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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำกำรออกแบบระบบสมำร์ทฟำร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส ำหรับฟำร์มมะนำว 
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบนวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตส ำหรับฟำร์มมะนำว จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แนวควำมคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (IOT) โดยมีเซ็นต์เซอร์วัดค่ำข้อมูลของฟำร์มมะนำว โดยก ำหนดไว้ 4 ค่ำ คือ 1) Temperature 2) Humidity 
3) Moisture 4) PH.  
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ จำกกำรออกแบบแผนผังกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Node MCU) กับ Arduino board 
และระบบเซ็นเซอร์พร้อมกับกำรพัฒนำ Application ส ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT สำมำรถใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์
โมบำยโฟน Application ต่ำง ๆ โดยสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android และสำมำรถ
แสดงข้อมูลตำมค่ำมำตรฐำน ดังนี้ 1) Temperature ค่ำอุณหภูมิที่เหมำะสม อยู่ที่ประมำณ 26-32 องศำเซลเซียส 2) 
Humidity ค่ำควำมชื้นของดิน จะอยู่ในช่วง -10 ถึง -60 kpa 3) Moisture ควำมต้องกำรน้ ำของมะนำวเป็นลิตรต่อต้น
ต่อวันตำมช่วงอำยุและฤดูกำล 4) PH ค่ำ PH ที่เหมำะสม อยู่ท่ีประมำณ 5.5 – 7.0 
ค าส าคัญ: สมำร์ทฟำร์ม, ฟำร์มมะนำว 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to design the intelligent agricultural innovation using the 
internet of things technology to increase productivity effectiveness for lime farms in Phetchaburi 
Province. By using the concept of internet of things technology (IOT), a sensor was used to measure 
conditions at the lime farm and 4 set values in this study were 1) Temperature, 2) Humidity,3) 
Moisture, and 4) PH.  

                                           
1 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-809- 

 The results of the study revealed that the design of connecting the IOT (Node MCU) device 
to the Arduino board and the sensor system including the development of application for connecting 
to IOT devices could be used with various mobile phone applications. This also could be used both 
IOS and Android operating systems and could display the standard values as follows: 1) Temperature, 
the suitable temperature values were about 26-32 degrees Celsius, 2) Humidity, the soil moisture 
contents were in the range of -10 to -60 kpa, 3) Moisture, the water requirement of lime was a liter 
per plant per day according to the age of lime and season, and 4) PH, the suitable PH value was 
about 5.5 – 7.0. 
Keywords: Smart farm, Lime farm 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 กระบวนทัศน์กำรพัฒนำประเทศภำยใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบำยหนึ่งที่เป็นกำรวำงรำกฐำน
กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว เป็นจุดเริ่มต้นในกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตำม
วิสัยทัศน์รัฐบำล เป็นรูปแบบที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรปฏิรูปกำรวิจัยและกำรพัฒนำ และกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำไปพร้อมๆ กัน เป็นกำรผนึกก ำลังของทุกภำคส่วนภำยใต้แนวคิด ประชำรัฐที่ผนึกก ำลังกับเครือข่ำย
พันธมิตรทำงธุรกิจ กำรวิจัยพัฒนำ และบุคลำกรทั้งในประเทศและระดับโลก  
 ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนั้นจัดว่ำเป็นแหล่งผลิตมะนำวในเชิงพำณิชย์ของไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่อ ำเภอท่ำยำง 
นับว่ำเป็นแหล่งผลิตมะนำวดั้งเดิม ในปัจจุบันอ ำเภอท่ำยำง ถือเป็นจุดศูนย์กลำงแห่งหนึ่งของประเทศที่จะมีกำรซื้อ -
ขำย ผลผลิตมะนำวจำกทั่วประเทศ ในอดีตเกษตรกรอ ำเภอท่ำยำง จะปลูกมะนำวพันธุ์หนังและพันธุ์ไข่เป็นหลั ก แต่
ปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนสำยพันธุ์มำปลูกมะนำวในกลุ่มของพันธุ์แป้นชนิดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นพันธุ์แป้นร ำไพ แป้นทะวำย 
แป้นใหญ่ แป้นพวง แป้นดกพิเศษ ฯลฯ ซ่ึงเป็นที่ต้องกำรของตลำด เนื่องจำกผลผลิตมีเปลือกบำง ปริมำณน้ ำมำก และ
มีกลิ่นหอม ปัจจุบันได้ขยำยพื้นที่ปลูกมะนำวกันมำกขึ้น ไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 ไร่ ใน อ.ท่ำยำง และหนองหญ้ำปล้อง 
อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรผู้ปลูกมะนำวก็ยังพบปัญหำในกำรปลูกมะนำวมำโดยตลอด ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมพื้นที่
เพำะปลูก กำรคัดเลือกพันธุ์มะนำว ไปจนถึงปัญหำของโรคที่เกิดขึ้นกับมะนำว  เช่น โรคแคงเกอร์ กิ่ง  ต้นมะนำวจะ
ค่อย แห้งตำยไป หรือ โรคโคนเน่ำ รำกเน่ำ ปัญหำผลร่วงเนื่องจำกดินเปรี้ยว น้ ำไม่พอ อีกทั้ง กำรผลิตมะนำวออกมำ
มำกในฤดู จึงมีผลท ำให้ขำยมะนำวได้ในรำคำถูก อีกทั้งเกษตรกรต้องมีวิธีในกำรเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมำะสม และยังต้อง
มีกำรตรวจวิเครำะห์ดินในแปลงปลูกเสมอ มีกำรเจำะดินไปวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน ถ้ำเป็นกรดมำก จะ
พบปัญหำผลร่วง เช่นกัน 
 ในขณะที่ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) คือ กำรที่สิ่งต่ำงๆ ถูกเชื่อมโยงทุก
สิ่งทุกอย่ำงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ำยของวัตถุ อุปกรณ์ พำหนะ สิ่งปลูกสร้ำง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำย ฝังตัวอยู่ และท ำให้วัตถุเหล่ำนั้นสำมำรถเก็บบันทึก
และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท ำให้วัตถุสำมำรถรับรู้สภำพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จำกระยะไกล
ผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำยที่มีอยู่แล้ว ท ำให้เรำสำมำรถผสำนโลกกำยภำพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมำก
ขึ้น ผลที่ตำมมำคือประสิทธิภำพ ควำมแม่นย ำ และประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มมำกขึ้น เมื่อ IOT ถูกเสริมด้วย
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เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนลักษณะทำงกลได้ตำมกำรกระตุ้น ก็จะกลำยเป็นระบบที่ถูกจัดประเภท
โดยทั่วไปว่ำระบบไซเบอร-์กำยภำพ (cyber-physical system) 
 ด้วยควำมสำมำรถของ IOT  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท ำให้อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่ำน
เครือข่ำย องค์กรในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นภำคเอกชน หรือ หน่วยงำนรำชกำรสำมำรถน ำขีดควำมสำมำรถของ 
Internet of Things มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์, กำรค ำนวณ หรือ ประมำณกำร ปริมำณกำรท ำงำน, และ
กำรพัฒนำสิ่งใหม่ โดยใช้ข้อมูลต่ำงๆ ที่ถูกรวบรวมผ่ำน Sensors Technology แล้วส่งผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มำ
เก็บไว้ในฐำนข้อมูลกลำง ประกอบกับปัญหำที่เกษตรกรผู้ปลูกมะนำว ใน จังหวัด เพชรบุรี ประสบอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 
คณะผู้วิจัยจึงจะน ำควำมสำมำรถของเทคโนโลยี IOT ไปสู่กำรพัฒนำตัวแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดย
กำรศึกษำสภำพปัญหำของกำรปลูกมะนำว อย่ำงแท้จริงร่วมกับกำรศึกษำหลักกำรแนวคิ ดและควำมสำมำรถของ
เทคโนโลยี IOT เพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตัวแบบสวนมะนำวอัจฉริยะ โดย IOT จะถูกน ำมำใช้เป็น
เครื่องมือต้นแบบเพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนำว งำนวิจัยนี้ จะเป็นแนวทำงและเป็น
ประโยชน์ต่อระบบกำรเกษตร ที่มุ่งสู่กำรเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เพื่อให้สำมำรถ
ผลิตอำหำรป้อนประชำกรโลกที่จะมำกขึ้นในอนำคต เกษตรกรและบุคลำกรทำงกำรเกษตรจะมีแนวทำงในกำรท ำฟำร์ม
ที่มีควำมแม่นย ำสูง (Precision Farming) มีกำรท ำกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้
คุ้มค่ำที่สุด ด้วยกำรดูแลทุกกระบวนกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและแม่นย ำ ด้วยควำมสำมำรถของเทคโนโลยี IOT ผ่ำน
ระบบเซ็นเซอร์ที่จะท ำกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้กระบวนกำรผลิตถูกต้อง ตั้งแต่เริ่ม
หว่ำนเมล็ด รดน้ ำ ให้ปุ๋ย ให้ยำปรำบศัตรูพืช กำรเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด อีกทั้งงำนวิจัยนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
ภำยใต้ ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 เพื่อออกแบบนวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ผลผลิตส ำหรับฟำร์มมะนำว จังหวัดเพชรบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. Internet of Things หรือIOT คือ สภำพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สำมำรถสื่อสำร และเชื่อมต่อ
กันได้ผ่ำนโพรโทคอลกำรสื่อสำรทั้งแบบใช้สำยและไร้สำย โดยสรรพสิ่งต่ำง ๆ มี วิธีกำรระบุตัวตนได้รับรู้บริบทของ
สภำพแวดล้อมได้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท ำงำนร่วมกันได้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรของสรรพสิ่งนี้จะน ำไปสู่
นวัตกรรมและบริกำรใหม่อีกมำกมำย ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือต่ำง ๆ สำมำรถสั่งกำร
ควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งน ำมำปรับใช้ในรูปแบบด้ำนกำรเกษตรได้อย่ำงหลำกหลำย  
ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-811- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กำรน ำเทคโนโลยี IOT มำประยุกต์เพื่อท ำ Smart farm 

ที่มำ : https://www.iotnxt.com/ 
http://www.thaieasyelec.com/products/internet-of-things.html 

 
 2. การออกแบบระบบ IOT ส าหรับฟาร์มมะนาว  
 แผนผังกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Node MCU) กับ Arduino board และระบบเซนเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แผนผังกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Node MCU) กับ Arduino board และระบบเซนเซอร์ 

  
  3.2.1 NodeMCU board เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นบอร์ดอินพุตเอำต์พุตมำพร้อมกับโมดูล 
WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูล ESP8266 นั้นมีอยู ่ด้วยกันหลำย
รุ่นมำก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ใน NodeMCU version 
แรกนั้นก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็น ESP-12E แทน ซึ่งกำรใช้งำนโดยรวมก็ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 
NodeMCU นั้นมีลักษณะคล้ำยกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output built in มำในตัว สำมำรถเขียนโปรแกรม
คอนโทรลอุปกรณ์I/O ได้ โดยไม่ต้องผ่ำนอุปกรณ์อื่นๆ และสำมำรถเขียน Arduino IDE ใช้งำนร่วมกับ Node MCU ได้
จึงท ำ ให้ใช้ภำษำ C/C++ ในกำรเขียนโปรแกรมได้ท ำให้เรำสำมำรถใช้งำนมันได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น  NodeMCU 

http://www.thaieasyelec.com/products/internet-of-things.html
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สำมำรถท ำอะไรได้หลำยอย่ำงมำกโดยเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IOT ไม่ว่ำจะเป็นกำร ท ำ Web Server ขนำดเล็กกำร
ควบคุมกำรเปิดปิดไฟหรือเปิดปิดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคต่ำงๆ ผ่ำน WiFi และอื่น ๆ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 Nodemcu Board 

 
  3.2.2 R3 UNO R3board Arduino อ่ำนว่ำ (อำ-ดู-อิ-โน่ หรืออำดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR ที่มีกำรพัฒนำแบบ Open Source ข้อมูลทั้งด้ำน Hardware และ Software ตัวบอร์ด Arduino ต่อ
วงจร อิเล็กทรอนิคส์จำกภำยนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ำมำที่ขำ I/O ของบอร์ด หรือเพื่อควำมสะดวกสำมำรถเลือกต่อกับ
บอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่ำงๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay 
Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มำเสียบ กับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียน
โปรแกรมฟังก์ชัน ต่อ ดังรูปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  Arduino UNO R3board Arduino 
 3.2.3 ระบบเซ็นเซอร ์ 

 อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่ำต่ำงๆในสิ่งแวดล้อม โดยในโครงงำนนี้จะท ำกำรวัดค่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
ในสวนมะนำวออกมำทั้งหมด 4 ค่ำ ดังนี้ 1. ค่ำ Temperature  2. ค่ำ Humidity  3. ค่ำ Moisture  4. ค่ำ PH  

 จำกนั้นท ำกำรส่งค่ำที่วัดได้ทั้งหมด ไปยังอุปกรณ์ Node MCU ผ่ำนระบบซีเรียล เพื่อส่งข้อมูลไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่ำ IOT ผ่ำนสัญญำณไวไฟจำกเร้ำเตอร์อินเตอร์เน็ตหรือ ไวไฟฮอตสปอร์ต ที่
แชร์ผ่ำนทำงมือถือก็ได ้โดยจะแบ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่ำต่ำงๆ ออกเป็น 3 ชุด และน ำไปติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วสวนมะนำว  
ในส่วน Node MCU นอกจำกท ำกำรเชื่อมรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ยังท ำหน้ำที่ในกำรเชื่อมต่อและสั่งกำรให้กับ  
Relay Module ที่เป็นอุปกรณ์ในกำรเปิดและปิดน้ ำด้วย 
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 3.2.4 ส่วนเซิร์ฟเวอร ์(Cloud) 
  Blynk เป็นแพลตฟอร์มกำรพัฒนำ Application ส ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT ให้สำมำรถใช้งำน
ร่วมกับอุปกรณ์โมบำยโฟน Application ต่ำง ๆ โดยสำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ 
Android ซึ่งช่วยให้เรำสำมำรถท ำให้ผู้ใช้สร้ำงอุปกรณ์ขึ้นมำเชื่อมต่อกับ Application ที่พัฒนำขึ้นและสื่อสำรรับส่ง
ข้อมูลได้ จะท ำให้ผู้ใช้สำมำรถใช้อุปกรณ์ Output ต่ำง ๆ เช่น รีเลย์ ผ่ำนทำง Application บนมือถือไปยังอุปกรณ์ที่
อยู่ต ำแหน่งใดก็ได้ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับ Internet ได้และท ำนองเดียวกันก็สำมำรถเอำ Input ต่ำง ๆ เช่น เซ็นเซอร์
จำกอุปกรณ์ที่เรำสร้ำงขึ้นและติดตั้งใช้งำนไว้ที่ใด ๆ ก็ได้ที่เชื่อมต่อกับ Internet ได้มำแสดงผลที่ Application บนมือ
ถือได้ โดยง่ำย โดยอำศัยเครือข่ำยกำรสื่อสำรของ Internet เป็นสื่อกลำงหรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรติดต่อสั่งงำน
อุปกรณ์ไฟฟ้ำผ่ำนอินเตอร์เน็ต ผ่ำนโทรศัพท์มือถือนั่นเอง โดยจะท ำหน้ำที่ 

- เก็บสถิติข้อมูลเซ็นเซอร์ที่วัดได้ออกมำเพื่อแสดงผลในรูปแบบกรำฟ 

- ก ำหนดค่ำควำมชื้นที่จะให้ระบบสั่งเปิดหรือปิดน้ ำอัตโนมัติ 

- ก ำหนดค่ำเซ็นเซอร์ต่ำงๆ เมื่อถึงจุดที่ก ำหนดให้มีกำรแจ้งเตือนทำงไลน์ 

- รองรับกำรปิด-เปิดน้ ำเอง (อัตโนมัติ) จำกภำยในแอปพลิเคชั่นได้ 
 โดยในส่วนอุปกรณ์ IOT จำกสวนมะนำวจะท ำกำรรับส่งข้อมูลหำ Blynk Server ผ่ำนทำงโปรโตคอล 
HTTP และส่งข้อควำมเตือนทำงไลน์ผ่ำนทำงโปรโตคอล HTTPS ในระบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลมีกำรอัพเดทต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

      
    รูปที่ 5 หน้ำหลักบนหน้ำจอบนอุปกรณ์มือถือเมื่อเปิดแอปพลิเคชั่น Smart farm PBRU และหน้ำจอ Monitor 

 เพื่อแสดงค่ำข้อมูลของแต่ละฟังก์ชั่น 
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จำกขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยในกำรออกแบบและเขียนโปรแกรมฟังก์ชัน ในกำรวัดค่ำควำมต้องกำร

มำตรฐำนของมะนำว โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบ แอปพลิเคชั่นโดยใช้ชื่อว่ำ Smart farm PBRU โดยหน้ำจอหลักจะ
แสดงถึงระบบกำรท ำงำนของกำรเปิด–ปิดระบบกำรให้แบบด้วยตนเอง (manual) และระบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
(Auto)  ซึ่งหน้ำจอจะแสดงถึงค่ำตัวเลขปัจจุบันที่เครื่อง sensor ตรวจวัดได้แบบ real time   
 หน้ำจอ กรำฟแสดงถึงข้อมูลย้อนหลังที่ของ sensor และเก็บข้อมูลไว้ที่เซิฟร์เวอร์โดยหน้ำจอจะแสดงข้อมูล
ย้อนหลังแบบกรำฟโดยแสดงตั้งแต่เวลำในระบบนำที ไปจนถึงย้อนหลัง 3 เดือน  ดังที่แสดงในรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หน้ำจอกำรก ำหนดค่ำ 
  

หน้ำจอกำรก ำหนดค่ำจะก ำหนดตำมควำมต้องกำรของมะนำวตำมฟังชั่นที่ก ำหนดใน 4 ค่ำดังนี้คือ 
 1. ค่ำ Temperature  
     ค่ำอุณหภูมิที่เหมำะสม อยุ่ท่ีประมำณ 26-32 องศำเซลเซียส 
 2. ค่ำ Humidity  
    ค่ำควำมชื้นของดิน จะอยุ่ในช่วง -10 ถึง -60 kpa  
 3. ค่ำ Moisture  
    ควำมต้องกำรน้ ำของมะนำวเป็นลิตรต่อต้นต่อวันตำมช่วงอำยุและฤดูกำล 
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 4. ค่ำ PH  
               ค่ำ PH ที่เหมำะสม อยู่ท่ีประมำณ 5.5 – 7.0 
 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 กำรน ำระบบเกษตรอัจฉริยะ สมำร์ทฟำร์ม ไปใช้ในแต่ละพื้นที่นั้น เกษตรกรควรเก็บข้อมูลพื้นฐำนในแต่และ
ฟังก์ชั่นแล้วน ำไปก ำหนดค่ำปิด-เปิดอัตโนมัติอีกครั้ง เนื่องจำกสภำพแวดล้อมที่มะนำวต้องกำรของในแต่ละพื้นที่มีควำม
แตกต่ำงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ปริมำณผลผลิตต่อไร่ของมะนำว 
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