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บทคัดย�อ 
 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ3งหมายเพ่ือประยุกต7ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อมการแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชัน ให4สามารถนําไปใช4งานกับเกษตรกรได4จริง โดยระบบมีข้ันตอนทํางานแบ3งออกเปGน 2 ส3วน ดังน้ี 1) การ
กําหนดเวลาการทํางานในสภาพอากาศปกติ ระบบมีตารางการทํางานวันละ 3 ครั้ง แต3ละครั้งทํางานได4ตั้งแต3 1-60 นาที      
2) การส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังเกษตรกร โดยระบบสามารถกําหนดเครื่องปลายทางท่ีต4องรับข4อความได4หน่ึงบัญชีสมาชิก 
Line โดยระบบของ Line Notify ด4วยข4อความในการสื่อสารโดยใช4ข4อความแจ4งเตือนว3า “IOT ผักชี: ตามด4วยข4อความ
สถานะการทํางานของการรดนํ้าผักชี” และในสภาพอากาศท่ีมีฝนตกมีอุปกรณ7ตรวจจับสภาพความช้ืนสัมพัทธ7ท่ีมีค3าตั้งแต3   
90% ข้ึนไป ซ่ึงเปGนค3าความช้ืนสัมพัทธ7ว3ามีฝนตก ระบบมีโปรแกรมควบคุมเวลาในการรดนํ้าหลังจากฝนตก 30 นาที ให4มีการ
รดนํ้าเพ่ิมเติมอีก 20 นาที เพ่ือล4างนํ้าฝนท่ีค4างใบผักชีออก เปGนการลดความเสียหายของใบผักชีจากใบด3างและเน3า 
 ผลจากการเก็บข4อมูลการทํางานของระบบในการสั่งงานท้ังในสภาพอากาศท่ีไม3มีฝนตกและมีฝนตก และการแจ4งเตือนผ3าน
ทางไลน7แอปพลิเคชันจํานวน 20 วันๆ ละ 3 ครั้ง รวมเปGนจํานวน 60 ครั้ง ระบบมีความถูกต4องในการทํางานคิดเปGนร4อยละ 
96.66 

 
คําสําคัญ: อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง, ไลน7แอปพลิเคชัน, ผักชี 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
90 

Internet of Things system for watering of coriander 
Notification by Line Application 

 
Skul Kamnuanchai1, Chom Kimpan2 

1Department of Information and Communication Engineering, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University  
2The Faculty of Engineering and Technology, Panyapiwat Institute of Management 

 
Abstract 
 This paper Internet of Things System for Watering of Coriander Notification by Line Application is an 
automatic watering presentation on coriander conversion by setting the working time. And send a 
notification message to the farmer via the application line. The process of the paper is divided into 2 
parts: 1) The work schedule of the project is set to work three times a day, each running from 1-60 
minutes 2) Farmer can assign one destination to receive a message. In this project named “IOT ผักชี: in 
LINE Notify”. And in rainy weather there is a relative humidity sensor with a value of 90% or more, which 
is the relative humidity that rains. The system has a timer to water the water. After 30 minutes of rain, 
there is an additional 20 minutes of watering to clear the coriander leaves. Reduce the damage of 
coriander leaves from rotten leaves. 
 The experimental results from the actual data collection in order to run the system 20 times a day, 
three times a total of 60 times. The system accuracy was 96.66%. 

 
Keywords : Internet of Things, Line Application, Coriander 
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1.บทนํา 
 จากพิมพ7เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู3ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน [1] ในกลุ3มท่ี 4 ดิจิทัล
และอินเทอร7 เน็ตออฟติง ใช4 เทคโนโลยีสมองกลฝxงตัว 
(Digital & IoT- Embedded Technology) มีวิสัยทัศน7
กลุ3มน้ีว3า ใช4เทคโนโลยีอินเทอร7เน็ตออฟติง เพ่ือพัฒนาให4
ประเทศไทยเปGนผู4นําด4านการเกษตร สุขภาพ และการ
ท3องเท่ียว ในทวีปเอเชียอย3างยั่งยืน โดยมีกลไกขับเคลื่อน
ด4วยคลัสเตอร7เทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีหลัก 4 ด4าน  ซ่ึงหน่ึง
ในสี่ด4านคืออินเทอร7เน็ตออฟติง และปxจจัยท่ีจะต4องเติมให4
เต็มคือ มหาวิทยาลัย 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ.2554-2563 [2] กรอบ ก-1 การพัฒนาและ
ประยุกต7 ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมความเข็มแข็งให4กับภาค
เกษตรของไทย โดยมีกลยุทธ7และมาตรการ เพ่ิมผลิตภาพใน
กระบวนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพของสินค4าเกษตรโดย
การสร4างนวัตกรรม ในประเด็น ส3งเสริมการใช4ระบบ
อัตโนมัติ และเกษตรอิเล็กทรอนิกส7ในกระบวนการผลิต ท่ี
สามารถทํางานร3วมกับระบบเครือข3ายเซ็นเซอร7 เช3น ระบบ
ควบคุมการให4 นํ้า ระบบควบคุมโรงเรือน โดยรัฐอาจ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาในท4องถ่ินให4เปGนศูนย7กลางใน
การพัฒนา ประยุกต7 และส3งเสริมการใช4 ภายใต4ความ
ร3วมมือกับสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ3ม
เกษตรกร/สหกรณ7 เปGนต4น 
 ปxจจุบันผักชีไทยเปGนท่ีนิยมข4ามประเทศไปยังญี่ปุ�นอย3าง
มากกลายเปGนกระแส “ผักชีฟ!เวอร7” หลังจากสํานักข3าว 
NHK ได4ทํารายงานถึงสรรพคุณต3าง ๆ ของผักชีท่ีมีต3อ
ร3างกาย และรายการทีวีเชิญชวนให4คนญี่ปุ�นรับประทานผักชี
ท้ังในรูปใบสด ผลิตภัณฑ7เสริมสุขภาพ เครื่องดื่มสารสกัด
ผักชี จนนํามาทําเปGน mask พอกหน4า [3] 
 นายอริยะ พนมยงค7 กรรมการผู4จัดการ ไลน7 ประเทศ
ไทย [4] เป�ดเผยในงานแถลงข3าย “2016 Line Beyond 
Chat” ว3า เมื่อสิ้นป! 2558 ยอดผู4ใช4งานไลน7ในประเทศไทยมี
อยู3ท้ังสิ้น 33 ล4านคน นับเปGนอันดับท่ี 2 ของโลก รองจาก
ประเทศญี่ ปุ�น ส3วนในเชิงสถิติ พบว3า ในส3วนของสถิติ
คาดการณ7 ในป! 2559 คนไทยจะใช4เวลาอยู3กับสมาร7ทโฟน 
5.7 ช่ัวโมงต3อวัน ใช4งานไลน7 83.7 นาทีต3อวัน ซ่ึงเมื่อเทียบ

กับค3าเฉลี่ยการใช4งานไลน7ท่ัวโลก ประเทศไทย จะมียอดการ
ใช4งานส3งข4อความ หรือ แชท มากกว3าค3าเฉลี่ย 52%, ส3ง
รูปภาพ มากกว3าค3าเฉลี่ย 114%, ส3งวีดิโอ มากกว3าค3าเฉลี่ย 
85% และ ส3งสติ๊กเกอร7 มากกว3าค3าเฉลี่ย 52% 
 ข4อปฏิบัติการดูแลรักษา [5] ผักชีให4มีผลผลิตท่ีดีต4องให4
ความสําคัญกับการให4นํ้าแปลงผักชี ด4วยผักชีเปGนพืชชนิด   
ท่ีต4องการนํ้ามากแต3ไม3ชอบนํ้าขัง ดังน้ัน ต4องให4นํ้าอย3าง
สม่ําเสมอวันละ 2 ครั้ง เช4าและเย็น โดยการให4นําต4องไม3ให4
นํ้ามากจนโชกเกินไป เพราะผักชีถ4ารดนํ้ามากเกินจะทําให4
ผักชี เน3า เสียหายได4  รวมท้ังเมื่อผักชีโดยนํ้าฝนมากๆ 
เกษตรกร ต4องทําการรดนํ้าผักชีซํ้าอีกเปGนการล4างใบผักชี 
ไม3ให4เกิดเน3าเสีย 
 จากงานวิจัยเรื่อง การหาประสิทธิภาพของระบบ
อิเล็กทรอนิกส7สําหรับควบคุมการจ3ายนํ้าทางการเกษตร [6] 
ผลการวิจัยพบว3า จากการทดลองระบบอิเล็กทรอนิกส7
ควบคุมการจ3ายนํ้ามีผลต3อการการเจริญเติบโตของพืช ช3วย
ทําให4พืชเจริญเติบโตดีกว3าระบบดั้งเดิม 
 และงานวิจัย ระบบรดนํ้าอัตโนมัติผ3 านเครือข3าย
เซ็นเซอร7ไร4สาย [7] เปGนระบบรดนํ้าอัตโนมัติท่ีทํางานตาม
โปรแกรมท่ีตั้งไว4 ผลการทดลองพบว3า ระบบสามารถทํางาน
ผ3านสิ่งกีดขวางได4 ในระยะ 20-120 เมตร แต3ในระยะ 140-
200 เมตร ระบบไม3สามารถทํางานได4 และผลทดลองด4าน
การวัดความช้ืนของดินสามารถทํางานได4ในระดับความช้ืนท่ี 
10-80 แต3ถ4าความช้ืนท่ี 90 ข้ึนไป เซ็นเซอร7ไม3สามารถ
ทํางานได4 
 จากข4อมูลและงานวิจัยดังท่ีกล3าวมาข4างต4นผู4วิจัยจึง
ต4องการพัฒนาระบบการควบคุมการรดนํ้าผักชีให4ถูกต4อง 
แม3นยํา และสามารถทราบสถานะการทํางานของระบบว3ามี
การ ทํางานตาม ท่ีกําหนดไว4หรือไม3  จากสถานท่ีจริ ง
ตลอดเวลา (Real time) เพ่ือให4เกษตรกรสามารถทําแปลง
ผักชีได4มากกว3าหน่ึงแห3งในเวลาเดียวกันได4 
 ในบทความวิจัยน้ี ผู4วิจัยจึงมีจุดมุ3งหมายเพ่ือประยุกต7
ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อม
การแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชันโดยมีขอบเขตงานวิจัย
ดังน้ี แปลงผักชีมีขนาดประมาณไม3เกิน 100 ตารางวาพ้ืนท่ี
ในการทําวิจัยต4องมีสัญญาณอินเทอร7เน็ต เพ่ือให4งานวิจัยน้ี
สามารถนําไปใช4ประโยชน7กับเกษตรกรได4จริง ตามนโยบาย 
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Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให4เกษตรกรมี
ต4นแบบในการดําเนินการระบบ Smart Farm
จุดเริ่มต4นของ Smart Farmer ท่ีสามารถนําไปสร4างความ 
มั่นค่ัง แบบยังยืนได4 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
 การจัดทํางานวิจัยระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
นํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชัน ผู4
ได4 ทําการแบ3งส3วนประกอบของงาน
ฮาร7ดแวร7 และด4านซอฟต7แวร7 โดยมีการทํางานร3วมกันของ
อุปกรณ7 ดังน้ี 
 
2.1 โมดูลนาฬิกา RTC (Real Time Clock) DS
 โมดูลนาฬิกา RTC (Real Time Clock) 
ระบบฐานเวลาเปGนสิ่งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช4ในอุปกรณ7
อิเล็กทรอนิกส7ได4หลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเล
ไทเมอร7เพ่ือใช4ในการจับเวลาDS1307 
ของดัลลัสเซมิคอนดักเตอร7 (Dallas Semiconductor) 
บัสรับส3งข4อมูลแบบ I2C ซ่ึงเปGนแบบ 
สื่อสารได4 2 ทิศทาง (bi-direction bus) 
DS1307 น้ันสามารถเก็บข4อมูล วินาที, 
วันท่ี, เดือน และป! ได4 ระบบเวลาสามารถทํางานโหมด
รูปแบบ 24 ช่ัวโมง หรือ 12 ช่ัวโมง AM/PM 
ตรวจจับแหล3งจ3ายไฟ โดยถ4าแหล3งจ3ายไฟหลักถูกตัดไป 
DS1307 สามารถสวิตซ7ไปใช4ไฟจากแบตเตอรี่ และ
สามารถทํางานต3อได4 โดยท่ียังสามารถรักษาข4อมูลไว4ได4 
โครงสร4างมีขาท้ังหมด 8 ขาดังแสดงใน
รายละเอียดการทํางานของขาต3าง ๆ ดังน้ี

รูปท่ี1ตําแหน3งขาไอซี RTC DS
(ท่ีมา : http://www.mind-tek.net/ds

 
การทํางานของแต3ละขา ดังน้ี 
 Vcc  :ใช4ต3อไฟเลี้ยง +5V 
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ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให4เกษตรกรมี
Smart Farm และเปGน

ท่ีสามารถนําไปสร4างความ 

ระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรด
ผ3านไลน7แอปพลิเคชัน ผู4วิจัย

ส3วนประกอบของงานเปGนงานทางด4าน
โดยมีการทํางานร3วมกันของ

RTC (Real Time Clock) DS1307 
RTC (Real Time Clock) DS1307 [8] 

ระบบฐานเวลาเปGนสิ่งสําคัญท่ีสามารถนําไปใช4ในอุปกรณ7
อิเล็กทรอนิกส7ได4หลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเลอร7มี

DS1307 เปGน IC ฐานเวลา
Dallas Semiconductor) มี

ซ่ึงเปGนแบบ 2 wire สามารถ
direction bus) ฐานเวลาของ 

, นาที, ช่ัวโมง, วัน, 
เดือน และป! ได4 ระบบเวลาสามารถทํางานโหมดได4ท้ัง 

AM/PM ภายในมีระบบ
ตรวจจับแหล3งจ3ายไฟ โดยถ4าแหล3งจ3ายไฟหลักถูกตัดไป 

สามารถสวิตซ7ไปใช4ไฟจากแบตเตอรี่ และยัง
โดยท่ียังสามารถรักษาข4อมูลไว4ได4 

ขาดังแสดงในรูปท่ี 1 และมี
รายละเอียดการทํางานของขาต3าง ๆ ดังน้ี 

 
RTC DS1307 

tek.net/ds1307.php) 

 Gnd  :ใช4ต3อกราวด7                       
 Vbat :ใช4ต3อกับแบตเตอรี่ 3V เพ่ือรักษาการทํางาน 
  ในกรณีท่ีไม3มีไฟเลี้ยงจ3าย
 SDA  : ขารับส3งข4อมูลด4วยระบบบัส 
 SCL   : ขาสัญญาณนาฬิกาสําหรับการรับส3งข4อมูล
ด4วยระบบบัส I2C 
 SQW/OUT:  ขาเอาต7พุตสัญญาณ 
สามารถเลือกความถ่ีได4 
 X1, X2: ใช4ต3อกับคริสตอลความถ่ีมาตรฐาน 
 32.768 kHz เพ่ือสร4างฐานเวลาจริงให4กับ 
 
 ในกา รต3 อ  DS1307  กับ ไ ม โ ครคอน โทรล เลอร7 
P89V51RD2  โ ดย ใช4 พอ ร7 ต  P
ไมโครคอนโทรเลอร7เปGนบัส I2C ต3อกับ 
DS1307 ดังแสดงในรูปท่ี 2 ส3วนขาสัญญาณ 
ทําหน4าท่ีใช4การวนลูปคอยตรวจสอบค3าภายในรีจิสเตอร7ของ 
DS1307 
 

 

รูปท่ี 2 วงจรใช4งาน DS1307
(ท่ีมา:http://www.mind-tek.net/ds1307.php)

 

 ในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม และแสดงผล ได4
ใช4โปรแกรม HyperTerminal 
พอร7ตอนุกรมด4วยอัตราข4อมูล 9600
 การต3อใช4งาน โมดูลนาฬิกา DS1307 
(arduino) โมดูลนาฬิกา RTC DS1307 
งานแบบ I2C ต3อสายใช4งานดังน้ี 
  Vcc ->  5V 
  Gnd ->Gnd 
 SCL -> A5 
 SDA -> A4 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

ใช4ต3อกราวด7                                                                    
เพ่ือรักษาการทํางาน  

ในกรณีท่ีไม3มีไฟเลี้ยงจ3าย 
ขารับส3งข4อมูลด4วยระบบบัส I2C 
ขาสัญญาณนาฬิกาสําหรับการรับส3งข4อมูล 

ขาเอาต7พุตสัญญาณ Square Wave 

ใช4ต3อกับคริสตอลความถ่ีมาตรฐาน  
เพ่ือสร4างฐานเวลาจริงให4กับ IC 

กับ ไ ม โ ครคอน โทรล เลอร7 
P2 . 5  แล ะ  P2 . 6  ขอ ง

ต3อกับ SCL และ SDA ของ 
ส3วนขาสัญญาณ SQW/OUT 

ใช4การวนลูปคอยตรวจสอบค3าภายในรีจิสเตอร7ของ 

 

DS1307 ท่ีใช4ในงานวิจัย 
tek.net/ds1307.php) 

ในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม และแสดงผล ได4
HyperTerminal เปGนโปรแกรมติดต3อผ3าน

9600 bps ดังแสดงในรูปท่ี 3 
DS1307 กับบอร7ดอาดูโน 

RTC DS1307 มีอินเตอร7เฟสการใช4
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รูปท่ี 3 การทดสอบการใช4งาน DS1307 
(ท่ีมา : http://www.mind-tek.net/ds

 
 การแสดงตัวอย3างการทํางานของ 
I2Cmodules 24C32 memory DS
Arduino [9] ดังรูปท่ี 4 
 

รูปท่ี 4 ตัวอย3างการทํางานของ Tiny RTC I
(ท่ีมา : https://www.arduinoall.com/product/

 
2.2 ESP8266 / ESP8285 กับการส�งการแจ�งเตือนเข�า 
LINE 
 2.2.1 LINE Notify 
 LINE Notify [10] เปGนบริการของทาง 
และช3องทางท่ีสามารถส3งข4อความการแจ4งเตือนต3าง ๆ ไ
บัญชีของผู4ใช4งานได4 ผ3านการใช4 API 
POST โดยLINE Notify สามารถส3งแจ4งเตือนได4เฉพาะผู4ท่ี
ขอใช4 หรือกลุ3มท่ีผู4ขอใช4เปGนสมาชิกเท3าน้ัน ไม3สามารถส3ง
ข4อความเข4าห4องสนทนาของเพ่ือน ๆ ได4 หากต4องการให4
สามารถส3งข4อความหาใครก็ได4 ต4องใช4 LINE
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1307 ผ3านบัส I2C 

tek.net/ds1307.php) 

การแสดงตัวอย3างการทํางานของ Tiny RTC 
memory DS1307 clock for 

 
Tiny RTC I2C modules  

https://www.arduinoall.com/product/158/) 

กับการส�งการแจ�งเตือนเข�า 

เปGนบริการของทาง LINE เปGนบริการ
ท่ีสามารถส3งข4อความการแจ4งเตือนต3าง ๆ ไปยัง

API ซ่ึงเรียกผ3าน HTTP 
สามารถส3งแจ4งเตือนได4เฉพาะผู4ท่ี

ขอใช4 หรือกลุ3มท่ีผู4ขอใช4เปGนสมาชิกเท3าน้ัน ไม3สามารถส3ง
ข4อความเข4าห4องสนทนาของเพ่ือน ๆ ได4 หากต4องการให4

LINE Bot API แทน 

 2.2.2 เพ่ิม LINE Notify เปGนเพ่ือนก3อนท่ีจะใช4งาน 
และส3งการแจ4งเตือนต4องเพ่ิม LINE Notify 
โดยสแกน QR Code ดังรูปท่ี 5 

 

 

รูปท่ี5 เพ่ิม LINE Notify 
(ท่ีมา : http://www.ioxhop.com/article/

esp8285-กับการส3งการแจ4งเตือนเข4า
 
 2.2.3 การขอ Access Token 
 ในการใช4งาน API ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ่งท่ีเรียกว3า 
Access Token ไว4สําหรับเปGนรหัสท่ีใช4ตอนจะเข4าใช4งาน
API โดยรหัสน้ีจะเปGนข4อความแทนจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 
และรหัสผ3านของผู4ใช4 ดังน้ันหาก 
เป� ด เผย  ใช4 ง าน ได4 ปกติ  ด4 ว ยการ เข4 า ไป ท่ีหน4 า เ ว็บ 
https://notify-bot.line.me/my/ 
ล็อกอินด4วยบัญชีผู4ใช4งาน LINE 
รหัสผ3านท่ีได4ตั้งไว4 
 เมื่อผู4ใช4ส3งข4อความไปแล4ว ระบบจะส3งข4อความใน
รูปแบบ  [ช่ือ Token]: [ข4อความ
ต4องการให4แสดงเมื่อส3งข4อความ เช3น หากกรอกว3า
เมื่อใช4 API ส3งข4อความว3า "สวัสดี
"ESP8266:สวัสดี"  ในช3องถัดมาจะให4เลือกว3าจะส3งข4อความ
เข4าไปในกลุ3มไหน หรือส3งให4ตัวผู4ใช4เท3าน้ัน
 
2.3 ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น 
Temperature และ Humidity Sensor DHT
 ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 
Module เล็กๆ สีฟtา  DHT11 (DHT
Temperature Sensor กับบอร7ด 
อุณหภูมิกับความช่ืนในอากาศดังรูปท่ี 
ของ DHT11 มีดังน้ี 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

เปGนเพ่ือนก3อนท่ีจะใช4งาน API 
LINE Notify เปGนเพ่ือนก3อน 

 

LINE Notify เปGนเพ่ือน 
http://www.ioxhop.com/article/47/esp8266-

ส3งการแจ4งเตือนเข4า-line) 

 
ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ่งท่ีเรียกว3า 

ไว4สําหรับเปGนรหัสท่ีใช4ตอนจะเข4าใช4งาน 
โดยรหัสน้ีจะเปGนข4อความแทนจดหมายอิเล็กทรอนิกส7 

และรหัสผ3านของผู4ใช4 ดังน้ันหาก Access Token ถูก
ด4 วยการ เข4 า ไป ท่ีหน4 า เ ว็บ 

bot.line.me/my/ จากน้ันระบบจะให4ผู4ใช4
LINE โดยกรอกอีเมล7 และ

เมื่อผู4ใช4ส3งข4อความไปแล4ว ระบบจะส3งข4อความใน
ข4อความ] ดังน้ันท่ีกรอกข4อความท่ี

ต4องการให4แสดงเมื่อส3งข4อความ เช3น หากกรอกว3าESP8266 
สวัสดี" ข4อความจะข้ึนว3า 

ในช3องถัดมาจะให4เลือกว3าจะส3งข4อความ
เข4าไปในกลุ3มไหน หรือส3งให4ตัวผู4ใช4เท3าน้ัน 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Digital 
Humidity Sensor DHT11 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน [11] การใช4งาน 
DHT11 Humitdity and 

กับบอร7ด Ardiono) ท่ีใช4ในการวัด
ดังรูปท่ี 6 โดยคุณลักษณะ



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           
• ย3านวัดความช่ืน 20-95% RH โดยมีค3าความแม3นยํา 
5% RH ความละเอียดในการวัด 1% แสดงผลแบบ 
• ย3านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส โดยมีค3าความ
แม3นยํา +-2 องศาเซลเซียส  ความละเอียดในการวัด 
องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต 
• มีPIN 4 ขารายละเอียดดังรูปท่ี 6  
• กินกระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทําการวัดค3า
แรงดัน 3-5.5 VDC 
• อ3านค3าสัญญาณ (Sample Rate) 
ออกแบบวงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7 ท่ีไม3มีการสูญเสีย
อุปกรณ7แอคทีฟ DDCC1 วงจร ตัวเก็บประจุ 
กราวนด7 และตัวต4านทาน 1 ตัว 
ในการต3อแบบปกติ คือ ระยะห3างระหว3าง 
บอร7ดอาดูโนมีระยะห3างไม3เกิน 20 เมตร 
up resistor ขนาด 5KΩ (ต3อ R 5kΩไว4กับแหล3งจ3ายแรงดัน
และต3อเข4าไปท่ีขา DATA)   
 Pin 1  ต3อกับVDD 
 Pin 2  ต3อเปGนขาDATA 
 Pin 3  ไม3ได4ใช4 
 Pin 4  ลงกราวด7 
 

รูปท่ี 6 DHT11 Digital Temperature 
Sensor DHT11 

 

3. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิ เคชัน ผู4 วิ จัยได4แบ3ง
ส3วนประกอบเปGนดังน้ี1) ระบบการทํางาน 
3) การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน
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โดยมีค3าความแม3นยํา +- 
แสดงผลแบบ 8 บิต 

าเซลเซียส โดยมีค3าความ
องศาเซลเซียส  ความละเอียดในการวัด 1 

ทําการวัดค3า) ท่ีระดับ

Sample Rate) ทุก 1 วินาที การ
ออกแบบวงจรดิฟเฟอร7เรนชิเอเตอร7 ท่ีไม3มีการสูญเสีย

วงจร ตัวเก็บประจุ 1 ตัวต3อลง

ติ คือ ระยะห3างระหว3าง Sensor กับตัว
เมตร และจะต4องใช4 Pull 

ไว4กับแหล3งจ3ายแรงดัน

 
Digital Temperature และ Humidity 

ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิ เคชัน ผู4 วิ จัยได4แบ3ง

ระบบการทํางาน 2) แปลงผักชี   
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 

3.1 ระบบการทํางาน 

รูปท่ี 7 ไดอะแกรมฮาร7ดแวร7
 
 จากรูปท่ี 7 แสดงบล็อกไดอะแกรมฮาร7ดแวร7ของ

ประกอบด4วยบอร7ด WeMos D1WiFi

Wifi UNO board ESP8266

ประมวลผลหลัก แรงดันสัญญาณอินพุตตั้งแต3 

และสัญญาณเอาพุตท่ี 5 โวลต7โมดูลนาฬิกา 

ภายในโมดูลจะประกอบไปด4วย DS

ซ่ึงเปGน E2PROM ต3อใช4งานร3วมกับ 

โมดูลนาฬิกาจะมีตัวกําเนิดสัญญาณนาฬิกาภายใน

32.768 kHz ทําให4การนับเวลามีความ

ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 

อุณหภูมิและความ ช้ืน DHT11 

Arduino ผ3านตัวต4านทานขนาด 

แบบ Pull up resistor เพ่ือรักษาระดับแรงดันให4คงท่ี ใน

การเช่ือมต3อขาหน่ึงของตัวต4านทานจะต3อเข4ากับแรงดันไฟ 

โวลต7 และอีกขาหน่ึงจะต3อเข4ากับขาดาต4า

โมดูลตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 

Arduino และแสดงผลการทํางานผ3าน

16x2การติดต3อสั่งงานและควบคุมภายใต4สายสัญญาณเพียง 

2 เส4นคือ SDA และSCL การเช่ือมต3อกับอินเทอร7เน็ตผ3าน

ทางไวไฟ (WiFi) ซ่ึงมีการเขียนคําสั่งควบคุมบนบอร7

โดยใช4ฟxงก7ช่ัน Line_Notify รีเลย7 

มกราคม – มิถุนายน 2560 

 
ไดอะแกรมฮาร7ดแวร7 

แสดงบล็อกไดอะแกรมฮาร7ดแวร7ของระบบ

WiFinodemcu Arduino 

8266Arduino IDEเปGนตัว

แรงดันสัญญาณอินพุตตั้งแต3 3.3 – 5 โวลต7 

วลต7โมดูลนาฬิกา RTC DS1307 

DS1307 และ AT24C32 

ต3อใช4งานร3วมกับ Arduino ด4วยบัส I2C 

าจะมีตัวกําเนิดสัญญาณนาฬิกาภายในท่ีความถ่ี 

มีความแม3นยําสูง ส3วนโมดูล

ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT11โมดูลตรวจจับ

11 จะเ ช่ือมต3อ กับบอร7ด 

ผ3านตัวต4านทานขนาด 4.7 กิโลโอห7ม โดยจะต3อ

เพ่ือรักษาระดับแรงดันให4คงท่ี ใน

การเช่ือมต3อขาหน่ึงของตัวต4านทานจะต3อเข4ากับแรงดันไฟ 5 

โวลต7 และอีกขาหน่ึงจะต3อเข4ากับขาดาต4าท่ีเช่ือมต3อระหว3าง

โมดูลตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT11 กับบอร7ด 

และแสดงผลการทํางานผ3านจอแสดงผล LCD 

ติดต3อสั่งงานและควบคุมภายใต4สายสัญญาณเพียง 

เช่ือมต3อกับอินเทอร7เน็ตผ3าน

รเขียนคําสั่งควบคุมบนบอร7ดอาดูโน

รีเลย7 ทําหน4าท่ีเช่ือมต3อการ
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ทํางานบอร7ดอาดูโนกับแมกเนติกเพ่ือเป�ด

เปGนไปตามกระบวนการทํางานของระบบ

จ3ายแรงดันสัญญาณเอาต7พุต 3.3 โวลต7 ไปยังทรานซิสเตอร7 

เมื่อทรานซิสเตอร7ทํางานจะทําให4แรงดันไฟ 

ทรานซิสเตอร7ทําให4วงจรรีเลย7ทํางาน เมื่อรีเลย7ทํางานจะเปGน

สะพานไฟให4แรงดันไฟ 220 โวลต7 ไหลผ3านไปเข4าแมกเนติก 

ทําการเป�ดปx�มบาดาลส3วนการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7

แอปพลิเคชันในการดําเนินงานการส3ง

สถานะการทํางานไปยังไลน7แอพพลิเคชันของเกษต

ผ3านเครือข3ายอินเทอร7เน็ต 

 

3.2 แปลงผักชี  
 แปลงผักชีท่ีจัดทําข้ึนมีขนาดประมาณ 
โดยมีส3วนประกอบและรายละเอียดข้ันตอนการทําดังน้ีบ3อ
นํ้าบาดาลท่ีใช4นํานํ้าข้ึนมาทําการรดนํ้าในแปลงผักชีโดยใช4
ปx�มบาดาลขนาด 2 แรงม4าขนาดความกว4าง
ลึก 40 เมตร ในการปx�มนํ้าข้ึนมากทําการรดนํ้าในแปลงผักชี
ดังรูปท่ี 8 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 8 บ3อนํ้าบาดาล
 

 การหว3านเมล็ดพันธุ7ผักชี ปริมาณในการหว3านจะใช4เมล็ด

พันธุ7ผักชี 7-8 ถุง(บรรจุ 300 กรัม)ต3อ 

ตารางวาก็จะใช4เมล็ดพันธุ7ผักชี 2 ถุงดังรูปท่ี

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เมล็ดพันธุ7ผักชีท่ีหว3านลงในแปลง
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แมกเนติกเพ่ือเป�ด-ป�ดปx�มบาดาลให4

ระบบโดยบอร7ดอาดูโน

โวลต7 ไปยังทรานซิสเตอร7 

เมื่อทรานซิสเตอร7ทํางานจะทําให4แรงดันไฟ 5 โวลต7ท่ีผ3าน

ทรานซิสเตอร7ทําให4วงจรรีเลย7ทํางาน เมื่อรีเลย7ทํางานจะเปGน

โวลต7 ไหลผ3านไปเข4าแมกเนติก 

การส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7

การส3งข4อความแจ4งเตือน

สถานะการทํางานไปยังไลน7แอพพลิเคชันของเกษตรกรโดย

แปลงผักชีท่ีจัดทําข้ึนมีขนาดประมาณ 100 ตารางวา 
โดยมีส3วนประกอบและรายละเอียดข้ันตอนการทําดังน้ีบ3อ

ทําการรดนํ้าในแปลงผักชีโดยใช4
แรงม4าขนาดความกว4างท3อ 5 น้ิว และ

ในการปx�มนํ้าข้ึนมากทําการรดนํ้าในแปลงผักชี

บ3อนํ้าบาดาล 

การหว3านเมล็ดพันธุ7ผักชี ปริมาณในการหว3านจะใช4เมล็ด

ต3อ 1 ไร3 พ้ืนท่ี 100 

ดังรูปท่ี9 

ลงในแปลง 

 การวางท3อรดนํ้าแปลงผักชีทําการวางให4มีระยะห3าง
ระหว3างแต3ละเส4นประมาณ 2-2.5 
จะได4ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังแปลงดังรูปท่ี 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การวางสายนํ้าพุ3งในแปลง
 
3.3 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน
 3.3.1 การสื่อสารระหว3างระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน
รูปท่ี 11 
 

รูปท่ี 11 การสื่อสารระหว3าง

 จากรูปท่ี 11 ระบบจะทําการเช่ื
ไวไฟ ใช4เปGนการปล3อยสัญญาณฮอตสปอตจากโทรศัพท7
มือถึอเพ่ือทําการส3งข4อความแจ4งสถานะการทํางาน
แอปพลิเคชันของเกษตรกร 
 
 3.3.2 การสื่อสารระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติ
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับเกษตรกร 
ในครั้งแรกดังรูปท่ี 12 
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การวางท3อรดนํ้าแปลงผักชีทําการวางให4มีระยะห3าง
2.5 เมตร เพ่ือให4เวลารดนํ้า

จะได4ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังแปลงดังรูปท่ี 10 

การวางสายนํ้าพุ3งในแปลง 

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 

รระหว3างระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง 
ในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชันกับเกษตรกรดัง

 
การสื่อสารระหว3างระบบกับเกษตรกร 

ระบบจะทําการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3าน
ใช4เปGนการปล3อยสัญญาณฮอตสปอตจากโทรศัพท7

สถานะการทํางานไปยังไลน7

รระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต ออฟ ติง 
การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับเกษตรกร 
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รูปท่ี 12 การกําหนดค3าเริ่มต4นการสื่อสารระหว3างระบบ
 
 จากรูปท่ี 12 ในการสื่อสารระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต 
ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับ
เกษตรกรในครั้งแรก จะต4องทําการเพ่ิม 
เพ่ือนก3อน ในงานวิจัยน้ีผู4วิจัยได4ทดสอบนําโทรศัพท7เคลื่อนท่ี
หมายเลข 0895307637 มาเปGน Line notify 
ไลน7แอปพลิเคชัน ซ่ึงจะทําการสร4าง Access Token 
tnCIIufoLk2onBT1OL4AUagIud2ZxqD42oD1Bcd8DV
D ข้ันตอนต3อมาให4นํา Token line ท่ีได4
หลังจากน้ันระบบก็จะทําการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7
แอปพลิเคชันเกษตรกรได4ตามท่ีกําหนด
กําหนด ถ4าต4องการเปลี่ยนบัญชีสมาชิก 
ดําเนินการข้ันตอนน้ีใหม3ทุกครั้ง 

 
3.3.3 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน 
 3.3.3.1 ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
อุณหภูมิและความช้ืน DHT11 ดังรูปท่ี13

 

อัลกอรึทึมของการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  อ3านค3าวัดอุณหภูมิ และความช้ืน
ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลอุณหภูมิ และความช้ืน
ข้ันตอนท่ี 4  ตรวจสอบว3าความช้ืนสัมพัทธ7เท3ากับ 
 ถ4าใช3หน3วงเวลา 30 นาที 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 4    
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การสื่อสารระหว3างระบบ 

รระหว3าง ระบบอินเทอร7เน็ต 
ง การรดนํ้าในแปลงผักชีผ3านไลน7แอปพลิเคชัน กับ

เกษตรกรในครั้งแรก จะต4องทําการเพ่ิม line notify เปGน
ในงานวิจัยน้ีผู4วิจัยได4ทดสอบนําโทรศัพท7เคลื่อนท่ี

Line notify ของระบบ
Access Token ได4เปGน 

tnCIIufoLk2onBT1OL4AUagIud2ZxqD42oD1Bcd8DV
ท่ีได4มาเขียนโปรแกรม 

หลังจากน้ันระบบก็จะทําการส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7
ได4ตามท่ีกําหนด Token line 

าชิก Line ใหม3ต4อง

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทํางาน  
ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ

3 

อัลกอรึทึมของการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น 

อ3านค3าวัดอุณหภูมิ และความช้ืน 
แสดงผลอุณหภูมิ และความช้ืน 
ตรวจสอบว3าความช้ืนสัมพัทธ7เท3ากับ 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
อุณหภูมิและความช้ืน 

 
ข้ันตอนท่ี 5  หน3วงเวลา 30 นาที 
ข้ันตอนท่ี 6  เป�ดปx�มนํ้าเปGนเวลา 20
ข้ันตอนท่ี 7  กลับไปข้ันตอนท่ี 2  
 
 3.3.3.2 ผังงานควบคุมการรดนํ้า
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14  ผังงานควบคุมการรดนํ้า
 
อัลกอรึทึมของการรดน้ําด�วยการต้ังเวลา
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  อ3านค3าวัน เวลา 
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ผังงานควบคุมการทํางานของโมดูลตรวจจับ
วามช้ืน DHT11 

 
20 นาที   
 

ผังงานควบคุมการรดนํ้าด4วยการตั้งเวลาดังรูปท่ี 

ผังงานควบคุมการรดนํ้า 

ารต้ังเวลา 
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ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลวัน และเวลา 
ข้ันตอนท่ี 4  กําหนดเวลาการรดนํ้าจํานวน 
ข้ันตอนท่ี 4.1 เวลาท่ี 1 (T1) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 4.2 เวลาท่ี 2 (T2) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 4.3 เวลาท่ี 3 (T3) : _ (ON) : 
ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 5
ข้ันตอนท่ี 6 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3 เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วครับ”
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 6
ข้ันตอนท่ี 7 ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 

ถ4าใช3 เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ
แจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “เริ่มรดนํ้าแล4วครับ”
ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 
 “หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ

  ถ4าไม3ใช3 กลับไปทําข้ันตอนท่ี 7
ข้ันตอนท่ี 8 กลับไปข้ันตอนท่ี 2 
 
 3.3.3.3 ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชันดังรูปท่ี 15 และรูปท่ี 16 
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กําหนดเวลาการรดนํ้าจํานวน 3 เวลา 
 _นาที 

(ON) : _นาที 
(ON) : _นาที 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 1 
ถ4าใช3เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

 
 

ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด 
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า  

ดนํ้าแล4วนะครับ” 
5 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 2 
เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

แอปพลิเคชันว3า  
” 

ป�ดปxมนํ้าเมื่อครบเวลาท่ีกําหนด 
น7แอปพลิเคชันว3า  

หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
6 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาท่ีกําหนดไว4ครั้งท่ี 3 
เป�ดปxมนํ้าตามเวลาท่ีกําหนดไว4ส3งข4อความ 

แอปพลิเคชันว3า  
” 

หนด 
ส3งข4อความแจ4งไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า  

หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
7 

ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 15 ผังงานควบคุมการส3งข4อความ

แอปพลิเคชัน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 16 ผังงานควบคุมการส3งข4อความ

แอปพลิเคชัน 
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นควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
แอปพลิเคชัน 

ผังงานควบคุมการส3งข4อความแจ4งเตือนผ3านไลน7
 (ต3อ) 
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อัลกอรึ ทึมของการส� งข�อความแจ� ง เ ตือนผ�านไลนN
แอปพลิเคชั่น 
ข้ันตอนท่ี 1  เริ่มต4นโปรแกรม 
ข้ันตอนท่ี 2  เช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ
ข้ันตอนท่ี 3  แสดงผลการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ
ข้ันตอนท่ี 4  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า

“เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 4 
ข้ันตอนท่ี 5  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้า
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 5 
ข้ันตอนท่ี 6  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า
 “เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 6 
ข้ันตอนท่ี 7  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 7 
ข้ันตอนท่ี 8  ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“เริ่มรดนํ้าแล4วคับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 8 
ข้ันตอนท่ี 9  ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 
 ถ4าใช3 ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

“หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ” 
 ถ4าไม3ใช3กลับไปทําข้ันตอนท่ี 9 
ข้ันตอนท่ี 10  กลับไปข้ันตอนท่ี 4 
 

4. ผลการทํางาน 
4.1 ระบบ อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชี
พร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชัน  
 มีการเช่ือมต3อตัวอุปกรณ7เข4าด4วยกัน หลักๆ คือ 
บอร7ด WeMos D1WiFiNodeMCU Arduino WiFi UNO 
board ESP8266 Arduino IDE, 2) จอแสดงผล 
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อัลกอรึ ทึมของการส� งข�อความแจ� ง เ ตือนผ�านไลนN

น็ตผ3านไวไฟ 
แสดงผลการเช่ือมต3ออินเทอร7เน็ตผ3านไวไฟ 
ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 1 

ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 1 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

 
ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 2 

ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 2 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาเริ่มรดนํ้าครั้งท่ี 3 
ไลน7แอปพลิเคชันว3า 

ตรวจสอบว3าถึงเวลาหยุดรดนํ้าครั้งท่ี 3 
ส3งข4อความแจ4งเตือนไปยังไลน7แอปพลิเคชันว3า 

การรดนํ้าในแปลงผักชี

มีการเช่ือมต3อตัวอุปกรณ7เข4าด4วยกัน หลักๆ คือ 1) 
WiFiNodeMCU Arduino WiFi UNO 

จอแสดงผล LCD 16x2 

With 12C Interface, 3) Relay 1
RTC DS1307, 5) ชุดจ3ายไฟ Hi-Link 
ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน DHT

รูปท่ี 17 การเช่ือมต3อบอร7ด
 

4.2 ผลทดสอบการทํางานของตัวระบบ
 การทํางานในด4านการส3งข4อความไปยังเกษตรกรผู4
กําหนดข4อความว3า IOT ผักชี ใน 
ทํางานระบบจะส3งข4อความไปยังผู4ใช4คือ 
นํ้าแล4วครับ เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดให4ทํางานเสร็จจะแสดง
ข4อความ IOT ผักชี : หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ ดัง
ตัวอย3างการทดสอบระบบและตารางท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 ตัวอย3างการแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลเิคชัน

มกราคม – มิถุนายน 2560 

1 Channel, 4) โมดูลเวลา 
Link 5V 3W, และ 6) ตัว

DHT11 ดังรูปท่ี 17 

การเช่ือมต3อบอร7ดระบบใช4งานจริง 

ผลทดสอบการทํางานของตัวระบบ 
การส3งข4อความไปยังเกษตรกรผู4วิจัยได4

ผักชี ใน LINE Notify ขณะท่ีเริ่ม
ผู4ใช4คือ IOT ผักชี : เริ่มรด

นํ้าแล4วครับ เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนดให4ทํางานเสร็จจะแสดง
หยุดรดนํ้าแล4วนะครับ ดังรูปท่ี 18 

ตัวอย3างการทดสอบระบบและตารางท่ี 1 - 4 

การแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลเิคชัน 
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 ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการสร4างระบบใช4งานจริง
กับแปลงผักชีของนางสาวหนูนิด  เอ่ียมประไพ ครั้งท่ี 1   ใน
ระหว3างวันท่ี 4 - 7 เมษายน 2560 ได4ตั้งเวลาในการสั่งให4รด
นํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.45 on = 20 m 
 T.2 = 11.30 on = 30 m 
 T.3 = 18.45 on = 20 m  
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ 
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 1 

วัน
ท่ี 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

4  � � �    � � �    

5  � � �    � � �    

6  � � �    � � �    

7  � � �    � � �    

 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 2 ใน
ระหว3างวันท่ี 8 - 13 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
  T.1 = 05.30 on = 30 m 
  T.2 = 11.15 on = 40 m 
  T.3 = 18.30 on = 20 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 2 
 

วัน
ท่ี 
 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

T.
1 

T.
2 

T.
3 

8  � � �    � � �    
9  � � �    � � �    
10  � � �    � � �    
11  � � �    � � �    
12* � � �    � � �    
13  � � �    � � �    

* วันท่ี 12เมษายน 2560 ในการระหว3างการเก็บข4อมูลได4มี
ฝนตก ผลการทํางานของระบบการตรวจจับความช้ืน
สามารถทํางานได4ตามท่ีกําหนด  
 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 3 ใน
ระหว3างวันท่ี 14 - 18 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.20 on = 40 m 
 T.2 = 11.35 on = 30 m 
 T.3 = 18.25 on = 15 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 3  

 
วันท่ี 

 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 

14 � � �    � � �    
15 � � �    � � �    
16 � � �    � � �    
17 �  �  �  � � �    
18 � � �    � � �    

 
ในการดําเนินงานวิจัยน้ีได4ทําการเก็บข4อมูล ครั้งท่ี 4   ใน
ระหว3างวันท่ี 19 - 23 เมษายน 2560 ได4กําหนดเวลาในการ
สั่งให4รดนํ้าผักชีไว4ดังน้ี คือ 
 T.1 = 05.40 on = 25 m 
 T.2 = 11.45 on = 45 m 
 T.3 = 18.50 on = 30 m 
ได4ผลการเก็บข4อมูลดังแสดงใน ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเก็บข4อมูลการใช4งานจริงของระบบ
อินเทอร7เน็ต ออฟ ติง การรดนํ้าในแปลงผักชีครั้งท่ี 4  

 
วันท่ี 

 

การทํางานของอุปกรณN การส�งข�อความไปยังผู�ใช� 

ความถูกต�อง ความผิดพลาด ความถูกต�อง ความผิดพลาด 
T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 T.1 T.2 T.3 

19 � � �    � � �    
20 � � �    � � �    
21  � � �   � � �    
22 � � �    � � �    
23 � � �    � � �    
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5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากตารางท่ี 1 ถึง 4เปGนผลการทดลองการรดนํ้าใน
แปลงผักชีจากสถานท่ีจริง จํานวน 20 วันๆละ 3 ครั้ง รวม
ท้ังหมดเท3ากับ 60 ครั้ง เกิดข4อผิดพลาด 2 ครั้ง เน่ืองจาก 1) 
นํ้าในบ3อบาดาลซึมข้ึนไม3ทันทําให4ปx�มบาดาลร4อนจัดจึงเกิด
การโอเวอร7โหลด ในวันท่ี 17 เมษายน 2560 ช3วงเวลา 
12.00 และ 2) ระบบปx�มเกิดการโอเวอร7โหลด เน่ืองจาก
กระแสไฟฟtาตก ในวันท่ี 21 เมษายน 2560 ช3วงเวลา 05.45 
และในวันท่ี 12 เมษายน 2560 ได4มีฝนตกลงมาในแปลง
ผักชี ส3งผลให4การทํางานของระบบ ในส3วนเซนเซอร7วัด
ความช้ืนได4ตรวจจับความช้ืนมีค3าเกิน 90 ระบบจึงสั่งให4รด
นํ้าหลังจากฝนตกแล4ว 30 นาที เปGนเวลา 20 นาทีได4ตามท่ี
ระบบกําหนดไว4 ดังน้ันผลการทดสอบระบบจึงมีความ
ถูกต4องแม3นยําคิดเปGนร4อยละ 96.66 
 จากผลการทดลองของระบบอินเทอร7เน็ตออฟติงการรด
นํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอปพลิเคชันน้ี
พบว3าเปGนงานวิจัยท่ีมีความสอดคล4องกับงานวิจัยเรื่องการ
หาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส7สําหรับควบคุมการ
จ3ายนํ้าทางการเกษตร ท้ังในด4านวงจรอิเล็กทรอนิกส7ท่ีทํา
หน4าท่ีควบคุมการจ3ายนํ้า มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังตัวระบบวงจรและต3อการจ3ายนํ้าให4พืชในแปลงเกษตร 
ส3วนงานวิจัย ระบบรดนํ้าอัตโนมัติผ3านเครือข3ายเซ็นเซอร7ไร4
สายน้ันผลการทดลองในระบบการสื่อสารไร4สายใช4ได4ดี 
เฉพาะการทํางานผ3านสิ่งกีดขวางในระยะ 20-120 เมตร แต3
ในระยะ 140-200 เมตร ระบบไม3สามารถทํางานได4 และผล
การทดลองด4านการวัดความช้ืนของดินสามารถทํางานได4ใน
ระดับความช้ืนท่ี 10-80 แต3ถ4าความช้ืนท่ี 90 ข้ึนไป 
เซ็นเซอร7ไม3สามารถทํางานได4 ซ่ึงงานวิจัยเรื่อง อินเทอร7เน็ต
ออฟติงการรดนํ้าในแปลงผักชีพร4อมแจ4งเตือนผ3านไลน7แอป
พลิเคชันน้ี มีจุดเด3นในด4านการสื่อสารได4ดีมีประสิทธิภาพไม3
พบปxญหารวมท้ังตัวเซนเซอร7 วัดความช้ืนเปGนลักษณะ
ตรวจจับในอากาศไม3ต4องติดตั้งลงในดินแปลงเกษตร ซ่ึงผล
การทํางานของตัวเซนเซอร7วัดความช้ืนในงานวิจัยน้ีใช4ได4ดีไม3
พบปxญหาแต3อย3างใด 

 
 
 

6. แนวทางในการพัฒนาต�อ 
 เพ่ิมเซนเซอร7วัดความช้ืนในดิน (Soil Moisture 
Sensor) เพ่ือใช4ในการวัดความช้ืนในดิน ช3วยให4ระบบ
สามารถทํางานตามความช้ืนในดินได4มากข้ึน นอกเหนือจาก
การวัดในอากาศและพัฒนาระบบให4สามารถควบคุมระบบ
สั่งงานผ3านทางเครือข3ายอินเทอร7เน็ตในด4านต3างๆ ให4กับ
เกษตรกร สะดวกมากข้ึน 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงได4ด4วยดี ด4วยเพราะได4รับความ
ร3วมมืออย3างดีจากนางสาวหนูนิด  เอ่ียมประไพ เปGนเจ4าของ
แปลงผักชี ท่ีได4ร3วมทําการทดลองการใช4งานระบบของ
งานวิจัย พร4อมท้ังได4ให4ข4อเสนอแนะต3างๆ  ท่ีเปGนประโยชน7
อย3างดียิ่ง 
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