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บทคัดย่อ:  
โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาต้นแบบระบบรดน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับสวนกระเทียมและในพื้นท่ีที่ไฟฟ้าเข้าถึงยากโดยใช้แผง
โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนและมีระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบใช้แบบจำลองแบบ
น้ำตกในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านบอร์ด NodeMCU 
ESP8266 เขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อควบคุมตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์ชื่อ Arduino software 1.8.6 และแอพพลิเคชั่น App 
Blynk เป็นระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน นำระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้ใช้งานทดสอบ ทดลองใช้งานและประเมินผล 
สรุปผล มีการพื้นที่ปลูกกระเทียมในการทดสอบประมาณ 1 ตารางวาและชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการประมวลผล
สัญญาณหมุนแผงโซล่าเซลล์ไปในทิศทางของแสงไปยังจุดที่มีความเข้มแสงสูงสุด ระบบให้น้ำจะใช้การประมวลผลการวัด
ความชื้นในดินด้วยเซนเซอร์ทำการประมวลผลสัญญาณผ่านชุดควบคุมการให้น้ำเมื่อถึงค่าความชื้นในดินที่เหมาะสมกับต้น
กระเทียม และสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น App Blynk ผลการทดสอบพบว่า ระบบรดน้ำกระเทียมโดยระบบ
ควบคุมช่วยลดต้นทุนในการผลิตและประหยัดเวลา ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนควบคุมการผลิต และเก็บเกี่ยวได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ : ระบบรดน้ำอัตโนมัติ  พลังงานแสงอาทิตย์  ไมโครคอนโทรลเลอร์  กระเทียม         

Abstract:  

This project presents the design of automatic garlic watering system using solar energy and 
controllable via smart phone. The objective is to develop a prototype of an automatic watering system 
for garlic gardens, especially in the area that do not have access to electricity by using solar cells as a 
renewable source of energy, and be able to control the system via a smartphone. The methodology of 
this development uses the Waterfall model approach for the system analysis and design, implemented 
with the Internet of things technology through the NodeMCU ESP8266 WiFi controller board. The 
developers wrote the source program using programming languages in the Arduino 1.8.6 IDE and the App 
Blynk application to control via smartphone. The completed system was test, trial and evaluated by users. 
The automatic garlic watering system was tested in a garlic planting area covered about 1 square wah.  The 
microcontroller processes the signal and rotated the solar panel to face dirction with the highest light 
intensity. The watering system uses soil moisture sensors to measure and process signals to control the 
plant watering to keep the suitable soil humidity for the garlic. The watering system can be controlled via 
smartphone with the App Blynk application. The result showed that the garlic watering system by the 
control system could reduce production costs and time, which allowed farmers to plan, control, and 
harvest their production efficiently. 
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บทนำ :   
กระเทียมของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือให้กลิ่นที่หอมฉุน และมีรส

เผ็ด เหมาะกับการแปรรูปทุกชนิด กระเทียมถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของไทย ที่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากใน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หากมองในภาพรวมของการปลูกกระเทียมทั้งประเทศ พบว่า 
ในป ี2562 มีเนื้อที่เพาะปลูก 81,941 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 81,830 ไร่ และผลผลิตที่ได้รับเท่ากับ 84,039 ตัน กระเทียมเป็นพืช
ที่มีการเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ในปี 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเนื้อที่เพาะปลูกกระเทียมใน
ระดับที่สูงเป็นอันดับที่ 2 มีเนื้อที่เพาะปลูกเท่ากับ 22,869 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 22,869 ไร่ และผลผลิตที่ได้รับเท่ากับ 
25,216 ตัน [1] 

หมู ่บ้านสบหาร เป็นหมู ่บ้านหนึ่งในในเขตการการปกครองของตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านให้ความสนใจในการปลูกกระเทียมเป็นอย่างมากเพราะกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรในปัจจุบันสำหรับเกษตรกร  

น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการปลูกพืชเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกกระเทียมให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพของผลผลิตตรง
ตามความต้องการของตลาด การปลูกกระเทียมมีปัญหาในการดูแลไม่ทั่วถึง วัชพืชก็เป็นอีกอย่างที่ทำให้น้ำไม่ทั่วถึงต้น
กระเทียม จึงจำเป็นจะต้องกำจัดวัชพืชเพราะนอกจากวัชพืชจะแย่งน้ำอาหารและแสงแดดกระเทียมแล้ว ทำให้รากของ
กระเทียมกระทบกระเทือนทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและเหี่ยวตายได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการให้ น้ำ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าหากให้น้ำปริมาณมากหรือระยะเวลาไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบ
ให้กับพืชอาจเกิดผลเสียได้ 

  ผู้วิจัยเสนอโครงงานเรื่องระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัตดิ้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาช่วยพัฒนาระบบการให้น้ำในการปลูกกระเทียม 

วัตถุประสงค ์: 
1) เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องรดน้ำกระเทียมอัตโนมตัิด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2) ศึกษาประสิทธิภาพการควบคมุเวลาการทำงานของระบบให้น้ำกระเทียมอัตโนมตัิด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : 
ระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นทำงาน

ผ่านด้วยแอปพลิเคชัน Blynk [2] ซึ่งเป็น platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื ่อมต่อบอร์ดชนิดต่าง ๆ เช่น Arduino, 
Esp8266, Esp32, Node MCU, Raspberry Pi เป็นต้น กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วสามารถควบคุมการทำงานได้โดยเขียน
คำสั่งโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Arduino software 1.8.6 หรือที่เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) 
[3] และสามารถนำมาแสดงบน Application ได้ง่าย ในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  ทั้งนีส้ามารถดาวโหลด library
เพิ่มได้เพื่อให้การเขียนโปรแกรมกับ controller ชนิดอื่นๆ สามารถได้ง่าย

สำหรับการศึกษาอุปกรณ์ (Hardware) ทีใ่ช้ในการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
1. Arduino [4]  เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณรับค่าจากระบบวัดผลภายนอก เข้ามา

ประมวลผล เพื่อสั่งการตอบสนองออกไปที่อุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ ตัวมันเอง  และสามารถพัฒนาภายใต้เงื่อนไขในการใชง้าน 
โดยโปรแกรม Open source  

2. Relay [5] เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอน
แทคให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเราสามารถนำรีเลย์ไปประยุกต์ใช้ ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ   

3. Solar Cell [6] หรือ Photovoltaic: PV  หรือชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์โฟโต
วอลเทอิก คือ อุปกรณ์สำหรับเปลีย่นพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) 
เป็นต้น มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธ์ิ  
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4. DC motor หรือ มอเตอร์ไฟตรง [7] เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยเมื่อ
จ่ายไฟให้แก่มอเตอร์ จะทำให้แกนของมอเตอร์หมุน จึงสามารถนำการหมุนของแกนมอเตอร์ไปใช้ในการขับเคลื่อนวัตถุให้เกิด
การเคลื่อนที ่สำหรับการอธิบายการทำงานของมอเตอร์โดยทั่วไปจะอ้างถึงมอเตอร์แบบ 2 ขั้ว  

5. Soil Moisture Sensor หรือ เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน [8] คือ อุปกรณ์ใช้วัดความชื้นในดิน หรือใช้เป็น
เซ็นเซอร์น้ำ สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้อนาล็อกอินพุตอ่านค่าความช้ืน หรือเลือกใช้สัญญาณดิจิตอลที่
ส่งมาจากโมดูล สามารถปรับความไวได้ด้วยการปรับ Trimpot หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดความช้ืนในดิน จะต้องนำเอา
แท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินที่ต้องการวัดซึ่งก็จะสามารถอ่านค่าความชื้นของดินได้ กล่าวคือ เมื่ออุปกรณ์อ่านค่าความ
ต้านทานระหว่างอิเล็กโทรด 2 ข้างใน สามารถให้ค่าได้ 2 แบบ คือ 1) อ่านค่าเป็นแบบ Analog จะให้ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1024 2) 
อ่านค่าเป็นแบบ Digital โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ ถ้ามากกว่าก็ให้เป็น HIGH ถ้าต่ำกว่าก็ให้เป็น LOW   

กรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้น้อย ก็แปลว่ามีความชื้นในดินมาก หรือดินชุ่มชื้นไม่ต้องรดน้ำ ในกรณีที่อ่านค่า
ความต้านทานได้มาก ก็แปลว่ามีความชื้นในดินน้อยหรือดินแห้งอาจจะต้องรดน้ำ  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานเกี่ยวกับงานวิจัย เรื ่อง ระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาแปลง
เพาะพันธุ์ข้าว [9] พบว่า งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายน้ำให้ กลับ
แปลงเพาะพันธุ์ข้าว เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นชนิด Polycrystalline Silicon 20 วัตต์20 โวลต์1.2 แอมป์ 
สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า 78.35 วัตต์ต่อวัน จากผลการทดสอบ ช่วงเวลาที่ ปั๊มน้ำทำงานท่ีเหมาสม จะอยู่ในช่วงเวลา 06.25 - 
06.35 น. และช่วงเวลา 18.15 - 18.25 น. ทำให้ต้น กล้าข้าวเติบโตได้สูงสุด 19 เซนติเมตร ภายใน 15 วัน  

งานวิจัย อินเทอร์เน็ตออฟติงการรดน้ำในแปลงผักชีพร้อมแจง้เตือนผ่านไลนแ์อปพลิเคชัน [10] ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติง การรดน้ำในแปลงผักชีพร้อมการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ใหส้ามารถนำไปใช้งาน
กับเกษตรกรได้จริง โดยระบบมีขั้นตอนทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) การกำหนดเวลาการทำงานในสภาพอากาศปกติ 
ระบบมีตารางการทำงานวันละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งทำงานได้ตั้งแต่ 1-60 นาที 2) การส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเกษตรกร โดย
ระบบสามารถกำหนดเครื่องปลายทางที่ต้องรับข้อความได้หนึ่งบัญชีสมาชิก Line โดยระบบของ Line Notify ด้วยข้อความ
ในการสื่อสารโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนว่า “IOT ผักชี: ตามด้วยข้อความสถานะการทำงานของการรดน้ำผักชี” และในสภาพ
อากาศที่มีฝนตกมีอุปกรณ์ตรวจจับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ 7 ที่มีค่าตั้งแต่ 90% ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ว่ามีฝนตก 
ระบบมีโปรแกรมควบคุมเวลาในการรดน้ำหลังจากฝนตก 30 นาที ให้มีการรดน้ำเพิ่มเติมอีก 20 นาที เพื่อล้างน้ำฝนที่ค้างใบ
ผักชีออก เป็นการลดความเสียหายของใบผักชีจากใบด่างและเน่า ผลจากการเก็บข้อมูลการทำงานของระบบในการสั่งงานทั้ง
ในสภาพอากาศที่ไม่มีฝนตกและมีฝนตก และการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันจำนวน 20 วันๆ ละ 3 ครั้ง รวมเป็น
จำนวน 60 ครั้ง ระบบมีความถูกต้องในการทำงานคิดเป็นร้อยละ 96.66 

  งานวิจัยเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้แนวตั้งอัตโนมัติ [11] พบว่า เครื่องรดน้ำต้นไม้แนวตั้งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและสร้างเครื ่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที ่เหมาะสำหรับการใช้งานในท้องถิ่น โดยผู้จัดทำได้นำคว ามรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 รหัสวิชา 2104-2214 และในรายวิชาอื่นๆ เพื่อมา
บูรณาการเกิดเป็นองค์ความรู้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์ให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมที่
พึงประสงค์ของตามความต้องการของสถานประกอบการประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดีตลอดจนการใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่สร้างนี้เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
ประหยัดพลังงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วย
ลดสภาวะโลกร้อนอนาคต 

   งานวิจัยเรื่อง ระบบรดน้ำอัตโนมัติผา่นเครอืข่ายเซน็เซอร์ไร้สาย [12] พบว่า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 2) ศึกษาผลการทดลองใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายในแปลงทดลองของเกษตรกร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย กลุ่มตัวอย่างเป็น เกษตรกรบ้านโนนตาล ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 คน 
ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง เฉพาะกลุ่มเกษตรที่ปลูกหน่อไม้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ แบบบันทึก
การวัดระยะการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ แบบบันทึกการวัดค่าความชื้นของดิน แบบบันทึกการวัดระยะการทำงานระบบ
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รดน้ำด้วยคอมพิวเตอร์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบรดน้ำ
อัตโนมัติที่ทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ และระบบรดน้ำอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 2) ผลการทดลองใช้ระบบรดน้ำ
อัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในแปลงทดลองของเกษตรกร พบว่า 1) ผลการวัดระยะการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ
แบบมีสิ่งกีดขวางโดยการสั่งเปิด-ปิดวาล์วน้ำ ระยะ 20-120 เมตร ระบบสามารถทำงานได้ แต่ในระยะ 140 – 200 เมตร ไม่
สามารถทำงานได้ ระยะการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยการสั่งเปิด -ปิดวาล์วน้ำ ระยะ 20 – 200 
เมตร ระบบสามารถทำงานได้ 2) ผลการวัดค่าความชื้นของดิน โดยการใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้น เซ็นเซอร์สามารถทำงานได้ใน
ระดับความชื้นที่ 10 – 80 แต่ถ้าความช้ืนท่ี 90 ขึ้นไป เซ็นเซอร์ไม่สามารถทำงานได้ และ 3) การทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติ
แบบมีสิ่งกีดขวางโดยการสั่งเปิด-ปิดวาล์วน้ำ ระยะ 20-120 เมตร ระบบสามารถทำงานได้ แต่ในระยะ 140 – 200 เมตร ไม่
สามารถทำงานได้ ระยะการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยการสั่งเปิด -ปิดวาล์วน้ำ ระยะ 20 – 200 
เมตร ระบบสามารถทำงานได้ และ 4) เกษตรกรมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 และงานวิจัย ระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตามดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน  [13] มีวัต
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติสำหรับสวนผลไม้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลื่อนตาม
ตำแหน่งดวงอาทิตย์ทั้งแนวอัลติจูดและแนวอะซิมุธเป็นแหล่งพลังงานให้ระบบ ใช้ลำไยในการทดสอบจำนวน 20 ต้น ใช้ชุด
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำการประมวลผลสัญญาณสั่งให้มอเตอร์กระแสตรง หมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 2 แนวแกน 
ไปยังจุดที่มีความเข้มแสงสูงสุด ระบบให้น้ำจะใช้เทคนิคการวัดความชื้นดินด้วยเซนเซอร์ ECHO2-20 ทำการประมวลผล
สัญญาณผ่านชุดควบคุมการให้น้ำโดยแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเวลาจริงพัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Basic studio  ผล
การทดสอบพบว่า แบบท่ีมีการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งดวงอาทิตย์ สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแผงเซลลแ์สงอาทิตย์แบบตดิ
ตั้งอยู่กับที่ คิดเป็นร้อยละ 17.72 และการให้น้ำจุดความชื้นดินที่เหมาะสมของลำไยจะอยู่ที่ร้อยละ 12 และหยุดให้น้ำที่จุด
ความช้ืนดินร้อยละ 25 ส่งผลให้ผู้ดูแลสวนประหยัดเวลาและแรงงาน 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ : 
1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ถึงขอ้มูลและวิธีการพัฒนา
ระบบ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ ในการออกแบบใช้ทฤษฎีการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ โดย

2.1 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมควบคมุ ขั้นแรกในการออกแบบวงจรควบคุม ต้องเขียนโครงร่าง
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยการเขยีนผังการทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการทำงานของวงจรควบคุมที่
ต้องการ แสดงได้ดังรูปที่ 1

เร่ิมต้น

ความชื้น >= 65%

ปั๊มน้ าท  างาน

Yes

No

จบการท างาน

ตรวจจับความชื้นในดิน

รูปที่ 1 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมควบคุม
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2.2 ออกแบบต้นแบบการควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติ และระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

รูปที่ 2 ออกแบบต้นแบบการควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมตัิ และระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

  2.3. การออกแบบการทำงานในระบบ IOT  
       การทำงานของระบบรดน้ำกระเทียม ได้มีการทำงานผ่านบอร์ดควบคุมที่มีการเขียนโปรแกรมสั่งควบคุมระบบ

ทั้งหมด มีดังนี้ 1. รดน้ำต้นกระเทียม 2.เก็บพลังงานไฟฟ้าในการทำงานของโปรแกรมสามารถทำได้ดี โดยที่มีอุปกรณ์นำมาใช้
คือ 1) บอร์ดควบคุม ESP8266  2) เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และสั่งการด้วยแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งเป็น platform ที่ช่วย
ให้ผู้ใช้งานสามารถเช่ือมต่อบอร์ดชนิดต่าง ๆ ท่ีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วสามารถควบคุมการทำงานได้ 

รูปที ่3 การทำงานของระบบรดนำ้กระเทียม ไดม้ีการทำงานผ่านบอร์ดควบคุมทีม่ีการเขยีนโปรแกรมสัง่ควบคุมระบบ 

3. สร้างวงจรควบคุมระบบให้น้ำอตัโนมัติ ร่วมกับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
4. ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
5. นำโปรแกรมทีไ่ดไ้ปใช้งานจริง
6. สรุปผลและจัดทำเอกสาร
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ผลการทดลอง : 
การทำงานของระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ได้มีการทำงาน

ผ่านบอร์ดควบคุมที่มีการเขียนโปรแกรมสั่งควบคุมระบบทั้งหมด มีดังนี้ 1. รดน้ำต้นกระเทียม 2.  เก็บพลังงานไฟฟ้าในการ
ทำงานของโปรแกรมสามารถทำได้ดี โดยที่มีอุปกรณ์ของนำมาใช้คือ 1) บอร์ดควบคุม ESP8266  2) เซนเซอร์วัดความช้ืนใน
ดิน และสั่งการด้วยแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งเป็น platform  

1. ต้นแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 4 การติดตั้งระบบ IOT และทดสอบการทำงานของระบบ 

3. ผลการทดสอบการแสดงผลการทำงาน

รูปที่ 5 ผลการทดสอบการแสดงผลการทำงาน 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
1. สรุปผลการทดลอง

การพัฒนาระบบให้น้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้นำระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตกำลังไฟฟ้า 
เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด และวงจรควบคุมระบบให้น้ำกระเทียมอัตโนมัติ โดยที่ระบบให้น้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ จะมีกำลังไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตลอดและยังใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้อีกด้วย ระบบให้น้ำ
กระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อให้กระเทียมได้รับน้ำตาม
แสงแดดที่เหมาะสม ในการพัฒนาระบบให้น้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้ งนี้ได้นำแผงโซล่าเซลล์ โพลี 
ขนาด 10W Solar Cell Polycrystalline 10 W และแบตเตอรี่แห้ง LION UPS Battery 12V 7.5Ah และปั๊มน้ำไดอะแฟรม 
12 V  ในระบบ ให้น้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพการควบคุมเวลาการทำงานของระบบให้น้ำ
กระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับการให้น้ำกระเทียม 

2. ข้อเสนอแนะ
หากต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนำ้หนักมาก ควรใช้เหลก็ขนาดใหญ่เพื่อทำโครงสร้าง ควรจะเปลีย่นฐาน

ให้เป็นอีกรูปแบบเพื่อไม่ใหล้้ม และควรจะมีหลังคาให้กับอุปกรณเ์พื่อกันฝนและกันแดด 

กิตติกรรมประกาศ : 
โครงงานนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีจากชาวบ้าน หมู่บ้าน  

สบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าของสวนกระเทียมที่ได้ร่วมทำการทดลองการใช้งาน
ระบบของโครงงาน และได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ดีจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำปรึกษาด้านการทำระบบเป็นอย่างดี 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย       
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