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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย ์สัตว์ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพืช แต่ขอ้จาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัด้าน

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใชส้ารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จยัมีแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติั

และแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํเซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ เพื่อรดนํ้ า

เม่ืออุณหภูมิสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้ สามารถความคุมเร่ืองค่าความเขม้ของแสงได ้และระดบันํ้ าในถงั

นํ้าได ้ซ่ึงสร้างเป็นระบบนํ้าวน จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดส่้งขอ้มูลผ่านคลาวน์ (Cloud) และแสดงขอ้มูล

บนสมาร์ทโฟนไดผ้่านอินเทอร์เน็ต  มาช่วยในการควบคุมให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความช้ืน

ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเพื่อเป็นการลดสภาพความ

แปรปรวนของดินฟ้าอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้นโดยท่ีค่าของอุณหภูมิและความช้ืน ภายใน

ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกจะอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมเพื่อให้การดูแลระบบสมาร์ทฟาร์มจาํลอง

เป็นไปอยา่งอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

          อจัฉริยะ         

1.2.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                                

          อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

1.2.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

          ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

          วิชาชีพของตน 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการ  

1.3.1 เวลาในการรดนํ้าสูงสุดไม่เกิน 30 นาที 

1.3.2 แรงดนัอินพุต 22 โวลต ์ความถ่ี 50 เฮริตซ์ 100 วตัต ์ 

1.3.3 สามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน และความช้ืนภายในโรงเรือน  

1.3.4 สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1.4.1 คิดหวัขอ้โครงการ 

  1.4.2 จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  1.4.3 ศึกษาโปรแกรม App Blynk 

  1.4.4 ปรับปรุงแกไ้ข 

  1.4.5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.4.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  1.4.7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และแอพพลิเคชนัระบบแจง้เตือน 

  1.4.8 ทดสอบระบบ 

  1.4.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  1.4.10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  1.4.11 นาํเสนอโครงการ 

  1.4.12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

 

เร่ิมการทาํงาน 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัทาํเอกสารแบบร่างโครงการ 

 

ส่งใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 
แกไ้ข 

 

 

ศึกษาโปรแกรม App Blynk 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ออกแบบแอพพลิเคชนั 

 

Yes 

No 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมระบบ 

 

ลงมือติดตั้งแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 
นาํเสนอโครงการ 

 

 

 
จดัทาํรูปเล่มโครงการทั้งหมด 

 

 

A 

จบการทาํงาน 
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1.5  ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการทาํ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ 2563 ดงัตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัดทํา เอก ส า ร เส นอร่าง

โครงการ 

         

3 ศึกษาโปรแกรม App Blynk          

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค รา ะ ห์แล ะ ออก แบ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

แอพพลิเคชันระบบแจ้ง

เตือน 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกสามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิและความช้ืน 

           ภายในโรงเรือน  

1.6.2 สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

1.6.3 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  1.7.1 ค่าพิมพเ์อกสาร    500 บาท 

  1.7.2 ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  1.7.3 ค่ากระดาษ     200 บาท 

  1.7.4 ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน            1,500 บาท 

  1.7.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เคลด็    500 บาท 

                                       รวม            2,900 บาท 

 

  

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

  ในการจดัทาํโครงการเร่ืองระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ ผูจ้ดัทาํได้ศึกษาเอกสาร เคร่ืองมือและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญั จะทาํให้โครงการมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผูจ้ดัทาํไดแ้บ่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU  

 2.2 บอร์ด Arduino 

 2.3 LCD Display 

 2.4 Relay 4 Chanel 

 2.5 Water flow sensor 

 2.6 Solenoid Valve 

 2.7 Soil moisture sensor 

 2.8 หลกัการเขียนโปรแกรม Arduino 

 2.9 ทฤษฎีเก่ียวกบั BLYNK SERVER 

 

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU  

 NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหน่ึงท่ีใช้ช่วยในการสร้างโปรเจคอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

(Internet of Things, IoT) ท่ีประกอบไปดว้ยตวับอร์ดและซอฟตแ์วร์ในตวัFirmware ท่ีเป็นลกัษณะ

โอเพ่นซอร์ส(open-source) ในตอนแรกผูใ้ช้จะตอ้งเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Lua เพื่อให้ใช้งาน

NodeMCU ได ้แต่ต่อมาไดพ้ฒันาให้สามารถใช้ภาษา C ในArduino IDE เพื่อควบคุมไดใ้ช้งานได้

ง่ายขึ้นทาํให้บอร์ดน้ีมาพร้อมกบัโมดูลWIFI (ESP8266) ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัในการใช้เช่ือมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต ตวัโมดูลWiFi (ESP8266) นั้นมีอยู่ดว้ยกนัหลายรุ่น ตั้งแต่เวอร์ชัน่แรกคือ ESP-01 จนมี

ถึงเวอร์ชัน่ ESP-12 โดยโมดูลน้ีท่ีเป็นองค์ประกอบใน NodeMCU รุ่นแรกนั้นคือ ESP-12 และใน

เวอร์ชนัต่อมา NodeMCU( v.2) นั้นจะใช้โมดูล ESP-12E แทน ซ่ึงในการใช้งานโดยรวมนั้นจะไม่

แตกต่างกนัมากนกั แต่บอร์ด NodeMCU v.3 จะมีขนาดใหญ่ขึ้น NodeMCU นั้นมีลกัษณะคลา้ยกบั

Arduino ตรงท่ีมีพอร์ตขาเขา้หรืออินพุตและพอร์ตขาออกหรือเอาต์พุตพอร์ตอยู่ในตวัเอง ทาํให้เรา

สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งทาํผ่านชิปอ่ืน ๆ ซ่ึง NodeMCU v.3 

น้ีสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมาก โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการทาํเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิดปิดไฟผา่นเครือขา่ย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
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รูปท่ี 2.1 ภาพบอร์ดNodeMCU v.2  

ท่ีมา  :  (44Thttps://inex.co.th/shop/media/catalog/product/cache/1/image/n/o/node-mcuv2-001.jpg44T) 

 

 NodeMCU Development Kit V2 เป็นตัวท่ีพัฒนาจาก NodeMCU Version เดิม โดยเป็น

โมดูลท่ีประกอบด้วย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เช่ือมต่อเฮดเดอร์สําหรับ

ขาสัญญาณต่าง ๆ ได้แก่ GPIO, PWM, I2C, 1-wire, ADC และ มี SPI เพิ่มขี้นมาจาก Version เดิม    

มีส่วนของ USB-to-TTL และพอร์ต micro USB ซ่ึงใช้ชิพ USB to Serial ของ silicon labcp 2102 

เช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาโปรแกรม สามารถติดตั้งเฟิร์มแวร์ NodeMCU ได ้และ

ยงัมีขนาดของ PCB ท่ี เล็กลง สามารถใช้งานกับ breadboard ได้ผู ้ใช้สามารถเลือกพัฒนาด้วย

สคริปตL์au โดยใชเ้ฟิร์มแวร์ NodeMCU หรือใชเ้ป็นชุดพฒันาดว้ยโมดูล ESP8266 ก็ไดซ่ึ้งสามารถ

เขียนดว้ย Arduino IDE ได ้โมดูลมี GPIO ให้ใช้ถึง 10 พอร์ต สามารถนาํมาพฒันาโปรเจ็คทางดา้น 

Internet of Things (IoTs) เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามตอ้งการ 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงตาํแหน่งพินและขาของ NodeMCU v.2 

ท่ีมา  :  (https://i.lnwfile.com/_/i/_raw/5c/2x/x5.jpg) 

https://inex.co.th/shop/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/o/node-mcuv2-001.jpg
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ขอ้มูลสาํคญัเชิงเทคนิคของบอร์ด NodeMCU v2 

• ใชโ้มดูล ESP-12E (ESP8266 SoC chip) ของบริษทั AI Thinker (ในขณะท่ี NodeMCU 

v1 ใชโ้มดูล ESP12) มีขาเพิ่มมาอีก 6 ขา เม่ือเปรียบเทียบกบั ESP-12 

• ใชชิ้ป Flash ความจุ 32Mbits (4MBytes) 

• มีขนาดแคบกว่า NodeMCU v1 ดังนั้นเม่ือเสียบขาลงบนเบรดบอร์ด จะมีช่องเหลือ

ดา้นขา้ง ทาํใหส้ะดวกในการต่อวงจรบนเบรดบอร์ด 

• มีวงจรควบคุมแรงดัน 3.3V (@800mA max.) บนบอร์ด ใช้ไอซี ท่ี จ่ายกระแสได้

มากกวา่บอร์ด NodeMCU v1 

• ใช้ชิป CP2102 ของ Silabs ทาํหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมต่อ USB-to-Serial (แต่ NodeMCU 

v1 ใชชิ้ป CH340G) 

• มีขาสาํหรับ SPI สาํหรับต่อกบัการ์ด SD (เพิ่มจากเดิมท่ีมีขาสาํหรับ HSPI) 

• มีขา GPIO3/RXD0 และ GPIO1/TXD0 ท่ีต่อกับขา TXD และ RXD ของชิป CP2102

ตามลาํดบั 

• มีขา GPIO13/RXD2 และ GPIO15/TXD2 (ใชเ้ป็นพอร์ต Serial เพิ่มอีกหน่ึงชุด) 

• ใชค้อนเนกเตอร์แบบ micro-USB สาํหรับจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง (VUSB) เท่ากบั +5V 

• สามารถจ่ายแรงดนัไฟเล้ียง +5V จากภายนอกได ้(ต่อเขา้ท่ีขา VDD5V) 

• มีปุ่ มกด RST (รีเซตการท างาน) และ Flash (สาํหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่) 

• มีขา A0 รับอินพุตแรงดันแบบแอนะล็อกสําหรับวงจร ADC (ขนาด 10 บิต) ท่ีอยู่

ภายในชิป ผ่านวงจรแบ่งแรงดันด้วยตวัตา้นทาน 100k / 220k (ลดแรงดันอินพุตจาก 

0..3.3V ลงมา ใหอ้ยูใ่นช่วง 0V-1V) 

 

2.2 บอร์ด Arduino  

 อาดุยโน่เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงใช้ในการเรียกโครงการพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 

AVR แบบ Open Source โดยจุดประสงค์เพื่อให้ผูเ้ร่ิมต้นพัฒนาสร้างบอร์ดและวงจรขนาดเล็ก

ต้นทุนตํ่า เพื่อพัฒนาวตัถุตอบโต้แบบพึ่งพาตนเอง (Standalone) สามารถพัฒนาโปรแกรมผ่าน

ระบบได้หลากหลายระบบปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย (Banzi & Shiloh, 2014) จากภาพท่ี 2.3 

Arduino RS232 เป็นตน้แบบท่ีถูกพฒันาขึ้นในปี 2004 ถูกพฒันาโดยนาย Massimo Banzi จากการท่ี

นกัเรียนนักศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกบัวิชา19Tอิเล็กทรอนิกส์19 Tในเมืองไอวีเรีย (Ivrea) ประเทศอิตาลี ตอ้งซ้ือ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบสิก (BASIC Stamp) ท่ีมีราคาสูงถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงนาย Massimo 

Banzi เห็นว่านักเรียนตอ้งซ้ือสินคา้ราคาแพง ราคาไม่สมเหตุสมผล จึงปรึกษากับนาย Hernando 
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Barragan ให้ช่วยออกแบบวงจรขึ้นมา และนอกจากน้ีนาย David Cuartielles ได ้แนะนําว่าควรให้

บอร์ดน้ีเป็นระบบโอเพนซอร์ซ (Open Source) เพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้

 

 
 

รูปท่ี 2.3 Arduino RS232 ตน้แบบของอาดุยโน่ 

ท่ีมา  :  (https://i.lnwfile.com/_/i/_raw/43/0h/cu.jpg)  

 

 อาดุยโน่ใชพ้ื้นฐานของภาษาซีพลสัพลสั (C++) เป็นรูปแบบของโปรแกรมภาษาซีประยกุต ์

มีโครงสร้างของตวัภาษาโดยรวมใกลเ้คียงกบัภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) นักพฒันาไม่จาํเป็นตอ้ง

เขียนการควบคุมเองทั้งหมด สามารถเลือกจากคาํสั่งจากโปรแกรมแปลภาษาซี (C-Compiler) ทาํให้

การพฒันาเป็นไปไดง้่ายมากสุด  

 

รูปท่ี 2.4  Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 

ท่ีมา  :  (https://www.thaieasyelec.com/media/wysiwyg/r7.jpg) 
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จากภาพท่ี 2.4 ส่วนประกอบพื้นของอาดุยโน่จะประกอบดว้ยทั้งหมด 10 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1) USBPort: ใช้สําหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟ

 ใหก้บับอร์ด 

 2) Reset Button: เป็นปุ่ ม Reset ใชก้ดเม่ือตอ้งการให ้MCU เร่ิมการทาํงานใหม ่

 3) ICSP Port ข อ ง  Atmega16U2 เป็ น พ อ ร์ ต ท่ี ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Visual Com port บ น 

 Atmega16U2 

 4) I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากน้ี บาง Pin จะทาํหน้าท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม

 ดว้ย เช่น  Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM 

 5) ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 

 6) MCU: Atmega328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 

 7) I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้ ยงัเปล่ียนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อกตั้งแต่

 ขาA0-A5 

 8) Power Port: ไฟเล้ียงของบอร์ดเม่ือตอ้งการจ่ายไฟให้กบัวงจรภายนอก ประกอบดว้ยขา

 ไฟเล้ียง +3.3 V, +5V, GND, Vin 

 9) Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยท่ีแรงดนัอยูร่ะหวา่ง 7-12 V 

 10) MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ท่ีทําหน้าท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega328

 จะติดต่อกบั Computer ผา่น Atmega16U2 

 

2.3 LCD Display (Liquid Crystal Display) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงตวัอยา่ง LCD 

ท่ีมา  :  (https://inwfile.com/s-i/uc3ixf.jpg) 

คาํว่า LCD ย่อมาจากคาํว่า Liquid Crystal Display ซ่ึงเป็นจอท่ีทาํมาจากผลึกคริสตลัเหลว 

หลกัการคือดา้นหลงัจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือท่ีเรียกว่า Backlight อยู ่เม่ือมีการปล่อยกระแสไฟฟ้า

เข้าไปกระตุ้นท่ีผลึก ก็จะทาํให้ผลึกโปร่งแสง ทาํให้แสงท่ีมาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบน

หน้าจอ ส่วนอ่ืนท่ีโดนผลึกปิดกั้นไว ้จะมีสีท่ีแตกต่างกนัตามสีของผลึกคริสตลั เช่น สีเขียว หรือ    

สีฟ้า ทาํใหเ้ม่ือมองไปท่ีจอก็จะพบกบัตวัหนงัสือสีขาว แลว้พบกบัพื้นหลงัสีต่าง ๆกนั  

  

https://3.bp.blogspot.com/-BzfmjJnGCNA/WKncnseIjTI/AAAAAAAAAII/6TObaR4PBlA7nzeC-7X6Mz9KAZGVF1ruQCPcB/s1600/33.png
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จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลกัษณะการแสดงผลดงัน้ี 

- Character LCD เป็นจอท่ีแสดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั เช่น จอ LCD ขนาด 

16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใส่ได ้16 ตวั และมีทั้งหมด 2 บรรทดัให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะ

หมายถึงใน 1 แถว มีตวัอกัษรใส่ได ้20 ตวั และมีทั้งหมด 2 บรรทดั 

- Graphic LCD เป็นจอท่ีสามารถกาํหนดไดว้า่จะให้แต่ละจุดบนหนา้จอกั้นแสง หรือปล่อย

แสงออกไป ทาํให้จอน้ีสามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได ้การระบุขนาดจะระบุในลกัษณะของ

จาํนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอท่ีมีจาํนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และ

มีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด 

 

2.3.1 การเช่ือมต่อกบัจอ Character LCD 

การเช่ือมต่อจะมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ 

2.3.1.1 การเช่ือมต่อแบบขนาน - เป็นการเช่ือมต่อจอ LCD เขา้กบับอร์ด Arduino

โดยตรง โดยจะแบ่งเป็นการเช่ือมต่อแบบ 4 บิต และการเช่ือมต่อแบบ 8 บิต ใน Arduino 

จะนิยมเช่ือมต่อแบบ 4 บิต เน่ืองจากใชส้ายในการเช่ือมต่อนอ้ยกวา่                                                                            

2.3.1.2 การเช่ือมต่อแบบอนุกรม - เป็นการเช่ือต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูลแปลง

รูปแบบการเช่ือมต่อกบัจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็นการเช่ือมต่อแบบอ่ืนท่ีใช้สายน้อย

กวา่ เช่น การใชโ้มดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนาํโมดูลเช่ือมเขา้กบัตวัจอ LCD แลว้

ใชบ้อร์ด Arduino เช่ือมต่อกบับอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ทาํให้ใชส้ายเพียง 4 เส้น ก็

ทาํใหห้นา้จอแสดงผลขอ้ความต่าง ๆออกมาได ้

 

2.3.2 การใชง้าน Character LCD กบั Arduino และการเช่ือมต่อแบบขนาน 

การเช่ือมต่อแบบขนานแบบ 4 บิต สามารถต่อไดต้ามวงจรดา้นล่างน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 แสดงการต่อ LCD แบบขนาน 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/) 

https://4.bp.blogspot.com/-ED7uLQuiIFE/WKncnyeamqI/AAAAAAAAAII/z8zgkCj0b2I2n4b3L9-vLIhHlpSRPMkLQCPcB/s1600/34.png
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เม่ือต่อวงจรเรียบร้อยแลว้ ต่อสาย USB เขา้กบับอร์ด Arduino จะเห็นกล่องสีเหล่ียมทั้งหมด 

16 ตวั (หากเป็นจอ 16x2) ในบรรทดัแรก หากไม่พบกล่อง ให้ปรับความชดัไดจ้าก VR ท่ีต่ออยู่กบั

ขา V0 

 

2.3.3  การควบคุมไฟแบลค็ไลท ์

 ยา้ยขา A ท่ีต่ออยู่กบัขั้วบวก มาต่อท่ีขา Digital Pin แทนจากนั้นใชค้าํสั่ง pinMode() และ 

digitalWrite() สั่งเปิด-ปิดไฟแบลค็ไลทไ์ดแ้บบเดียวกบัการควบคุมการติดดบัของหลอด LED 

 

2.3.4  การเช่ือมต่อแบบอนุกรม (LCD I2C) 

การเช่ือมต่อแบบอนุกรม จะใช้งานโมดูล I2C Serial Interface Board Module มาเช่ือมต่อระหว่าง 

Arduino กบัจอ LCD วงจรท่ีเช่ือมต่อจะเป็นไปตามรูปน้ี (กรณีใชบ้อร์ดรุ่นอ่ืน จะตอ้งต่อ SDA เขา้ 

A4 และ SCL เขา้กบั A5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงการต่อ LCD แบบอนุกรม 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-saBGER2cPJw/WKncn4bjjaI/AAAAAAAAAII/qY-t4d4Mf4YvUS4uJSdD8xZcAcnia8Q-gCPcB/s1600/35.png
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ดาวน์โหลด Library ไดจ้าก : LiquidCrystal_I2C.zip แลว้เพิ่มไลบาร่ีตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

รูปท่ี 2.8 แสดงการเพิ่ม Library ในโปรแกรม Arduino IDE 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/AD-character-lcd) 

2.3.4.1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาจากนั้นกดไปท่ี Tool > Include Library 

> Add .ZIP Library 

 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงไลบาร่ีไดถู้กเพิ่มเขา้มาแลว้ 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/article/30/AD-character-lcd) 

 

 2.3.4.2 เลือกไฟลท่ี์ไดด้าวโ์หลดไวใ้นขั้นตอนท่ีแลว้ จากนั้นกดปุ่ ม Open Library ไดถู้ก

เพิ่มเขา้มาแลว้ นาํโคด้ต่อไปน้ี อพัโหลดลงบอร์ด Arduino   

 2.3.4.3 Library ไดถู้กเพิ่มเขา้มาแลว้ นาํโคด้ต่อไปน้ีอพัโหลดลงบอร์ด Arduino 

 

https://3.bp.blogspot.com/-pRycOCErWLY/WKncoIoPKJI/AAAAAAAAAII/58HH_ZcoxwwpE0O6O3oR_Ur9heWTkEkywCPcB/s1600/36.png
https://3.bp.blogspot.com/-z3uN2YRWZQc/WKncoWOWMJI/AAAAAAAAAII/QwAG209D89YbeQm634wdLA9mtGJgmVzCgCPcB/s1600/37.png
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#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

// Set the LCD address to 0x27 in PCF8574 by NXP and Set to 0x3F in PCF8574A by Ti 

LiquidCrystal_I2C lcd( 0x3F, 16, 2); // จอกวา้ง 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั รหสัประจาํตวั 0x3F 

void setup() { 

  lcd.begin(); 

  lcd.print("LCDisplay"); // แสดงผลคาํวา่ Hello, world! ออกหนา้จอ 

  lcd.setCursor(0, 1); // เล่ือนเคเซอร์ไปบรรทดัท่ี 2 ลาํดบัท่ี 0 (ก่อนหนา้ตวัอกัษรแรก) 

  lcd.print("www.ioxhop.com"); // แสดงผลคาํวา่ www.ioxhop.com 

  delay(3000); // หน่วงเวลา 3 วินาที 

  lcd.clear(); // ลา้งหนา้จอ 

} 

void loop() { 

  lcd.setCursor(3, 0); 

  lcd.print("InFunction "); 

  lcd.setCursor(2, 1); 

  lcd.print("void loop(){ "); 

  delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 

  lcd.clear(); // ลา้งหนา้จอ 

  delay(500); // หน่วงเวลา 0.5 วินาที 

} 

ตรง 0x3F หากอพัโหลดแลว้ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีอะไรแสดงผลออกทางหน้าจอ) 

ลองแกเ้ป็น 0x27 แลว้อพัโหลดเขา้ไปใหม่อีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 2.10 การเปล่ียนหมายเลขประจาํตวั (I2C Address) 

ท่ีมา  :  (http://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/I2CBUS.html) 

https://3.bp.blogspot.com/-unmqDS5qF8k/WKncoXoJfxI/AAAAAAAAAII/jFJmaSDgEWcJ0yG5ywHIEZD0Cnli_fkLACPcB/s1600/38.png
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ในกรณีท่ีตอ้งการต่อจอหลายๆจอโดยใช้ไมโครฯตัวเดียวกัน สามารถเปล่ียนหมายเลข

ประจาํตวั หรือ Address ไดจ้ากการจั้มแนวยาว A0 หรือ A1 หรือ A2 ทาํให้ A0 หรือ A1 หรือ A2 มี

ลอจิกเป็น 0 ทาํใหห้มายเลขประจาํตวัเปล่ียนไปดงัตารางดา้นล่างน้ี 

 

-          กรณีชิปบนโมดูลเป็นเบอร์ PCF8574  

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าโมดูลเบอร์ PCF8574 
 

 
 

-          กรณีชิปบนโมดูลเป็นเบอร์ PCF8574A  

ตารางท่ี 2.2 แสดงโมดูลเบอร์ PCF8574A  

 

 
 

2.3.5 ฟังกช์ัน่สั่งงานจอ LCD 

lcd.clear() > ใชล้า้งหนา้จอ เม่ือมีตวัอกัษรใดๆอยูบ่นหนา้จอ จะถูกลา้งออกทั้งหมด 

lcd.home() > ใช้ปรับให้เคเซอร์กลับไปอยู่ท่ีตาํแหน่งแรกด้านซ้าย เม่ือใช้คาํสั่ง lcd.print()  

      จะไปเร่ิมแสดงผลทางดา้นบนซา้ย 

lcd.setCursor (ลาํดบัตวัอกัษรนับจากทางซ้าย, บรรทดั) > ใช้ตั้งค่าเคเซอร์ เช่น lcd.setCursor(2,0); 

              หมายถึงเซ็ตเคเซอร์ไปตวัอกัษรท่ี 2 นบัจากทางซา้ยและอยูบ่รรทดัแรกเม่ือใชค้าํสั่ง

               lcd.print() ตวัอกัษรตวัแรกจะอยูล่าํดบัท่ี 3 นบัจากทางซา้ย 
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lcd.write (ขอ้มูลท่ีตอ้งการเขียนออกไป) > ใชส้าํหรับเขียนขอ้มูลออกไปทีละตวัอกัษร 

lcd.print (ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหเ้ขยีนออกไป (รูปแบบขอ้มูล) > ใชเ้ขียนขอ้มลูออกไปทั้งขอ้ความ 

lcd.cursor() > ใชส้ั่งใหแ้สดงเคเซอร์บนหนา้จอ 

lcd.noCursor() > ใชส้ั่งใหไ้ม่แสดงเคเซอร์บนหนา้จอ 

lcd.display() > แสดงตวัอกัษรบนหนา้จอ 

lcd.noDisplay() > ปิดการแสดงตวัอกัษรในหนา้จอ 

lcd.scrollDisplayLeft() > เลือนตวัอกัษรไปทางซา้ย 1 ตวั 

lcd.scrollDisplayRight() > เล่ือนตวัอกัษรไปทางขวา 1 ตวั 

lcd.autoscroll()  > เล่ือนตวัอกัษรไปทางขวาอตัโนมติัหากใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ 

    lcd.write() เม่ือตวัอกัษรเตม็หนา้จอ 

lcd.noAutoscroll()       > ปิดการเล่ือนตวัอกัษรอตัโนมติั 

lcd.leftToRight()          > เม่ือใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตวัอกัษรจะเขียนจากซา้ยไปขวา 

lcd.rightToLeft()          > เม่ือใชค้าํสั่ง lcd.print() หรือ lcd.write() ตวัอกัษรจะเขียนจากขวาไปซา้ย 

 

2.4 Relay 4 Chanel 

 

 
 

 รูปท่ี 2.11 แสดงตวัอยา่ง Relay 

ท่ี ม า   :   ( https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article/Example-project-for-

control-electrical-device-using-arduino-and-relay-module.html) 

 

รีเลย ์(Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึง ซ่ึงทาํหน้าท่ีตดัต่อวงจรแบบเดียวกบัสวิตช์ โดย

ควบ คุม การทํางาน ด้วยไฟ ฟ้ า  Relayมี ห ลายป ระเภท  ตั้ งแ ต่  Relay ข น าดเล็ก ท่ี ใช้ใน งาน

อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหนา้ตาแตกต่าง

กนัออกไป แต่มีหลกัการทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนั สําหรับการนาํ Relay ไปใชง้าน จะใชใ้นการตดัต่อ

วงจร ทั้งน้ี Relay ยงัสามารถเลือกใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ 

          

https://1.bp.blogspot.com/-FBCUA2Cy2-4/WKncpEmMsnI/AAAAAAAAAII/noWxblvYYukk2wZ4XEpIyhzf7kr_Gp9IgCPcB/s1600/41-1.png
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รูปท่ี 2.12 สัญลกัษณ์ในวงจรไฟฟ้าของรีเลย ์  

ท่ีมา  :  (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/4/11/relay/relay.htm) 

 

ภายใน Relay จะประกอบไปดว้ยขดลวดและหนา้สัมผสั  

-  หนา้สัมผสั NC (Normally Close) เป็นหนา้สัมผสัปกติปิด โดยในสภาวะปกติหนา้สัมผสั

น้ีจะต่อเขา้กบัขา COM (Common) และจะลอยหรือไม่สัมผสักนัเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวด 

-  หนา้สัมผสั NO (Normally Open) เป็นหน้าสัมผสัปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู ่

ไม่ถูกต่อกบัขา COM (Common) แต่จะเช่ือมต่อกนัเม่ือมีกระแสไฟไหลผา่นขดลวด 

-  ขา COM (Common) เป็นขาท่ีถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง NC และ NO ขึ้ นอยู่กับว่า

ขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดหรือไม่ หน้าสัมผสัใน Relay 1 ตัวอาจมีมากกว่า 1 ชุด 

ขึ้นอยูก่บัผูผ้ลิตและลกัษณะของงานท่ีถูกนาํไปใช ้จาํนวนหนา้สัมผสัถูกแบ่งออกดงัน้ี 

 สวิตช์จะถูกแยกประเภทตามจาํนวน Pole และจาํนวน Throw ซ่ึงจาํนวน Pole (SP-Single 

Pole, DP-Double Pole, 3P-Triple Pole, etc.) จะบอกถึงจาํนวนวงจรท่ีทาํการเปิด-ปิด หรือ จาํนวน

ของขา COM นั่นเอง และจํานวน Throw (ST, DT) จะบอกถึงจํานวนของตัวเลือกของ Pole 

ตวัอย่างเช่น SPST- Single Pole Single Throw สวิตช์จะสามารถเลือกไดเ้พียงอย่างเดียวโดยจะเป็น

ปกติเปิด (NO-Normally Open) หรือปกติปิด (NC-Normally Close) แต่ถา้เป็น SPDT- Single Pole 

Double Throw สวิตชจ์ะมีหน่ึงคู่เป็นปกติเปิด (NO) และอีกหน่ึงคู่เป็นปกติปิดเสมอ(NC) ดงัรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 แสดงตวัอยา่ง SPST และ SPDT  

ท่ีมา  :  (https://sites.google.com/site/cududegroup/electrical/othercomponent) 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YOwCHQkWfdM/WKncp8_NP6I/AAAAAAAAAII/oJFunTFP5kMD7LPofpz_x0G8c7oZUwwNQCPcB/s1600/43-1.png
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รูปท่ี 2.14 แสดงตวัอยา่งDPSTและ DPDT  

ท่ีมา  :  (https://sites.google.com/site/cududegroup/electrical/othercomponent) 

 

2.4.1 Relay Module 4 Channels 

 

 รูปท่ี 2.15 แสดงตวัอยา่ง Relay Module 4 Channels 

ท่ีมา  :  (44Thttp://www.mltelectronic.com/-5V-Optocoupler-(4-Channel-Relay-Module)44T) 

 

Relay Module 4 Channels มีเอาตพ์ุตคอนเน็คเตอร์ท่ี Relay เป็น NO/COM/NC สามารถใช้

กบัโหลดไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทาํงานดว้ยสัญญาณ

โลจิก TTL 

คุณสมบัติ (Features)  

- รีเลยเ์อาตพ์ุตแบบ SPDT จาํนวน 4 ช่อง  

- สั่งงานดว้ยระดบัแรงดนั TTL  

- CONTACT OUTPUT ของรีเลยรั์บแรงดนัไดสู้งสุด 250 VAC 10 A, 30 VDC 10 A  

- มี LED แสดงสถานะ การทาํงานของรีเลยแ์ละแสดงสถานะของบอร์ด  

- มีจมัพเ์ปอร์สาํหรับเลือกวา่จะใชก้ราวดร่์วมหรือแยก  

- มี OPTO-ISOLATED เพื่อแยกกราวดส่์วนของสัญญาณควบคุมกบัไฟฟ้าท่ีขบัรีเลยอ์อกจากกนั 

 

 

 

http://www.mltelectronic.com/-5V-Optocoupler-(4-Channel-Relay-Module)
https://3.bp.blogspot.com/-Tw-bmm1_J8c/WKncpi8n_SI/AAAAAAAAAII/g0Xj4E9NrzEYAvhBHl6MAJoZMCOZB2trQCPcB/s1600/43-2.png
https://1.bp.blogspot.com/-uEyMOms604Y/WKncp_uvnqI/AAAAAAAAAII/kWZNhkLlPeo2c0R6oxNbV2fE5nFtGSRxQCPcB/s1600/44.png
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ตารางท่ี 2.3 แสดงขาท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อของ Relay Module 4 Channels 

 

 
 

2.5 Water flow sensor 

 วอเตอร์ฟลาววาล์ว (Water flow sensor) คือ ระบบวาล์วท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการควบคุม

การเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลงังานไฟฟ้าเขา้ไปท่ีขดลวด เพื่อบงัคบัควบคุมแท่งเหล็กท่ีทาํหน้าท่ี

เป็นลิ้นวาลว์ในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ นํ้ า, อากาศ, ก๊าซ ... ฯลฯ ไหลผ่าน วดัปริมาณการไหลของ

นํ้ า สําหรับ Arduino โดยสามารถวดัปริมาณการไหลของนํ้ า ท่ี 1-30L/min 2.0Mpa หลกัการทาํงาน

ใน Sensor จะมีใบพัดเม่ือมีนํ้ าไหลผ่านใบพัดจะหมุ่นพร้อมกับนับรอบของใบพัดส่งสัญญาณ 

Output ไปยงั Arduino เหมาะกับการนําไปประยุกต์ใช้งานวดัการไหลของนํ้ า ความแรงของนํ้ า 

มาตรมิเตอร์นํ้า เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 2.16 Water flow sensor Model: FS300A G3/4 

ท่ีมา  :  (https://www.thaieasyelec.com/g3-4-water-flow-sensor.html) 

 

 

 

http://rtnakm.com/wp-content/uploads/2017/12/FS300A-flowsensor.jpg
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 2.5.1 คุณสมบติัของเซนเซอร์ 

- รองรับแรงดนั Volt DC 4.5V-24V 

- แรงดนั Volt ท่ีแนะนาํ DC 5V-18V 

- กระแสสาํหรับการใชง้าน Cuttent : 15mA (DC 5V) 

- อุณหภูมิท่ี Sensor รองรับได ้-25 ถึง +80 °c 

- รองรับแรงดนัของนํ้า pressure : 1.75Mpa 

- สามารถเสียบกบัท่อ ขนาด 6 หุ่น 

 

2.6 Solenoid Valve  

รูปท่ี 2.17 Solenoid Valve 

ท่ีมา  :  (https://www.myarduino.net/product/2284/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0-220vac) 

 

โซลินอยดว์าลว์ (Solenoid Valve) เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึง ท่ีมีหลกัการทาํงาน

คลา้ยกับรีเลย ์(Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดท่ีพนัอยู่รอบแท่ง

เหลก็ท่ีภายในประกอบดว้ยแม่เหลก็ชุดบนกบัชุดล่าง เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดท่ีพนัรอบ

แท่งเหล็ก ทาํให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอาํนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผสักันทาํให้ครบ

วงจรทาํงาน เม่ือวงจรถูกตดักระแสไฟฟ้าทาํให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอาํนาจแม่เหล็ก สปริงก็จะ

ดนัแท่งเหลก็ส่วนบนกลบัสู่ตาํแหน่งปกติ 
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รูปท่ี 2.18 โครงสร้างภายในและหลกัการทาํงานของ SOLENOID VALE  

ท่ีมา  :  (https://www.factomart.com/th/factomartblog/principle-of-solenoid-valve/) 

 

2.7 Soil moisture sensor 

 เซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน (Soil Moisture Sensor) ใช้วดัความช้ืนในดิน หรือใช้เป็น

เซ็นเซอร์นํ้ า สามารถต่อใช้งานกบัไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้อนาล็อกอินพุตอ่านค่าความช้ืน 

หรือเลือกใชส้ัญญาณดิจิตอลท่ีส่งมาจากโมดูล สามารถปรับความไวไดด้ว้ยการปรับ Trimpot 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.19 Soil moisture sensor 

ท่ีมา  :  (https://www.ab.in.th/product/115/soil-moisture-sensor-module) 

 

2.7.1 หลกัการทาํงาน        

 การใชง้านจะตอ้งเสียบแผ่น PCB สําหรับวดัลงดิน เพื่อให้วงจรแบ่งแรงดนัทาํงานไดค้รบ

วงจร จากนั้นจึงใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ไอซีออปแอมป์เบอร์ LM393 เพื่อวดัแรงดัน

เปรียบเทียบกันระหว่างแรงดันดันท่ีวดัได้จากความช้ินในดิน กับแรงดันท่ีวดัได้จากวงจรแบ่ง

แรงดันปรับค่าโดยใช้ Trimpot หากแรงดนัท่ีวดัได้จากความช้ินของดินมีมากกว่าก็จะทาํให้วงจร
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ปล่อยลอจิก 1 ไปท่ีขา D0 แต่หากความช้ินในดินมีนอ้ย ลอจิก 0 จะถูกปล่อยไปท่ีขา D0 ขา A0 เป็น

ขาท่ีต่อโดยตรงกบัวงจรท่ีใช้วงความช้ืนในดิน ซ่ึงให้ค่าแรงดนัออกมาตั้งแต่ 0 – 5 V (ในทางอุดม

คติ) โดยหากความช้ินในดินมีมาก แรงดนัท่ีปล่อยออกไปก็จะน้อยตามไปดว้ย ในลกัษณะของการ

แปรผนักลบั 

 

 
 

รูปท่ี 2.20 โครงสร้างภายในและหลกัการทาํงานของ Soil moisture sensor 

ท่ีมา  :  (https://www.ioxhop.com/product/87-soil-moisture-sensor) 

 

2.7.2 การนาํไปใชง้าน        

 หากนําไปใช้งานด้านการวดัความช้ืนแบบละเอียด แนะนําให้ใช้งานขา A0 ต่อเข้ากับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวดัค่าแรงดนัท่ีได ้ซ่ึงจะไดอ้อกมาใช้เปรียบเทียบค่าความช้ืนได ้หากมี

ความช้ืนน้อย แรงดันจะใกล้ 5V มาก หากความช้ืนมาก แรงดันก็จะลดตํ่าลง ซ่ึงหากต้องการ

นาํไปใชใ้นโปรเจคท่ีไม่ตอ้งใชว้ดัละเอียด เช่น โปรเจครดนํ้าตน้ไม ้ใชค้วบคุมป๊ัมนํ้ าให้รดนํ้าตน้ไม้

อตัโนมติั สามารถนาํขา D0 ต่อเขา้กบัทรานซิสเตอร์กาํลงัเพื่อสั่งให้ป้ัมนํ้า หรือโซลินอยด์ให้ทาํงาน

เพื่อให้มีนํ้าไหลมารดตน้ไมไ้ดเ้ลย เม่ือความช้ืนในดินมีมากพอ จะปล่อยลอจิก 0 แลว้ทรานซิสเตอร์

จะหยดุนาํกระแส ทาํใหป๊ั้มนํ้าหยดุปล่อยนํ้า 

2.8 หลกัการเขียนโปรแกรม Arduino 

 ภาษาซีของ Arduino จะจดัรูปแบบโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย ๆ

หลายๆส่วน โดยเรียกแต่ละส่วนว่า ฟังก์ชั่น และเม่ือนําฟังก์ชั่นมารวมเข้าด้วยกัน ก็จะเรียกว่า 

“โปรแกรม” โดยโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้น ทุก ๆโปรแกรมจะตอ้งประกอบ
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ไปด้วยฟังก์ชั่นจาํนวนเท่าใดก็ได้ แต่อย่างน้อยท่ีสุดต้องมีฟังก์ชั่น จาํนวน 2 ฟังก์ชั่น คือ setup() 

และ loop() 

 2.8.1  โครงสร้างการเขียนโปรแกรม Arduino 

 #include<servo.h>                 //เรียกไลบราร่ี ช่ือ servo.h เขา้มาใชใ้นโปรแกรม 

 int Servo1=9;                         //กาํหนดให ้Servo1 แทน Pin Digital-9 

 Servo myservo;                      //สร้าง object ช่ือ myservo เพื่อควบคุม Servo 

 void setup(){myservo.attach(Serrvo1); }  //กําห น ดให้ ใช้ข า Digital-9 ส ร้างสั ญ ญ าณ

 ควบคุม Servo 

 void loop(){myservo.write(180); }         //กาํหนดค่าตาํแหน่งใหก้บั Servo = 180 องศา 

 

 จะไดโ้ครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีท่ีใชก้บั Arduino นั้นจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ

ดว้ยกนั คือ  

  2.8.1.1  Header ในส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้มีตอ้งกาํหนดไวใ้นส่วนเร่ิมตน้ของ

โปรแกรม ซ่ึงส่วนของ Header ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น Compiler Directive ต่าง ๆรวมไปถึงส่วนของการ

ประกาศตวัแปร และค่าคงท่ีต่าง ๆท่ีจะใชใ้นโปรแกรม 

  2.8.1.2  setup() ในส่วนน้ีเป็นฟังก์ชัน่บงัคบัท่ีตอ้งกาํหนดให้มีในทุก ๆโปรแกรม 

ถึงแมว้่าในบางโปรแกรมจะไม่ตอ้งการใชง้านก็ยงัจาํเป็นตอ้งประกาศไวด้ว้ยเสมอ เพียงแต่ไม่ตอ้ง

เขียนคาํสั่งใด ๆไวใ้นระหวา่งวงเล็บปีกกา {} ท่ีใชเ้ป็นตวักาํหนดของเขตของฟังก์ชัน่ โดยฟังก์ชัน่น้ี

จะใชส้ําหรับบรรจุคาํสั่งในส่วนท่ีตอ้งกาให้โปรแกรมทาํงานเพียงรอบเดียวตอนเร่ิมตน้ทาํงานของ

โปรแกรมคร้ังแรกเท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่คาํสั่งเก่ียวกับการ Setup ค่าการทาํงานต่าง ๆ เช่น การกาํหนด

หน้าท่ีการใช้งานของ PinMode และการกาํหนดค่า Baudrate สําหรับใช้งานพอร์ตส่ือสารอนุกรม 

เป็นตน้ 

  2.8.1.3  loop() เป็นส่วนฟังก์ชั่นบังคับท่ีต้องกําหนดให้มีในทุก ๆโปรแกรม

เช่นเดียวกนักบัฟังก์ชัน่ setup() โดยฟังกช์ัน่ loop() น้ีจะใชบ้รรจุคาํสั่งท่ีตอ้งการใหโ้ปรแกรมทาํงาน

ซํ้า ๆกนัไปไม่รู้จบ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัรูปแบบของ ANSI-C ส่วนน้ีก็คือ ฟังกช์ัน่ main() นัน่เอง 

 

2.9 ทฤษฎีเกีย่วกบั BLYNK SERVER   

 Blynk คือ Application สําเร็จรูปสําหรับงาน IOT มีความน่าสนใจคือการเขียนโปรแกรมท่ี

ง่าย ไม่ตอ้งเขียน App เองสามารถใช้งานไดอ้ย่าง Real time สามารถเช่ือมต่อ Device ต่าง ๆเขา้กบั 

Internet ไดอ้ยา่งง่ายดาย ไม่วา่จะเป็น Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu, Rasberry pi นาํมาแสดง

บน Application ไดอ้ยา่งง่ายดาย อีกทั้ง Application Blynk ยงัฟรี รองรับในระบบ IOS และ Android 
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รูปท่ี 2.21 ตวัอยา่ง App Blynk 

ท่ีมา  :  (https://www.ab.in.th/article/68/app-%E0%B8% blynk-nodemcu-esp8266) 

 

 ในยุคสมยัก่อนการเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อกนัระหว่างอุปกรณ์ 2 ช้ินเขา้ดว้ยกนัมกัจะใช้

งานในลกัษณะของ Server >>> Client ทาํให้เกิดขอ้จาํกดัต่าง ๆมากมาย ยกตวัอย่าง เราตอ้งการเปิด

ปิดไฟ ผ่านหนา้เวบ็ เราก็จะให้ Arduino เป็น Server และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Client) เป็นเคร่ืองลูก 

ขอ้จาํกัดท่ีเกิดขึ้นคือทรัพยากร เช่น CPU  RAM  ROM ของเราอาจจะไม่พอ มกัจะเจอปัญหาบัค

บ่อยหรือคา้งไปเฉย ๆ ก็มีทาํให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปไดย้ากตอ้งประหยดัทรัพยากรให้ไดม้าก

ท่ีสุดเพื่อจะให้สามารถทาํงานได ้และการเซ็ต Network เป็นไปไดย้าก ส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นวง Lan 

หรือถา้ตอ้งการ ควบคมุผา่น Wan จะตอ้ง Forword Set ระบบ Network ซ่ึงยุง่ยากมากเกินไป 

 

รูปท่ี 2.22 การเช่ือมต่อแบบ Server to Client 

ท่ีมา  :  (https://www.mindphp.com/91-hosting/4694-how-client-server-work.html) 

 

 ต่อมาเป็นยุคของ Cloud เกิดขึ้น บวกกบัมี Chip Wifi ราคาถูก Esp8266 ถูกผลิตขึ้นมา แต่

ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นทรัพยากร จึงมือวิธีการคิดว่า ถา้นําขอ้มูลไปใส่ลงใน Server แลว้ให้ Device 

ของเราเรียกเขา้ไปแกไ้ข หรืออ่านขอ้มูลโดยตรง ทาํให้ความฉลาดของตวัอุปกรณ์ของเราไม่มีวนั

ส้ินสุดและหมดขอ้จาํกดัหลายอย่าง Device กลายเป็นแค่ตวัรับ Data และส่ง Data มาแสดงเท่านั้น 

ทาํให ้Chip Esp8266 จึงไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
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รูปท่ี 2.23 ภาพรวมของระบบ Network Blynk 

ท่ีมา  :  (https://pubhtml5.com/mrlx/snug/basic) 

วิธีการทาํงานของ Blynk เร่ิมจากอุปกรณ์ เช่น Arduino esp8266 Esp32 Rasberry Pi เช่ือม

ต่อไปยงั Server ของ Blynk โดยตรง สามารถรับส่งขอ้มูลหากนัได ้คอมพิวเตอร์ Smartphone ก็จะ

เช่ือมต่อกบั Server ของ Blynk โดยตรง โดยมี Server เป็นสะพานให้เช่ือมต่อหากนั จึงหมดปัญหา

ขอ้จาํกดัทุกอยา่งทาํใหอุ้ปกรณ์ของเรามีความฉลาดมากขึ้น 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

 ในการดาํเนินการโครงการเร่ืองระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน 

อจัฉริยะ มีขั้นตอนการสร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผูส้ร้างไดร่้วมกนัวางแผนในการปฎิบติังาน

และจดัการบาง งานตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 3.2 การออกแบบช้ินงาน 

 3.3 การดาํเนินการสร้างระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

 

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 การวางแผนและการเตรียมการเร่ิมเม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้เสนอหัวขอ้โครงการ

ในภาค เรียนท่ี 1 ทางกลุ่มผูจ้ดัทาํไดเ้สนอหัวขอ้โครงการระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเค

ชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการดงัตารางท่ี 3.1 

 3.1.1 การวางแผนทาํโครงการ 

  3.1.1.1 เสนอหวัขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.2 หาขอ้มูลเสนอเพิ่มเติม เร่ืองการพฒันาชุดคาํสั่ง 

  3.1.1.3 อนุมติัโครงการโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.4 เขียนโครงการบทท่ี 1-3 

  3.1.1.5 ศึกษาและหาขอ้มลู โดยศึกษาจากหนงัสือวิจยั เวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ 

  3.1.1.6 ออกแบบโรงเรือน 

  3.1.1.7 วางแผนการปฎิบติังาน โดยจดัลาํดบัก่อนและหลงัการปฎิบติังาน 

  3.1.1.8 ส่งโครงการบทท่ี 1- 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.9 ซ้ือช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ 

  3.1.1.10 ทาํการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ 

  3.1.1.11 ทาํการศึกษาอุปกรณ์ท่ีสร้าง 

  3.1.1.12 ทาํการสร้างโคด้เขียนโปรแกรม 

       3.1.1.13 ทาํการใส่โคด้โปรแกรมลงในอุปกรณ์ 

    3.1.1.14 ตบแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์จนครบทกุส่วน 

  3.1.1.15 ทดลองการใชอุ้ปกรณ์จริง 
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  3.1.1.16 เขียนโครงการบทท่ี 3-5โดยนํ้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสร้างช้ินงาน,การออกแบบ,ผล

การทดลองใช้งาน, การนาํปัญหาท่ีประสบในการดาํเนินโครงการและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาเรียง

ใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 

  3.1.1.17 ส่งโครงการบทท่ี 1-5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.18 ยืน่ขอสอบโครงการ หลงัจากทฤษฎี บทท่ี1-5 ไดผ้า่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.19 อนุมติัสอบโครงการ 

  3.1.1.20  

 3.1.1.21 ส่งโครงการโดยนําเน้ือหาบทท่ี 1-5 เข้าเล่ม แล้วนําไปให้คณะกรรมการสอบ

โครงการไวเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาและหลกัฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึ ก ษ า โ ป ร แ ก ร ม  App 

Blynk 

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

แอพ พ ลิเคชันระบบ แจ้ง

เตือน 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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3.2 การออกแบบชิ้นงาน 

3.2.1 ออกแบบการติดตั้งและวางระบบนํ้า 

เร่ิมต่อท่อจากถังพักนํ้ าไปทางด้านหลังของโรงเรือนซ่ึงเช่ือมกับป๊ัมนํ้ าจากนั้ นอ้อมท่อไป

ดา้นขา้งของโรงเรือน ต่อท่อเขา้ไปในโรงเรือนเพื่อรดนํ้ าจากดา้นบน โดยเจาะรูท่ีท่อประมาณ 3-5 รู

จากนั้นเช่ือมต่อไปยงั Water flow sensor , ถงัพกันํ้า ตามลาํดบั ใหเ้ป็นระบบนํ้าวน  

 

 
 

รูปท่ี 3.1 ออกแบบการติดตั้งและวางระบบนํ้า 

 

 3.2.5 ออกแบบหนา้แอพพลิเคชนั 

  ใชแ้อพพลิเคชนั Blynk ในการออกแบบชุดคาํสั่งควบคุม โดยประกอบไปดว้ยชุดคาํสั่งและ

การแสดงผลดงัน้ี   

  3.2.5.1 ปุ่ มเปิด-ปิด พดัลม 

  3.2.5.2 ปุ่ มเปิด-ปิด รดนํ้า 

  3.2.5.3 ปุ่ มเปิด-ปิด หลงัคา 

  3.2.5.4 แสดงสถานะความช้ืนในอากาศ 

  3.2.5.5 แสดงสถานะอุณหภูมิ 

  3.2.5.6 แสดงสถานะแสง 

  3.2.5.7 แสดงสถานะอตัราการไหลของนํ้า 

  3.2.5.8 แสดงสถานะความช้ืนในดิน 
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รูปท่ี 3.2 ออกแบบหนา้แอพพลิเคชนั 

 

3.3 การดําเนินการสร้างระบบรดน้ําต้นไม้อตัโนมัตแิละแอพพลเิคชันควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

 3.3.1 ขั้นตอนการติดตั้งและวางระบบนํ้า 

  ในการติดตั้งและวางระบบนํ้ า เราจะใช้ arduinoในการสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ 3 อย่าง

คือ เซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน โซลินอยด์วาลว์  ป้ัมนํ้ า  DC12V หลกัการทาํงานของระบบนํ้ า เร่ิม

จากเซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดินจะตรวจวดัความช้ืน ถา้ระดบัความช้ืนต่ากว่า 400 โซลินอยด์วาล์ว

จะเปิดนํ้ าจนเม่ือนา้ถึงระดบัท่ีเซนเซอร์ 600 นํ้าก็จะหยุด ซ่ึงป้ัมนา้ DC12V ก็จะทาํงานตลอดจนกว่า

จะมีการถอดปลัก๊และใชพ้ลงังานทดแทนจากแสงอาทิตยจ์นหมด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการติดตั้งและวางระบบนํ้า 
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รูปท่ี 3.4 ขั้นตอนการติดตั้งและวางระบบนํ้า (ดา้นบน) 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนการติดตั้งและวางระบบนํ้า (ดา้นขา้ง) 

 

 3.3.3 ขั้นตอนการต่อวงจร 

 การต่อวงจรภายในระบบดงัรูป 3.10 

 
 

รูปท่ี 3.6 ขั้นตอนการต่อวงจร 
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 3.3.4 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 

 

     
 

รูปท่ี 3.7 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 

 

 3.3.5 ขั้นตอนสร้างแอพพลิเคชนัควบคุม 

  3.3.5.1 ติดตั้ง APP BLYNK จาก PlayStore  

 

 
 

รูปท่ี 3.8 การติดตั้ง APP BLYNK จาก PlayStore และ Store 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 
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  3.3.5.2 การลงทะเบียนใชง้าน Blynk Server 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 การลงทะเบียนใชง้าน Blynk Server 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 

 

  3.3.5.3 การสร้างโปรเจคใหม่และเช่ือมต่อ 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 การสร้างโปรเจคใหม่และเช่ือมต่อ 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 
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 หลงัจากท่ีสร้างโปรเจคเสร็จเรียบร้อย เราจะไดรั้บรหัส TOKEN ท่ี Blynk Server ส่งมาให้ทาง

อีเมลล์ดงัรูป 3.14  รหัสน้ีก็คือตวัแทนของบอร์ดพฒันา  Blynk Server จะรู้จกับอร์ดเราไดแ้ละรู้ว่า

ตวัไหนอยูท่ี่ไหนก็อาศยัรหสั TOKEN เป็นตวัอา้งอิง 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 รหสั TOKEN ท่ี Blynk Server ส่งมาใหท้างอีเมลล ์

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 

 

  3.3.5.4 การสร้างปุ่ มควบคุม 

  เลือก Button (200 energy) แลว้คล๊ิกท่ีปุ่ มเพื่อไปหน้าตั้งค่าตั้งช่ือให้ปุ่ ม Button  ในท่ีน่ีเรา

จะตั้งช่ือว่า LED เพื่อเป็นการทดสอบ ส่วนรูปหยดนํ้ าเป็นการเลือกสีให้กบัปุ่ ม Button จากนั้นไปท่ี 

OUTPUT เลือกขา GPIO เป็นขาท่ีเราต่อวงจรไว ้  

 

            
 

รูปท่ี 3.12 การสร้างปุ่ มควบคุม 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 
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  3.3.5.5 การทดสอบการทาํงาน 

  การทดสอบการทาํงานของ APP  ให้คล๊ิกท่ีปุ่ มสามเหล่ียม จะเห็นไดว้่ารูปสามเหล่ียมจะ

เปล่ียนเป็นรูปส่ีเหล่ียมแทน แลว้ท่ีปุ่ ม Button จะเปล่ียนจากคาํว่า gp4 เป็น OFF แทน แลว้ลองกด

ปุ่ มดู จะพบวา่หลอดไฟ LED จะติดและดบัตามการควบคุม 

 

 
 

รูปท่ี 3.13 การทดสอบการทาํงาน 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/@visitwnk/blynk-app-1ab60aa1b9e9) 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาทาํให้เราไดรู้้ถึงการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตอ้งสามคัคีกนั ในการวิเคราะห์

และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทาํงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบา้ง ในท่ีน้ีทางคณะผูจ้ดัทาํจะ

กล่าวถึงผลของการศึกษาขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยา่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

4.1 ทดสอบวดัคา่ความช้ืน 

4.2 ทดสอบการควบคุมระบบรดนํ้าตน้ไมด้ว้ยแอปพลิเคชนั 

 

4.1 ทดสอบวัดค่าความช้ืน 

4.1.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 4.1.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU 

  4.1.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Arduino 

  4.1.1.3  เซนเซอร์วดัความช้ืนในดิน   

  4.1.1.4  LCD Display 

  4.1.1.5  สมาร์ทโฟนท่ีติดตั้งแอป Blynk 

 4.1.2 วิธีการทดลอง 

4.1.2.1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE ท่ีเขียนชุดคาํสั่งไว้ จากนั้ นเรียกใช้ Serial   

Monitor โดยใหค้ลิกท่ี Tools > Serial Monitor หรือกดปุ่ ม Ctrl+Shift+M  

4.1.2.2 อ่านค่าท่ีไดรั้บจากเซนเซอร์วดัความช้ืนในดินจาก Serial Monitor, จอLCD 

และแอป Blynk 

4.1.2.3 นาํมาเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์วดัความช้ืน 

 

รูปท่ี 4.1 อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก Serial Monitor  
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รูปท่ี 4.2 อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจากแอป Blynk 

 

4.1.3 ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองการวดัค่าความช้ืนเม่ือดินแหง้ 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก 

Serial Monitor (%) 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก

แอป Blynk (%) 

ค่าความคลาดเคล่ือน (%) 

9.79 9.78 0.15 

20.53 20.53 0.01 

26.30 26.20 0.38 

17.50 17.50 0.01 

19.07 19.06 0.04 

25.95 25.90 0.17 

17.62 17.60 0.14 

23.19 23.17 0.09 

19.00 18.96 0.19 

16.13 16.13 0.01 

การทดลองการวดัค่าความช้ืนในดินประเภทดินแหง้ ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.12% 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองการวดัค่าความช้ืนเม่ือดินช้ืน 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก 

Serial Monitor (%) 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก

แอป Blynk (%) 

ค่าความคลาดเคล่ือน (%) 

50.18 50.15 0.07 

76.95 77.71 0.99 

61.97 61.97 0.01 

57.65 57.67 0.04 

45.89 45.75 0.31 

73.19 73.12 0.10 

68.25 68.23 0.03 

62.08 62.07 0.01 

55.86 55.82 0.08 

42.09 42.03 0.13 

การทดลองการวดัค่าความช้ืนในดินประเภทดินช้ืน ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.03% 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองการวดัคา่ความช้ืนเม่ือดินเปียก 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก 

Serial Monitor (%) 

อ่านค่าท่ีความช้ืนในดินจาก

แอป Blynk (%) 

ค่าความคลาดเคล่ือน (%) 

70.79 70.67 0.16 

80.02 79.47 0.68 

80.65 80.55 0.13 

95.21 94.33 0.92 

94.33 94.33 0.00 

83.63 83.38 0.03 

77.72 77.71 0.01 

82.35 82.31 0.05 

68.69 68.43 0.38 

71.62 71.46 0.23 

การทดลองการวดัค่าความช้ืนในดินประเภทดินเปียก ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.28% 
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4.2 ทดสอบการควบคุมระบบรดน้ําต้นไม้ด้วยแอปพลเิคชัน 

4.2.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 4.2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU 

  4.2.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม Arduino 

  4.2.1.3 Relay 4 Chanel  

  4.2.1.4 Water flow sensor 

4.2.1.5 Solenoid Valve      

 4.2.1.6 LCD Display      

 4.2.1.7 สมาร์ทโฟนท่ีติดตั้งแอป Blynk 

 4.2.2 วิธีการทดลอง 

  4.2.2.1 เปิดแอปพลิเคชนั Blynk 

  4.2.2.2 กดปุ่ ม ON เพื่อเปิดการทาํงาน Solenoid Valve  

4.2.2.3 กดปุ่ ม OFF เพื่อเปิดการทาํงาน Solenoid Valve 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะปิด Solenoid Valve จากโปรแกรม Arduino IDE 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะปิด Solenoid Valve จาก LCD Display  
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะปิด Solenoid Valve จากแอป Blynk 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ภาพแสดง ขณะปิด Solenoid Valve  

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะเปิด Solenoid Valve จากโปรแกรม Arduino IDE 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะเปิด Solenoid Valve จาก LCD Display  

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงค่าสถานะขณะเปิด Solenoid Valve จากแอป Blynk 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 ภาพแสดง ขณะเปิด Solenoid Valve 
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 4.2.3 ผลการทดลอง 

เม่ือเปิด APPICATION BLYNK จะปรากฏหน้าเว็บดังในรูปท่ี 4.9 จะมีปุ่ มท่ีใช้ในการ

ควบคุมการทาํงานโซลินอยด์วาลว์ โดยท่ีจะปุ่ มป๊ัมนํ้ า 2 ปุ่ ม คือ ON กบั OFF แลว้เม่ือทาํการกดปุ่ ม

OFF โซลินอยด์จะทาํงานเปิดให้นํ้ าไหลผ่านได ้แลว้เม่ือทาํการกดปุ่ ม ON โซลินอยด์จะทาํงานปิด

ให้นํ้ าไหลผ่านไม่ไดไ้ด ้และจะแถบสถานะบนแอปแสดงสถานการณ์การทาํงานของโซลินอยด์ 

แสดงวา่อยูใ่นโหมดการทาํงาน หรือ ปิดการทาํงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   

ในการดาํเนินโครงการระบบรดนํ้ าต้นไมอ้ัตโนมัติและแอพพลิเคชันควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ นั้นสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงโปรแกรมสามารถทาํงานไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ แต่

การดาํเนินการโครงการก็ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายอยา่ง ซ่ึงผูด้าํเนินการโครงการมีขอ้เสนอแนะท่ี

จะนาํมาใชพ้ฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้ระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ สามารถรดนํ้ าตน้ไม ้แสดงสถานะ และควบคุมการรดนํ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทาํงาน

ของโปรแกรมดีท่ีสุด 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบรดนํ้ าต้นไม้อัตโนมัติและแอพพลิเคชันควบคุม 

โรงเรือน 

5.1.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้

อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

5.1.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนําความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา  

วิชาชีพของตน 

 

5.2 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

5.2.1 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกสามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิและความช้ืน

ภายในโรงเรือน  

5.2.3 สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

5.2.4 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

5.3 ปัญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ นั้นทางคณะผูจ้ดัทาํโครงการจะอธิบายสาเหตุ และวิธีการแกปั้ญหาเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

 5.3.1 ปัญหาในการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ และตวับอร์ด 

 5.3.2  ปัญหาดา้นการศึกษาแผงวงจร 

 5.3.3 ปัญหาดา้นการศึกษาชุดคาํสั่งควบคุม 
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 5.3.4 ปัญหาดา้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

 5.3.5 ปัญหาดา้นงบประมาณการจดัทาํ 

 5.3.6 ปัญหาดา้นแรงดนันํ้า 

 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ เร่ิมจากการนาํเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาทางคณะกรรมการไดเ้สนอแนะ

ส่วนต่าง ๆ และคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการทาํโครงการระบบรดนํ้ า

ตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ โดยไดท้าํการออกแบบและดาํเนินการ

จดัทาํตามท่ีวางไวจ้นสาํเร็จ 

 ผลการดาํเนินการโครงการระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ  ตวัแผงวงจรน้ีสามารถส่งสัญญาณและเช่ือมต่อเขา้ไปในแผงวงจรได้โดยการเช่ือมต่อ

สัญญาณ WIFI เขา้กบัแผงควบคุม ดว้ยระบบปฎิบติัการแอนดรอยส์ไดส้าํเร็จ 

 

5.5 อภิปรายผล 

 จากผลการดาํเนินการโครงการระบบรดนํ้ าต้นไม้อัตโนมัติและแอพพลิเคชันควบคุม

โรงเรือนอจัฉริยะน้ี ถือว่าประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งจุดประสงค์ไวค้ือระบบควบคุมโรงเรือน

เพาะปลูกสามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือน สามารถสั่งการปิด-เปิดการ

ทาํงานของระบบผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัทาํยงัได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 

 

5.6  ข้อเสนอแนะ 

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาและต่อยอดของตวัควบคุมรดนํ้ าด้วยแอพ

พลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 5.6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  5.6.1.1 ควรออกแบบหนา้ตาแอพพลิเคชนัใหใ้ชง้านและเขา้ใจง่ายกวา่น้ี 

5.6.1.2 ควรเพิ่ม รูปแบบการควบคุมและแสดงผล เช่น รดนํ้ าทุกๆ 30 นาที แอพ              

สามารถแสดงขอ้มูลเป็นกราฟสรุปผลได ้

  5.6.1.3 ควรออกแบบโรงเรือนให้ตรงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 

 5.6.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 

  5.6.2.1 ควรประยกุตร์ะบบการรดนํ้าตน้ไมเ้ป็นระบบรดนํ้าผกัไฮโดรโปรนิกส์ 

  5.6.2.2 ควรมีการบาํบดันํ้าหลงัจากรดนํ้าตน้ไมเ้สร็จแลว้  
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แบบเสนอร่างโครงการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือโครงการ ระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอปพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 
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 มีความประสงค์ขออนุมติัหัวขอ้โครงการ  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร
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ความเห็นผูรั้บผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาฯ 
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...........................................................................
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               ลงนาม ............................................... 

                                ............ /................ / ......... 

 

หมายเหตุ  พร้อมแนบโครงการ  ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดมาดว้ยแลว้ 



1.ช่ือโครงการ ระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอปพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

               Automatic Watering Systems and Intelligent House Control Applications 

 

2.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดล้อม รวมถึงพืช แต่ข้อจาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชใหมี้ความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใช้สารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จยัมีแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติั

และแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํเซนเซอร์วดัอุณหภูมิมาวดัอุณหภูมิ เพื่อรดนํ้ า

เม่ืออุณหภูมิสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้ สามารถความคุมเร่ืองค่าความเขม้ของแสงได ้และระดบันํ้ าในถงั

นํ้าได ้ซ่ึงสร้างเป็นระบบนํ้ าวน จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดส่้งขอ้มูลผา่นคลาวน์ (Cloud) และแสดงขอ้มูล

บนสมาร์ทโฟนไดผ้่านอินเทอร์เน็ต  มาช่วยในการควบคุมให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความช้ืน

ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเพื่อเป็นการลดสภาพความ

แปรปรวนของดินฟ้าอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมากขึ้นโดยท่ีค่าของอุณหภูมิและความช้ืน ภายใน

ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกจะอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมเพื่อให้การดูแลระบบสมาร์ทฟาร์มจาํลอง

เป็นไปอยา่งอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ  

    

    



3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1) เพื่อออกแบบและสร้างระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

          อจัฉริยะ         

3.2)  เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหเ้ขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                               

          อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั   

3.3)  เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

          ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

          วิชาชีพของตน 

 

4.  ขอบเขตของโครงการ  

4.1)  เวลาในการรดนํ้าสูงสุดไมเ่กิน 30 นาที 

4.2)  แรงดนัอินพุต 22 โวลต ์ความถ่ี 50 เฮริตซ์ 100 วตัต ์ 

4.3)  สามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน และความช้ืนภายในโรงเรือน  

4.4)  สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  5.1) คิดหวัขอ้โครงการ 

  5.2) จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  5.3) ศึกษาโปรแกรม App Blynk 

  5.4) ปรับปรุงแกไ้ข 

  5.5) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.6) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  5.7) สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และแอปพลิเคชนัระบบแจง้เตือน 

  5.8) ทดสอบระบบ 

  5.9) ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  5.10) ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  5.11) นาํเสนอโครงการ 

  5.12) จดัทาํรูปเล่มโครงการ 

 

 

 

 



6. ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใช้ระยะเวลาการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาการทาํโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึ ก ษ า โ ป ร แ ก ร ม  App 

Blynk 

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

แอพ พ ลิเคชันระบบ แจ้ง

เตือน 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          



7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1) ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกสามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิและความช้ืน 

           ภายในโรงเรือน  

7.2) สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

7.3) ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  8.1) ค่าพิมพเ์อกสาร    500 บาท 

  8.2) ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  8.3) ค่ากระดาษ     200 บาท 

  8.4) ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน             1,500 บาท 

  8.5) ค่าใชจ่้ายเบด็เคลด็    500 บาท 

     รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด             2,900 บาท 

 

9.  เอกสารอ้างองิ  

https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=789 

 41Thttp://www.smartfarmdiy.com/41T 

http://www.dpu.ac.th/bigdata/iot-smart-agriculture.html 

         https://www.baanlaesuan.com/59796/design/design-update/places/deva-farm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=789
http://www.smartfarmdiy.com/
http://www.dpu.ac.th/bigdata/iot-smart-agriculture.html
https://www.baanlaesuan.com/59796/design/design-update/places/deva-farm


แผนภาพ Flow Chart ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมการทาํงาน 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัทาํเอกสารแบบร่างโครงการ 

 

ส่งใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 
แกไ้ข 

 

 

ศึกษาโปรแกรม App Blynk 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ออกแบบแอพพลิเคชนั 

 

Yes 

No 

A 



แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมระบบ 

 

ลงมือติดตั้งแอพพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 
นาํเสนอโครงการ 

 

 

 
จดัทาํรูปเล่มโครงการทั้งหมด 

 

 

A 

จบการทาํงาน 



 

 

 

 

 

แบบประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอปพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

Automatic Watering Systems and Intelligent House Control Applications 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้จัดทํา 

นางสาวชญัญา   ไทยเจริญ         รหสัประจาํตวั  41244 

นายสิทธิศกัด์ิ      สิทธิเขตการ    รหสัประจาํตวั  35812 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 



แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ช่ือโครงการ ระบบรดนํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอปพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ 

ช่ือโครงการ Automatic Watering Systems and Intelligent House Control Applications 

 

ปีการศึกษา  2562 

 

ช่ือผู้จัดทําโครงการ (1)   นายสิทธิศกัด์ิ     สิทธิเขตการ      รหสั 35812      ชั้นปี ปวส.2/35 

    (2)   นางสาวชญัญา   ไทยเจริญ          รหสั 41244       ชั้นปี ปวส.2/35 

 

ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 

 

โครงการนีจ้ัดอยู่ในกลุ่มของ 

 

 Web Programming  Computer Multimedia 

  Computer Programming 

  Hardware  Computer                             

 Database System 

 .................................................... 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

ระบบงานสามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชนัได ้มีการกาํหนดขอบเขตของระบบรด

นํ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั ดงัต่อไปน้ี 

1. เวลาในการรดนํ้าสูงสุดไมเ่กิน 30 นาที 

2. แรงดนัอินพุต 220 โวลต ์ความถ่ี 50 เฮริตซ์ 100 วตัต ์ 

3. สามารถแสดงค่าแสง ค่าอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน และความช้ืนภายในโรงเรือน  

4. สามารถสั่งการปิด-เปิดการทาํงานของระบบผา่นแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  25% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

1. รวบรวมขอ้มูล    

2. ศึกษาขอ้มูล 

 -  Farm System 

 -  App Blynk 

 -  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้

   

3. เขียนโปรแกรม     

4. โครงการ  บทท่ี 1    

5. โครงการ  บทท่ี 2 (บางส่วน)    
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 
 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  50% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

    ส่วนโครงสร้างโรงเรือนอจัฉริยะ    

6. ติดตั้งและวางระบบนํ้า    

   ส่วนของหน้าแอปพลเิคชัน    

7. ปุ่ มเปิด-ปิด พดัลม    

8. ปุ่ มเปิด-ปิด รดนํ้า    

9. ปุ่ มเปิด-ปิด หลงัคา    

10.   แสดงสถานะความช้ืนในอากาศ    

11. แสดงสถานะอุณหภูมิ    

12. แสดงสถานะแสง    

13. แสดงสถานะอตัราการไหลของนํ้า    

14. แสดงสถานะความช้ืนในดิน    

15. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 2 ในส่วน 

ท่ีเหลือ 

   

16. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 3    
 

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 



ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 75% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

17. ต่อวงจรภายในระบบ    

18. เช่ือมแอปพลิเคชนักบัระบบโรงเรือน    

19. ทดสอบการใชร้ะบบงาน    

20. แกไ้ขระบบงาน    

21. จดัทาํโครงการบทท่ี 4    

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                 กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 100% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า หมายเหตุ 

22. ทดสอบระบบการทาํงาน  

23. แกไ้ขและสรุประบบงาน  

24. รูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  

25. ขอสอบโครงการ  

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 



บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

0Bวัน / เดือน / ปี ลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาว ชญัญา  ไทยเจริญ 

วนัเดือนปีเกิด  22 กนัยายน 2543 

สถานท่ีเกิด  นครนายก 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 543/16 คอนโดลุมพินีแบร์ร่ิง-ลาซาล ซอยลาซาล 39/1เขตบางนา แขวง

บางนา กรุงเทพ 10250 

สถานศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2555  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 

พ.ศ.2561-ปัจจุบนั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ บางนา  

                                      

ผลงานและกิจกรรม 

พ.ศ.2560  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดแข่งขนั Animation  

   Contest 

พ.ศ.2561  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดวาดภาพหัวขอ้ “วาด(รัก)

   ในใจ” จาก OOKBee Comics ร่วมกบั ธญัวลยั 

พ.ศ.2562  เขา้กิจกรรม การประกวดส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม ของนกัศึกษาประจาํปี

   การศึกษา 2562 

 

 



 
ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นาย สิทธิศกัด์ิ สิทธิเขตการ 

วนัเดือนปีเกิด  22 สิงหาคม 2540 

สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 227/19 คอนโดคนัทรี คอมเพลก็ซ์ อาคารซี  ถ.สรรพวุธ แขวงบางนา              

เขตบางนา กรุงเทพ 10260 

สถานศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2555  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

พ.ศ.2557-ปัจจุบนั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ บางนา 

                                      

 


	1.ปก+รองปก
	2.หน้าลิขสิทธิ์
	3.ใบรับรองโครงการ
	4.บทคัดย่อ
	5.กิตติกรรมประกาศ
	6.สารบัญ
	7.บทที่-1
	8.บทที่-2
	คำว่า LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตัลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดง...
	จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้
	- Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด
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