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ค้าน้า 

สภาพอากาศท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ท้าให้ปริมาณน้้า 

แสง อุณหภูมิเปลี่ยนไป ท้าให้บางช่วงเวลาไม่มีน้้าเพียงพอส้าหรับ

การเกษตร และช่วงน้้าแล้ง ถือเป็นมหันตภัยร้ายของเกษตรกรไทยท่ี

จะต้องประสบในทุกๆ ปี  จากท่ีกล่าวมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เกษตรกรไทยยุคใหม่ จึงจ้าเป็นต้อง

ปรับตัวให้ ทันการน้าเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาประยุกต์ ใช้  สู่   

“เกษตรกรไทย 4.0”  ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี เข้ากับวิถี

การเกษตรได้อย่างชาญฉลาด 

การน้าส่งองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสู่พื้นท่ีเป้าหมายให้ความรู้โดย

การจัดฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วย

ไทร ต้าบลช่องไม้แก้ว อ้าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมี

พืชท่ีปลูกส่วนมากเป็นทุเรียน ร้อยละ 90 และผักพื้นบ้านสมุนไพรอื่นๆ

ร้อยละ 10 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้ด้าเนินการท้างานแบบบูรณา

การด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
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ระบบการให้น้้าอัจฉริยะ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ของ

เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้ 

โครงการเทคโนโลยี Smart Farming โดยการบริหารจัดการระบบ

การให้น้้าแบบอัจฉริยะในสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต

เข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
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สมาร์ทฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะเป็นรูปแบบการท้าเกษตรแบบ

ใหม่ท่ีจะท้าให้การท้าไร่ท้านา ท้าสวนมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลงไปโดยการน้าเอาข้อมูลของภูมิอากาศท้ังในระดับพื้นท่ีย่อย 

( Microclimate) ร ะ ดั บ ไ ร่  ( Mesoclimate)  แ ล ะ ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค

(Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นท่ีเพาะปลูก เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพอากาศท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับ

สภาพอากาศท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันมาช่วยในกระบวนการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระบบสมาร์ทฟาร์มจะบูรณาการข้อมูล  Microclimate และ  

Mesoclimate จ าก เ ค รื อ ข่ า ย เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ไ ร้ ส า ย  ( wireless Sensor 

Networks) ท่ีติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในพื้นท่ีเพาะปลูก (ข้อมูล อุณหภูมิ 

ความชื้น ในดินและในอากาศ แสง ลม น้้าฝน ) ท่ีมีอยู่บนอินเตอร์เน็ต และ

น้าเสนอต่อเกษตรกร เจ้าของไร่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีการเก็บข้อมูล

เป็นฐานข้อมูลของไร่ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และด้าเนินกิจกรรม

ต่างๆ การวางแผนการเพาะปลูกการให้น้้า ให้ปุ๋ยและยา เป็นต้น 
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การน้าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับ งานด้าน

การเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์ม

อัจฉริยะนั้นตั้งอยู่บนแนวคิด ของการท้าเกษตรสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า เกษตร

แม่นย้าสูง เป็นกลยุทธ์ในการท้าการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

ท้าให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของ

พื้นท่ีมากท่ีสุด รวมไปถึงเรื่องการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้

สามารถน้าไปปรับใช้ได้ท้ังฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้จะมีความ

แตกต่าง กับฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงท่ี การใช้ทรัพยากรนั้นท้าได้อย่างแม่นย้า

และตรงต่อความต้องการของพืชและสัตว์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร

และได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมากท่ีสุด 
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)    

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวคิด
นี้เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มี
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาด รวมท้ังมี
ความสามารถในการผลิต และการตลาดในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็น
ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพท่ีท้าการเกษตรได้จนประสบความส้าเร็จ   จะเน้น
การผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และแนวคิดของ Smart farming  จะท้าให้เกษตรกรท่ีมี
ความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถ
วางแผนโดยรู้ถึงอุปสงค์ตลาด และเตรียมการผลิตให้สอดคล้อง รวมท้ังมี
ความสามารถในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจท่ีตั้งอยู่
บนหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตร 
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 ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาของบุคคลากรในงาน
จิปาถะ 

 ท้าให้การจัดสรรตารางงานภายในฟาร์มเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาขึ้น 

 ได้ระบบท่ีมีการตรงต่อเวลา ไม่ต้องกังวลเร่ืองความล่าช้า 
 สามารถติดตามสภาพแวดล้อมและปรับให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

ส้าหรับผลผลิตได้ 
 สั่งงานผ่านจากหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ทันที 
 มีความเท่ียงตรง แม่นย้าสูง 
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 การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 
 การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า 
 การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืช

และจากภัยธรรมชาติ  และ การจัดการและส่งผ่านความรู้  
(Knowledge Management and Transfer) โดยน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติและ
ให้ความส้าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
 

 
  

ดังนั้นการท่ีจะก้าวเข้ามาเป็น  สมาร์ทฟาร์ม (Smart farmer) 
จ้าเป็นท่ีต้องเรียนรู้เทคโนโลยี ด้านต่างๆท่ีจะน้ามาใช้  เช่น เซ็นเซอร์วัด
ความชื้นในดิน , เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ , เซ็นเซอร์วัดคุณภาพของดิน เป็น
ต้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อเสียของเกษตรกร ท่ีจะก้าวเข้ามาเป็น  สมาร์ท
ฟาร์ม (Smart farmer) ท้ังด้านข้อจ้ากัดพื้นฐานด้านการศึกษา  ด้าน
เงินทุน ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี 
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 ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมปิดน้้า  

 สามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับความชื้นในดิน เพ่ือสั่งเปิด-ปิด
น้้าอัตโนมัต ิ

 คุณสามารถปิดวาล์วน้้าได้ผ่านทางมือถือ แม้ไม่อยู่บ้าน 

 จัดเก็บบันทึกข้อมูลระดับความชื้นในดิน และข้อมูลการให้น้้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพแสดง ระบบการให้น า้แบบทอ่น า้พุง่ ควบคมุด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวดัความชืน้ 
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 ระบบน ้าหยด (Drip irrigation) และสปริงเกอร์ (Sprinkler)  

เป็นระบบการให้น้้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยให้การใช้น้้า
คุ้มค่า และเพิ่มผลผลิตในพืชหลายชนิด แต่การใช้ระบบน้้าให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ท้าได้ยากโดยเกษตรกร โดยเฉพาะการควบคุมความชื้นในดิน
ให้เหมาะสม และไม่ให้มีการสูญเสียน้้าโดยเปล่าประโยชน์ นวัตกรรมนี้ได้
น้าเอาเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor network) 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อการตรวจวัดความชื้นในดิน  และน้าเทคโนโลยี 
Internet of Things เข้ามาใช้ในการควบคุมการให้น้้าส้าหรับเกษตรกร
ส้าหรับการผลิตพืชระบบเซ็นเซอร์ไร้สายจะท้าการวัดความชื้นดิน และส่ง
ข้อมูลไปท่ีตัวรับสัญญาณเพื่อเปิดระบบน้้า รวมถึงส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านระบบการส่ือสารแบบไร้สาย หรือ 
3G/4G ซึ่งภายในอุปกรณ์เคลื่อนท่ีจะมีแอพพลิเคชันท้าการประมวลผล
เมื่อความชื้น ถึงจุดวิกฤต ผู้ควบคุมแปลงสามารถสั่งการให้ปั้มน้้าและโซลิ
นอยด์วาล์วท้างาน 
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ระบบอัตโนมัติในการให้น้้าไปยังแปลงปลูกพืชนวัตกรรมนี้สามารถ

ควบคุมการให้น้้าได้ง่าย และแม่นย้าตรงตามความต้องการน้้าของพืชท้าให้

ประหยัดน้้า พร้อมท้ังเพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลผลิตพืช ช่วยลดแรงงาน 

ประหยัดการใช้น้้า และเพิ่มรายได้ส้าหรับผู้ใช้ลดปัญหาการขาดแคลนน้้า

ในชุมชน และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีการลดการชะล้าง

ปุ๋ยลงไปในแหล่งน้้า สามารถช่วยท้าให้อาชีพการท้าเกษตรมีความมั่นคง 

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี หรือ

สามารถตั้งให้การท้างานให้เป็นระบบอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดง จดุติดตัง้เซ็นเซอร์ตรวจวดัความชืน้ในพิน้ท่ีแปลงปลกู 

เซ็นเซอร์ตรวจวดัความชืน้ในดิน 
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ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้้าอัตโนมัติ  โดยภายในจะมีบอร์ด

ไมโครคอนโทลเลอร์ท่ีช่วยควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า (Relay) ท่ีท้า
หน้าท่ีเปิดปิดวงจรไฟฟ้าในชนิดเดียวกับสวิตซ์ไฟฟ้า โดยจะสามารถสั่ง
เปิด-ปิดปั๊มน้้า ส้าหรับรดน้้าผักในแปลงเกษตรได้ อีกท้ังยังสามารถตั้งเวลา
เปิด-ปิดน้้าได้ตามความต้องการของชนิดพืช ยกตัวอย่างเช่น สั่งเปิดระบบ
ไฟฟ้าของปั๊มน้้าทุกๆ 8.00 น. โดยรดน้้าเป็นเวลา 5 นาที เป็นต้น ท้าให้
ช่วยลดความกังวลท่ีเกษตรกรต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน ไม่มีเวลา
ดูแลรดน้้าพืชผล ก็ให้ใช้อุปกรณ์รดน้้าอัตโนมัติช่วยควบคุมการรดน้้าได้ 

 

  

  

กลอ่งควบคมุรับสญัญาณจากแปลง 
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 ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ จะเป็นการตรวจวัดปัจจัย
สภาพแวดล้อมของแปลงเกษตรใน 2 รูปแบบ คือ 1) การตรวจวัดอุณหภูมิ 
ในกรณีท่ีสภาพแวดล้อมของแปลงมีอุณหภูมิเกินท่ีก้าหนด เช่น อุณหภูมิสูง
เกิน 35 องศา ระบบจะท้าการสั่งเปิดปั๊มน้้าเป็นระบบน้้าหยด หรือ สปริง
เกอร์ จนกว่าอุณหภูมิจะลดระดับ 2) การวัดความชื้นในดิน ในกรณีท่ีตรวจ
พบความชื้นในอากาศต่้ากว่าท่ีก้าหนด เช่น ความชื้นในดินท่ีต่้ากว่า 50% 
ระบบก็จะสั่งรดน้้าโดยอัตโนมัติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดง สถานตีรวจวดัสภาพอากาศผา่นเครือขา่ยไร้สาย  
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ระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน จะเป็นการส่งข้อความ

แจ้งเตือน พร้อมแสดงผลสภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีแปลงเกษตร ผ่านระบบ 

Line Notify บนสมาร์ทโฟนของเกษตรกร เช่น อุณหภูมิท่ีร้อน ความชื้น

ในดินท่ีแล้ง และปริมาณน้้าท่ีลดน้อยลง ฯลฯ เพื่อเป็นการอ้านวยความ

สะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาของเกษตรในการควบคุมและ

สั่ง    เปิด-ปิด ระบบรดน้้าปุ๋ยรวมถึงน้้าสมุนไพรส้าหรับป้องกันแมลงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันและก้าจัดโรคให้

ทันท่วงที เพ่ือเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดง การเดินทอ่สง่น า้จากบอ่เก็บเข้าสูร่ะบบปัม้อตัโนมตัิ 
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ชุดอุปกรณ์วัดความชื น  ใช้ส้าหรับวัดความชื นในแปลงปลูก 

 

 

 

 อุปกรณ์วัดความชื่นสามารถวัดความชื่นได้ 0 – 100 เปอร์เซ็นต์ 
 หัววัดความชื่นท้าจากวัสดุสแตนเลสสตีล ตัวเรือนหัววัดท้าจาก

พลาสติก PVC 
 แรงดันไฟฟ้าในการวัด 0 – 5 โวลต์ 
 สามารถปรับช่วงการวัดส้าหรับสภาพดินท่ีแตกต่างกัน 
 อุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณระยะไกลไม่ต่้ากว่า 500 เมตร ไกลสุด 1 

กิโลเมตร 

 อุปกรณ์ส่งสัญญาณย่าน 920 MHz แบบ FSK, OOK, 
GFSK และ LORA 

หัววัดความชื่นท้าจากวัสดุสแตนเลสสตีล 

อุปกรณ์ส่งสัญญาณย่าน 920 MHz 



มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ – ชมุพร 18 

 

 ชุดชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดัน 6 โวลต์ 0.33A ชนิดโมโน
คริสตัลไลน์ 

 แบตเตอรรี่ จัดเก็บพลังงานชนิดลิเธียมอิออน ชนิด 18650 
 วงจรควบคุมการชาร์ตรองรับการชาร์ตที่ 1000 mA แรงดันในการ

ชาร์ต 4.2 – 6V 
 มีอุปกรณ์ฐานเวลาจริง มีแบตเตอร่ี ส้ารองข้อมูลนาฬิกาชนิด 

CR1220 
 รองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด MICRO SD CARD 

สูงสุดท่ี32 กิกะไบต ์
 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต RS-232 แรงดัน 

TTL ชนิดแยกกราวด์ท้างาน 
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน ้า ใช้ส้าหรับควบคุมการไหลของน ้า 

 

 

 
 วาล์วน้้าชนิดบอลวาล์วทองเหลือง แรงดันท้างานไม่เกิน 1 MPa 
 ขนาดวาล์ว 1 นิ้วแบบเกลียวใน (DN-25) 
 แรงดันไฟฟ้าขับเคลื่อนวาล์ว 3-12 โวลต์แบบกลับทางเพื่อ

ขับเคล่ือน 
 อุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณระยะไกลไม่ต่้ากว่า 500 เมตร ไกลสุด    

1 กิโลเมตร 
 อุปกรณ์ส่งสัญญาณย่าน 920 MHz แบบ FSK, OOK, GFSK และ 

LORA 
 ชุดชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดัน 6 โวลต์ 0.33A ชนิดโมโน

คริสตัลไลน์ 
 แบตเตอรรี่จัดเก็บพลังงานชนิดลิเธียมอิออน ชนิด 18650 
 วงจรควบคุมการชาร์ตรองรับการชาร์ตท่ี1000 mA แรงดันในการ

ชาร์ต 4.2 – 6V 
 

วาล์วน้้าอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว 
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ลักษณะทั่วไป 

 

ลักษณะภายนอกจะเป็นกล่องกันน้้ากันฝุ่นละออง Ip56 ฝา

หน้าเป็นแผงโซล่าขนาด 6 V 2W ชนิดโมโนครสิตัลไลน์ ปิดทับด้วย 

เรซิ่นกันน้้า ซึ่งจะสามารถชาร์ตแบตเตอร์รีไ่ด้แม้จะมีแสงน้อย  
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ภายในจะเป็นแผงความคุมซึ่งมีการประกอบโมดูลเพื่อใช้งานรูปแบบต่าง ๆ 

ซึ่งสามารถท้างานท่ีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส 
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1. รางแบตเตอร์รี่ แบบลิเธียม ชนิด 18650 เพ่ือเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก 
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก 
3. โมดูลชาร์ตและป้องกันแบตเตอรี่ 
4. จุดต่อหัววัดความชื่น 
5. รางแบตเตอร์รี่เพื่อส้ารองฐานเวลาแบบลิเธียม ชนิด CR1220 
6. ตัวปรับวัดส้าหรับตั้งค่าหัววัดกรณีใช้ในดินท่ีต่าง ๆ กัน 
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7. โมดูลจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชภายนอกชนิด MICRO SD CARD 

8. จุดเชื่อมต่อกรณีใช้หรือไม่ใช้ ความจ้าภายนอก 
9. โมดูลสื่อสาร รุ่น RFM95W ย่านความถี่ 920 MHz ตามกฏหมาย
อนุญาติ (ภาคผนวก ค) 
10. จุดเชื่อมต่อไฟสถานะ 
11. จุดเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลภายนอกแบบ RS-232 แบบ TTL 
12. จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ปรับตั้งค่าความชื่น 
13. จุดเชื่อมต่อแผงชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 

 

  

  



มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ – ชมุพร 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. รางแบตเตอร์รี่แบบลิเธียม ชนิด 18650 เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก 
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก 
3. โมดูลชาร์ตและป้องกันแบตเตอรี่ 
4. จุดต่อวาล์วน้้าแบบ BALL VALVE CR-1 แรงดัน 3-12 โวลต์ 2W 
5. ชุดวงจรควบคุมการท้างานของวาล์วน้้า 
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6. ชุดเพิ่มแรงดันไฟในกรณีใช้มอเตอร์แรงดันไฟสูง 
7. โมดูลสื่อสาร รุ่น RFM95W ย่านความถี่ 920 MHz ตามกฏหมาย
อนุญาติ (ภาคผนวก ค) 
8. จุดเชื่อมต่อไฟสถานะ 
9. จุดเชื่อมต่อแผงชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ชุดอุปกรณ์วัดความชื น 
1. เปิดฝาด้านบนกล่องควบคุมความชื้นออก ระวังสายของแผง

พลังงานแสงอาทิตย์เสียหาย 
2. สอดสายหัววัดเข้าไปในช่องส้าหรับติดตั้งสายไฟด้านล่างกล่อง

อุปกรณ์ สามารถใช้สาย VCT ขนาด 2× 0.5 เพ่ือเพิ่มความยาว
ของหัววัดได ้
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3. ติดตั้งสายวัดกับจุดต่อหัวความชื้น (หมายเลข 4) โดยสามารถใส่

กลับขั้วได ้

 

 

 

 

 

4. หมุนจุกรัดสายไฟให้แน่นเพื่อป้องกันน้้าเข้าอุปกรณ์ 
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน ้า 
1. เปิดฝาด้านบนกล่องควบคุมความชื้นออก ระวังสายของแผง

พลังงานแสงอาทิตย์เสียหาย 
2. สอดสายไฟมอเตอร์วาล์วน้้าเข้าไปในช่องส้าหรับติดตั้งสายไฟ

ด้านล่างกล่องอุปกรณ์สามารถใช้สาย VCT ขนาด 2× 0.5 เพ่ือ
ความยาวของมอเตอร์วาล์วได้ 
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3. ติดตั้งสายวัดกับจุดต่อมอเตอร์ (หมายเลข 4) โดยไมส่ามารถใส่
กลับขั้ว และขันสกรูยึดให้แน่น หลังจากติดตั้งสายเสร็จแล้ว
สามารถตรวจสอบได้โดยการกดสวิตช์เปิดของอุปกรณ์ ซึ่งเมื่อ
อุปกรณ์ได้เริ่มท้างานวาล์วจะถูกสั่งให้ปิด ถ้าวาล์วไม่ปิดให้สลับขั้ว
ของสายไฟ 
 
 
 
 
 
 

 

4. หมุนจุกรัดสายไฟให้แน่นเพื่อป้องกันน้้าเข้าอุปกรณ์ 
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เนื่องจากอุปกรณ์มีน้้าหนักท่ีเบา (ประมาณ 500 กรัม รวม
แบตเตอร์รี่)  ท้าให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และขนาดท่ีเล็กท้าให้ไม่ต้านแรง
ของลม ผู้ใช้สามารถน้าไปติดตั้งเองได้ โดยตัวอุปกรณ์มีขาปรับระดับติดตั้ง
มาให้ด้วย 
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การติดตั้งกับเสาเหล็ก หรือเสาอลูมิเนียม สามารถใช้พลาสติกปิด
ปลายท่อแล้วเจาะเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ข้าไปได้ทันที สามารถปรับระดับเพื่อ
รับแสงให้เหมาะสมได้ในแต่ละพื้นท่ี หลังจากนั้นหมุนสกรูเพื่อให้ยึดแน่น 
 

 

 

 

 

ค้าแนะน้าในการติดตั้ง 
- ควรติดตั้งกล่องควบคุมให้สูงในระดับเดียวกับพืชเมื่อโตเต็มท่ีแล้วเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการชาร์ตพลังงานและการสื่อสาร 
- ควรติดตั้งวาล์วน้้าให้สูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
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1.เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์แล้วให้เช็คสายสัญญาณต่าง ๆ หลังจากนั้นให้
ประกอบแบตเตอร่ีแบบลิเธียม 18650 เข้าในระบบ 
 

 

 

 

 

2. ส้าหรับอุปกรณ์วัดให้ติดตั้งแบตเตอร่ีชนิด CR 1200 เพ่ือใช้กับสัญญาณ

นาฬิกา 
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3. ในกรณีต้องการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกส้าหรับอุปกรณ์วัดให้

ท้าการติดตั้งก่อนการเปิดเครื่อง 

 

 

 

 

 

4. เปิดสวิตซ์ระบบ โดยกดสวิตซ์สีฟ้า 
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5. ส้าหรับอุปกรณ์วัด เมื่อเปิดเครื่องไฟแสดงสถานะจะกระพริบเพ่ือ

เรียกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมวาล์ว 

 

 

 

 

 

 

6. เมื่อระบบเชื่อมต่อแล้วไฟสถานะจะหยุดกระพริบ และไฟสถานะจะ

แสดงการเปิดปิดวาล์ว 
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7. หมุนปรับระดับความชื้นท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 
  ปุ่มปรับระดับความชื้นใช้ส้าหรับการปรับระดับความชื้น 
สูง – ต่้า ตามความเหมาะสมในแต่ละแปลงตามต้องการ เช่นการที่
ต้องการให้มีการให้น้้าในแปลงมาก สามารถปรับปุ่มไปท่ีระดับความชื้น
สูงขึ้น 
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อุปกรณ์การวัดรองรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด MICRO SD 
CARD ขนาดไม่เกิน 32 กิกะไบต์ สามารถถอดเข้าออกได้ทันที 
 

 

 

 

 

 

 หน่วยบันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บรายละเอียดของข้อมูล

ความชื้นท่ีมีการตรวจวัด สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในด้านอื่นโดยใช้การ์ด

บันทึกข้อมูล เช่นต้องการทราบว่า ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ในพื้นท่ี

เพาะปลูกความชื้นมากน้อยเท่าไร ปีต่อไปจะต้องกักเก็บน้้าเพื่อใช้ปริมาณ

เพ่ิมขึ้นหรือไม่ เป็นต้น  
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น้าแผ่นบันทึกข้อมูลเปิดในคอมพิวเตอร์ได้ โดยไฟล์จะมีไฟล์แบบ CSV ชื่อ
ไฟล์จะเป็นไปตามวันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อกดเข้าไฟล์ตามวันท่ี ซึง่สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 
เปิดได้ 
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หัววัด 

หัววัดท้าจากอุปกรณ์ปลอดสนิมท้าให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 

อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยภายนอกท่ีอาจท้าให้หัววัดเสียหายได้ เช่นการถูก

กระแทกจากรถไถ การโดนจอบขุด หรือ ปัจจัยทางเคมีอื่น ๆ ได้  ดังนั้นจึง

ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของหัววัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 

วาล์วไฟฟ้า 
วาล์วไฟฟ้าทองเหลืองท้าจากอุปกรณ์กันน้้าซึ่งสามารถใช้งานภายนอกได้ 
อย่างไรก็ตามการติดตั้งวาล์วใกล้ผิวดินอาจท้าให้วาล์วเกิดความเสียหาย
ทางเคมี และอาจท้าให้น้้าเข้าในระบบ ซึ่งการติดตั้งควรติดตั้งให้สูงจากผิว
ดินประมาณ 1 ฟุต หรือ 30 เซนติเมตรและควรหมั่น ตรวจสอบการท้างาน
ของวาล์วอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งโดยการให้มือหมุน จากนั้นปิดและเปิด
เคร่ืองจะพบว่าวาล์วปิดอัตโนมัติ 
 

 



มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ – ชมุพร 39 

 

กล่องควบคุม 

 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้จะเป็นรุ่นเคลือบผิวด้วยเรซิ่นโพลี
เมอร์ ซึ่งสามารถรับแรงกระแทกได้ดีแต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดการ
กระแทกที่รุนแรงจนเกิดความเสียหาย ควรหมั่นตรวจสอบ 

 กล่องกันน้้ากล่องส้าหรับติดตั้งภายนอก แต่อย่างไรก็ตามหากปิด
ไม่สนิท หรือปิดไม่แน่นอาจจะท้าให้น้้าหรือฝุ่นละอองเข้าในระบบ
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ 

 แบตเตอรี่ พลังงานหลัก สามารถท้างานได้แม้สภาพแสงน้อย แต่
อย่างไรก็ตามแบตเตอร์รี่อาจมีความเสียหายท่ี เกิดจากสภาพ
อากาศได้ ควรหมั่น ตรวจสอบอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 
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แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการให้น ้าแบบอัจฉริยะ Smart 
Farming ในแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ 
      การใช้ระบบ Smart Farming กับแปลงปลูกต่างสามารถ
ใช้ได้หลากหลายพืชตามรูปแบบการผลิตต่างๆ เช่น 
1.ระบบการให้น ้า Smart Farming ส้าหรับการผลิตไม้ผล  
   การปลูกไม้ผล เช่นการปลูกทุเรียน ในภาคใต้ จังหวัดชุมพรนิยม
ปลูกทุเรียน เนื่องจากทุเรียนมีราคาสูง ซึ่งต้องอาศัยการดูแลท่ี
ท่ัวถึงและละเอียดอ่อน ถ้าต้นทุเรียนขาดน้้าก็จะส่งผลผลิตท่ีจะ
ออกในฤดูนั้นๆ การติดออก  ออกผล จะไม่สมบูรณ์เกษตรกรจึง
จ้าเป็นต้องหมั่นดูแลการให้น้้าอย่างสม่้าเสมอ ย่ิงในช่วงท่ีทุเรียน
เร่ิมติดตาดอก โดยส่วนใหญ่ชาวสวนทุเรียนจะนิยมการให้น้้าระบบ
การเดินท่อ PVC ไปตามต้นต่างในสวนทุเรียน และให้น้้าผ่านระบบ
สปิงเกอร์ ตามแต่ละต้น เดิมเกษตรกรจะใช้วิธีการเปิดระบบน้้าท้ิง
ไว้โดยดูจากสายตาว่ามีน้้าชุ่มชื้นเพียงพอตามโคนต้นทุเรียน โดยไม่
มีการค้านึงถึงปริมาณน้้าท่ีให้จะมากเกินไปหรือเปล่า ตามท่ีนิยม
คือให้เกินไว้ก่อน แต่สิ่งท่ีตามมาคือ เมื่อความชื้นเกินสมดุลก็จะ
ส่งผลต่อการก่อโรค เช่นโรคโคนเน่า โรคราสีชมพู เป็นต้น ดังนั้น
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ ระบบการให้น้้า Smart Farming 
จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นไปติ
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ตั้งควบคุมระบบปั้มจ่ายน้้าเดิม ถ้าดินมีความชื้นลดลงจนส่งผล
กระทบต่อต้นทุเรียน กล่องควบคุมก็จะสั่งให้ระบบปั้มท้างานจ่าย
น้้าเข้าแปลง จนถึงความชื้นท่ีเหมาะสม กล่องควบคุมก็จะสั่งให้
ระบบปั้มหยุดท้างาน ต้นทุเรียนก็จะได้รับความชื้นเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต และลดผลกระทบจากการเกิดโรคได้ อีกหนึ่งปัญหา
ของสวนทุเรียนบนท่ีสูงในช่วงฤดูแล้งในพื้นท่ีเก็บกักน้้าจะแห้งแล้ง 
ท้าให้ไม่มีน้้าส้าหรับรดต้นทุเรียน เกษตรจึงจ้าเป็นต้องลงมาซื้อน้้า
ดิบจากแหล่งน้้าพื้นราบโดยใช้รถยนต์บรรทุกน้้าขึ้นไป ซึ่ ง
กระบวนการนี้ต้องใช้ต้นทุนสูงมากแต่ก็จ้าเป็นต้องท้าเพื่อรักษา
ไม่ให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายโดยการขาดน้้า จึงจ้าเป็นต้องให้เกษตร
ใช้น้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านระบบควบคุมน้้าแบบ Smart 
Farming โดยจะท้าให้ไม่เสียน้้าเกินความจ้าเป็น 
2.ระบบการให้น ้า Smart Farming ส้าหรับการผลิตพืชไร่ 
(ตัวอย่างข้าวโพดหวาน) 
   แปลงปลูกพืชไร่นิยมการปลูกแบบระบบไร่ ยกร่อง จะมีการให้
ระบบน้้าตามร่อง โดยการปล่อยไหลไปตามร่องหรือปล่อนให้ท่วม
แปลง เกษตรกรสามารถดัดแปลงติดตั้งชุดควบคุมระบบการให้น้้า 
Smart Farming โ ดยน้ า เซ็ น เซอร์ วั ดความชื้ น ไปฝั ง ในพื้ น
กลางแปลงหรือพื้นท่ีดอนท่ีสุดในแปลง เพื่อให้เป็นตัวแทนของท้ัง
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แปลง ถ้าพื้นท่ีมีขนาดใหญ่จ้าเป็นต้องติดตั้งชุดควบคุมเพิ่ม หรือ
แยกเป็นแปลงย่อย ส่วนจุดจ่ายน้้าให้น้าอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้้า
ติดตั้งเพื่อใช้ควบคุมการให้น้้าเข้าแปลง หรือปล่อยตามร่อง 
ระยะทางระหว่างหัววัดความชื้นกับกล่องควบคุมการจ่ายน้้า
สามารถห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร 

 
   ภาพแสดง การติดตั้งชุดตรวจวัดความช้ืน และควบคุมน้้าในแปลงปลูกข้าวโพด 

3.ระบบการให้น ้า Smart Farming ส้าหรับการผลิตพืชผัก 
   การท้าการเกษตรผลิตพืชผัก ระบบแปลงท่ีนิยมก็จะคล้ายกับ
การปลูกข้าวโพด คือมีท้ังระบบแปลงยกร่อง ให้น้้าตามร่อง  แปลง
แบบยกร่อง ให้น้้าแบบเดินท่อน้้าหยด หรือสปิงเกอร์ ฉะนั้นการ
ติดตั้งชุดควบคุมก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกับแปลงปลูกข้าวโพด 
โดยติดตั้งหัววัดเซ็นเซอร์ความชื้นในแปลงปลูก และติดตั้งชุด
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ควบคุมปั้มหรือวาล์วคอลโทรลน้้าท่ีจุดจ่ายน้้า เพื่อควบคุมการให้
น้้าไปสู่แปลง 

 
    ภาพแสดง การติดตั้งชุดตรวจวัดความชื้น และควบคุมน้้าในแปลงปลูกผัก 

4.ระบบการให้น ้า Smart Farming ส้าหรับการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 
   แปลงปลูกไม้ดอกจะติดตั้งแบบอุปกรณ์ชุดควบคุมแบบแปลง
ผลิตพืชผัก และพืชไร่(ข้าวโพดหวาน) 
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5.ระบบการให้น ้า Smart Farming ส้าหรับการผลิตผักไฮโดร
โปนิกส์ 

 
        ภาพแสดง แผนผังการติดตั้งชุดตรวจวัดในแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อม
ชุดควบคุมการให้ปุ๋ย 

 
  ภาพแสดง การติดตั้งชุดตรวจวัดในแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
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