสามารถทราบค่าความช้ืนในดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ตลอดเวลา
ผ่านระบบไอโอที ได้ทุกแห่ง ท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ท้าการเพาะปลูกได้รับความสะดวก และ
ประหยัดเวลา 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษา และด้าเนินการสร้างระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU 
ESP8266 ที่สามารถใช้งานได้จริง 

2. เพื่อการตรวจวัดและแสดงค่าความช้ืนในดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณแปลงเกษตรผักบุ้งจีนแบบ
ตลอดเวลาผ่านระบบ IoT 

 
วิธีการวิจัย 

 

ภาพที่ 1: แสดงการท้างานของระบบ 
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ระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 ท้าการทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง 
ครั้งละ 5 วัน ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. ซึ่งทดสอบ
ต่อเนื่อง 20 วัน นั้นก็คืออายุของผักบุ้งจีนท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได้ 

เริ่มต้นการท้างานโดยการหน่วงเวลา 500 มิลลิวินาที เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหากระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไม่
ส้าเร็จก็จะท้าการหน่วงเวลา 500 มิลลิวินาที อีกครั้งจนกว่าจะเช่ือมต่อส้าเร็จ เมื่อระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตส้าเร็จก็จะสั่งการ
ให้ LED3 ติด (ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) และตัวตรวจวัดท้ัง 2 ตัวท้างาน  คือ Soil Moisture 
Sensor และ DHT11 Sensor หลังจากนั้นท้าการประมวลผล เมื่อระบบท้าการประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ท้าการตรวจสอบ
เงื่อนไขของค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในดิน  หากระบบตรวจสอบว่าค่าท่ีได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 %  ระบบจะสั่งการให้ปั๊ม
ท้างานพร้อมทั้งรดน้้าและ LED1 ติด (ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนเมื่อปั๊มน้้าท้างาน) เมื่อรดน้้าไปเรื่อย ๆ ถ้า Soil Moisture 
Sensor ตรวจสอบได้ว่าค่าความชื้นในดินมีค่ามากกว่า 40 %  จะสั่งการให้ระบบหยุดการจ่ายน้้าอัตโนมัติและ LED2 ติด (ไฟ
แสดงสถานะแจ้งเตือนเมื่อป๊ัมน้้าไม่ท้างาน) และในขณะเดียวกันค่าที่ได้แสดงไปยังบนจอ LCD และ Thingspeak พร้อมทั้ง
บันทึกค่าทุก 1 วินาที ถ้าหากระบบอินเทอร์เน็ตล้มเหลวในขณะบันทึกข้อมูล ระบบรดน้้าอัตโนมัติจะกลับไปตรวจสอบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง จนกว่าจะเช่ือมต่อได้ ดังภาพที่ 1 ซึ่งท้าให้ระบบท้างานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
จากผลการทดสอบการท้างานของระบบท้ังหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ดังภาพท่ี 2 พบว่า เมื่อ Soil Moisture 

Sensor ตรวจวัดได้ว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ในดินลดลงถึงระดับต่้ากว่าหรือเท่ากับ 40% ระบบจะสั่งการให้รดน้้าอัตโนมัติ และ
หลังจากนั้น ถ้าค่าความชื้นสัมพัทธ์ในดินมีค่ามากกว่า 40 % ระบบจะสั่งการหยุดจ่ายน้้าอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ของจักรพงษ์ อินทรรุจิกุล และคณะ [2] ที่ได้ท้าการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในดิน เช่นเดียวกันเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2556 ส้าหรับ
ปริมาณน้้าท่ีใช้ในการรดในหนึ่งวันอยู่ระดับท่ี 920 ml. ถึง 1,100 ml. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและประหยัดน้้า และส้าหรับ
ค่าอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์นั้น จะเห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง โดยสอดคล้องกับการทดลอง
ของวริศร์ รัตนนิมิต [3] ที่ได้ท้าการวัดอุณหภูมิและความชื้นเช่นเดียวกัน เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
ภาพที่ 2: แสดงผลการทดลองครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 4 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบการเช่ือมต่อ Internet การรับค่าของข้อมูลจาก Sensor ต่าง ๆ การควบคุมปั๊มน้้า การแสดงผล
ของของข้อมูล และการท้างานโดยรวมของระบบนั้น สามารถท้างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถสั่งการรดน้้า
อัตโนมัติตามที่ก้าหนดไว้ และสามารถตรวจเช็คค่าความชื้นในดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์บริเวณแปลงเกษตรผักบุ้งจีน
ตลอดเวลาผ่านระบบ IoT ส้าหรับผักบุ้งจีนที่ได้จากการปลูกด้วยระบบรดน้้าอัตโนมัติมีความเจริญเติบโตค่อนข้างสมบูรณ์ 

ระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 นั้น เป็นเพียงระบบขั้นทดลอง
เท่านั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จึงมีราคาถูก โดยคุณภาพ และความทนทานอาจจะไม่เทียบเท่าเครื่องที่มีมาตรฐานสูง จาก
การทดลองพบว่า ตัวตรวจวัดความช้ืนในดิน หรือ Soil Moisture Sensor เกิดการถูกกัดกร่อนและขึ้นสนิมที่หัววัดแผง  PCB 
ส้าหรับเสียบลงดิน ดังภาพท่ี 3 เนื่องจากหัววัดแผง PCB ที่ใช้ไม่มีสารเคลือบความช้ืน จึงท้าให้ความชื้นในดิน หรือน้้าเข้าไปท้า
ปฏิกิริยากับแผงวงจรที่แผง PCB ท้าให้เกิดการออกซิไดซ์กัน 

 

ภาพที่ 3: แสดงการถูกกัดกร่อนและขึ้นสนิมที่หัววัดแผง PCB ส้าหรับเสียบลงดิน 

การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ระบบรดน้้าอัตโนมัติส้าหรับผักบุ้งจีนในแปลงเกษตร โดยใช้ NodeMCU ESP8266 สามารถน้าไปประยุกต์ หรือต่อ
ยอด โดยการเปลี่ยนตัวตรวจวัดความช้ืนในดินที่มีสารเคลือบความช้ืนท่ีแผง PCB เพื่อน้าไปใช้ในดินของแปลงเกษตรที่มีปุ๋ย
เป็นส่วนผสม [5] โดยการเพิ่มตัวตรวจวัดสารละลายในดินท่ีเกี่ยวข้องกับปุ๋ย ท้าให้ทราบว่าเวลาใดที่ควรจะให้ปุ๋ยแก่ผักบุ้งจีน
หรือผักอื่น ๆ ซึ่งอาจจะสร้างเป็นระบบสั่งการอัตโนมัติในการให้ปุ๋ยแก่พืชนั้น ๆ จะท้าให้เกิดภาวะสมดุลส้าหรับการปลูก
ผักบุ้งจีน หรือ ผักอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม โดยได้วางแผนว่าจะน้าระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นน้ีไปใช้ในแปลงเกษตรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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