JIST Journal of Information Science and Technology
Volume 8, NO 2 | JUL – DEC 2018 | 65-73

ระบบให้ บริการผ่านกลุ่มเมฆสําหรับการตรวจวัดและการให้ นํา้ พืชอัตโนมัตติ ามค่ า
ความชื้นในดิน
Cloud-Based Service System for Automatic Plant Monitoring
and Watering based on Soil Moisture
รั ฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่ น หลักสี่ กรุ งเทพ โทรศัพท์ 02-9547300 ต่ อ 594
Received: November 19, 2018; Revised: December 18, 2018; Accepted: December 24, 2018; Published: December 25, 2018

ABSTRACT – This research is an automatic plant monitoring and watering based on soil
moisture using Internet of Things (IoT) and Amazon Cloud technology. The developed system
consists of 1) Wireless sensor network for monitoring soil moisture 2) Gateway is responsible for
plant watering with control the water pump, tank water level measuring, rain sensor and
sending data to AWS IoT via MQTT protocol using 3G/WIFI, and 3) AWS cloud system for
Webserver and Database server. The system has dashboard for displaying on real-time and
historical data. Moreover, the operation system can be automatic and manual. It also supports
many users and many plants. The experimental results show that the operation system is
accurate.
KEY WORDS -- Internet of Things; Amazon cloud technology; Automatic plant watering; Soil
moisture sensor

บทคัดย่ อ – งานวิจยั นี้ เป็ นระบบตรวจวัดและควบคุมการให้ นาํ้ พืชอัตโนมัตติ ามค่าความชืน้ ในดิน โดยใช้ เทคโนโลยีคลาวด์

ของอเมซอนร่ วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง ระบบที่พัฒนาประกอบไปด้ วย 1) เครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
สําหรับตรวจวัดค่ าความชื้นในดิน 2) Gateway สําหรับควบคุมสั่งการปั้มนํา้ วัดระดับนํา้ ในแทงค์ นาํ้ เซนเซอร์ นํ้าฝน โดยรับ
ค่ าเซนเซอร์ จากเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สายและส่ งข้ อมูลไปยัง AWS IoT ผ่ านเครืออินเตอร์ เน็ตด้ วย 3G/WIFI และ 3)
Amazon Cloud ประกอบด้ วย บริการ EC2 สาหรับติดตั้ง Webserver และการประมวลผลการให้ นํ้าพืชตามค่ าความชื้นใน
ดิน บริการ RDS เป็ นฐานข้ อมูล SQL สาหรับเก็บข้ อมูลผู้ใช้ และโปรไฟล์ พืช บริการ DynamoDB เก็บข้ อมูลเซนเซอร์ ต่างๆ
ในรู ปแบบ NoSQL และบริการ AWS IoT เป็ นตัวจัดการรับ-ส่ งข้ อมูลระหว่ าง Gateway กับระบบคลาวด์ ผ่านโปรโตคอล
MQTT ระบบสามารถแสดงผลข้ อมูลผ่ านหน้ าจอเว็บ Dashboard สํ าหรับดูข้อมูลแบบ Realtime และย้ อนหลัง รวมถึง
สามารถสั่งการให้ นาํ้ พืชทั้งแบบอัตโนมัตแิ ละแบบ manual ได้ อกี ด้ วย และรองรับการใช้ งานหลายไร่ หรือหลายเกษตรกร ผล
การทดสอบพบว่ าระบบสามารถสามารถทํางานได้ ถูกต้ อง ทั้งในเรื่องการเก็บข้ อมูล การรับส่ งข้ อมูล การประมวลผลข้ อมูล
และการแสดงผลบนหน้ าจอ Dashboard
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1. บทนํา

ที่จะนําเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา โดยการพัฒนาระบบให้น้ าํ พืช
อัตโนมัติตามค่าความชื้ นในดิน มีการวัดค่าความชื้นในดินทัว่
ทั้ง แปลงไร่ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไ ร้ ส าย ด้ว ยเทคโนโลยี
Internet of Things [22][23] และให้บริ การผ่านเทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ ด้วยเทคโนโลยีของ Amazon cloud [24] เพื่อเป็ นระบบที่
คอยอํานวยความสะดวก และแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกร
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เกี่ ยวข้องที่ผ่านมา พบว่ามี
งานวิจยั ของ Singh และคณะ[14] นําเสนอระบบควมคุมการให้
นํ้า พื ช อัต โนมัติ ผ่ า นเทคโนโลยี ก้อ นเมฆ ช่ ว ยให้ เ กษตรกร
บริ หารจัดการนํ้า ภายในไร่ ได้ง่า ยขึ้ น Chana และคณะ [15]
สร้ างระบบ Agri-Info ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศอัตโนมัติบ น
ก้อ นเมฆสํา หรั บ บริ ก ารด้า นการเกษตร ที่ ช่ ว ยจัด การข้อ มูล
การเกษตรต่างๆบนพื้นฐานข้อมูล จากผูใ้ ช้ผ่านอุปกรณ์มือถื อ
Biswal และคณะ [16] พัฒนาระบบ Greeves ซึ่ งเป็ นระบบ
ตรวจวัดและการให้น้ าํ พืชในโรงเรื อนผ่านเทคโนโลยีกอ้ นเมฆ
และ Prabhushankar และคณะ [17] นําเสนอระบบการให้น้ าํ
พื ช อั ต โ นมั ติ สํ า หรั บ กา รบ ริ หา รท รั พย าก รนํ้ า อย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยระบบที่นาํ เสนอใช้ระบบสมองกลฝังตัวสั่ง
ให้ สั่ ง โซลิ น อยวาวล์ ปิ ดเปิ ดนํ้าและผู้ใ ช่ ส่ั ง การผ่า นมื อ ถื อ
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอย์ ในส่ วนเทคโนโลยี เ ครื อข่ า ย
เซนเซอร์ ไร้สาย มีงานวิจยั ของ Karim และคณะ [18] นําเสนอ
การเปรี ยบการสื่ อ สารของเครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไร้ สายและการ
ออกแบบพัฒนาระบบตรวจวัดต่างๆสําหรับงานเกษตรกรรมทั้ง
ประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา Zografos [19] นําเสนอ
ระบบตรวจวัดด้วยใช้เ ครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไ ร้ ส ายด้วย ZigBee
ส่ วนงานวิจยั ของ Mahesh และคณะ [20] นําเสนอระบบ
เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สายสําหรั บการตรวจวัดและเชื่ อมต่อกับ
Cloud server สําหรับประมวลผลกิจกรรมทางการเกษครภายใน
ไร่ และ Dharani และคณะ [21] นําเสนอเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้
สายภายในไร่ ด้ว ย ZigBee แล้ว ส่ ง ข้อ มูล ไป Server ด้ว ย
เทคโนโลยี GSM ซึ่ งการสรุ ปเปรี ยบเทียบงานวิจยั ที่นาํ เสนอ
กับงานวิจยั เกี่ยวข้องที่ผานมา แสดงดังตารางที่ 1

เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร นอกจากทําการเกษตร
เพื่อยังชี พแล้วยังสามารถส่ งออกผลผลิตนํารายได้เข้าประเทศ
ได้อีกด้วย เช่ น ข้าว ยางพารา มัน สําปะหลัง อ้อยและนํ้าตาล
และอื่นๆ [1] ทั้งนี้การที่ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั
หลายๆปั จจัย ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของดิน แร่ ธาตุและ
สารอาหารที่พืช ต้อ งการในการเจริ ญเติ บโต สภาพภูมิอ ากาศ
แสงสว่าง และแหล่งนํ้าที่อุ ดมสมบูรณ์ [2-3] ซึ่ งหากพืชขาด
ปั จ จัย ใดปั จ จัย หนึ่ งเหล่ า นี้ อาจจะทํา ให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไม่ ไ ด้
คุ ณ ภาพตรงตามที่ ต ลาดต้อ งการ อี ก ทั้ง ปั ญ หาภัย แล้ง ก็ เ ป็ น
ปั ญหาที่ มี ผ ลเสี ยหายต่ อ กิ จกรรมทางการเกษตร [4-5]
โดยเฉพาะปั ญ หาภัย แล้ง ทํา ให้ ไ ม่ มี น้ ํา ทํา การเกษตรตลอด
ฤดูกาล ดังนั้น ถ้ามีเครื่ อ งมือช่ วยให้เกษตรกรควบคุ ม จัดการ
และอํานวยความสะดวกการใช้น้ าํ ให้คุม้ ค่าก็จะช่วยให้ปลูกพืช
ได้ตลอดฤดูกาล
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาท ทําให้ผคู้ น
ในทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยี
ยังช่ วยอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน อาทิ เช่ น
การสั่ ง งานเปิ ดปิ ดไฟในบ้า นผ่า นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ หรื อ ผ่า น
เว็บไซต์ [6-7] รวมถึงการให้บริ การผ่านเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
(cloud technology) [8-10] นอกจากนี้ ยัง นํา เอาเครื อ ข่ า ย
เซนเซอร์ ไร้สาย (wireless sensor network (WSN)) มาช่วยใน
การเก็บข้อมูล ค่าเซนเซอร์ ต่างๆแล้วส่ งขึ้น เครื่ อ งแม่ข่ายหรื อ
ระบบให้บ ริ ก ารกลุ่ ม เมฆ [11-13] นอกจากนี้ รั ฐ บาลยัง มี
นโยบายขับ เคลื่ อนประเทศไทยด้วยโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง
เศรษฐกิ จของประเทศจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น
ในส่ วนภาคเกษตรกรรมจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น
เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการดําเนินการผลิตเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทําให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ด้ว ยเหตุ ผ ลข้า งต้น ที่ ก ล่ า วมาทําให้ผูพ้ ัฒนา เล็ง เห็ น ถึ ง
ปัญหาของเกษตรกรและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงมีแนวคิด
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบงานวิจัยที่นาํ เสนอกับงานวิจัยเกี่ยวข้ องที่ผ่านมา
Chana [15]
งานวิจัยที่นําเสนอ Singh [14]
1. มีระบบ Wireless Sensor
Network
2. วิธีการส่ งข้อมูลจาก
Gateway ไป Cloud
3. การแสดงผลและควบคม
ผ่านอินเตอ์เน็ต
4. มีระบบประหยัด
พลังงานที่ Sensor Node
5. มีระบบควบคมปั้มนํ้า
6. วัดปริ มาณนํ้าที่ใช้ไป
7. ดูสถิติยอ้ นหลัง
8. มีการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลบน
Cloud Server
9. รองรับระบบหลายไร่
หรื อหลายเกษตรกร

Prabhushankar [17]

Mahesh [20]

มี

NA

NA

NA

มี

ระบบ 3G/WIFI

Ethernet

NA

GS/GPRS

NA

ผ่าน Dashboard

ผ่าน Android

NA

ผ่าน Android

NA

มี

NA

NA

มี

NA

มี
มีการวัด
ดูยอ้ นหลังได้
มีการจัดเก็บ

มี
NA
NA
NA

NA
NA
NA
มี

มี
NA
NA
NA

NA
NA
NA
มี

รองรับ

NA

NA

NA

NA

จากงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจยั ไหนที่รองรับระบบหลาย
ไร่ หรื อหลายเกษตรกร การวัดปริ มาณนํ้าที่ใช้ไป และสามารถดู
สถิตย้อนหลังได้ นอกจากนี้ งานวิจยั ที่กล่าวมาระบบยังไม่ครบ
สมบูรณ์ตามข้อ 1-9 แสดงดังตารางที่ 1
ดังนั้น งานวิจัยนี้ นําเสนอระบบการให้น้ ําพืช อัตโนมัติ
ตามค่าความชื้นในดินสองระดับตามค่าโปรไฟล์พืชนั้นๆ โดย
ค่าความชื้นในดินทั้งสองระดับจะถูกส่ งมาจากเซ็นเซอร์ โหนด
หลายๆโหนดทัว่ ทั้งพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงระบบยังสามารถทํา
การให้ปุ๋ ยนํ้าแก่ พื ช ได้อี ก ด้วย ซึ่ งข้อ มูล ของค่ า ความชื้ น จาก
เซ็ น เซอร์ ระดับ นํ้า ที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะวัน สถานะการทํา งานของ
ระบบ และสถานะการทํางานของเซ็นเซอร์ โหนดจะถูกส่ งไป
เก็บยังระบบ Cloud server ผ่านเทคโนโลยีเครื อข่าย 3G/WIFI
อีกทั้งระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น นี้ ยงั มีเว็บ แอพพลิ เคชั่น ที่ช่วยในการ
อํานวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลสถิติ
ของค่าความชื้ น ระดับนํ้าที่ใช้ในแต่ละวัน สถานะการทํางาน
ของระบบ และสถานะการทํางานของเซ็นเซอร์ โหนด รวมถึง
ระบบยังสามารถสั่งการให้น้ าํ พืชหรื อให้ปุ๋ยแบบ manual ผ่าน

ทางเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้อีกด้วย และระบบรองรับหลายไร่ หรื อ
หลายเกษตรกร ซึ่งระบบที่นาํ เสนอประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบให้น้ าํ พืชแบบ Manual และ Automatic ตามค่า
ความชื้ น ในดิ น ที่ เหมาะสมกับ ลักษณะโปรไฟล์ของพืช ชนิ ด
นั้นๆ โดยระบบนี้ จะมีการบันทึกข้อมูลปริ มาณการใช้น้ าํ ในแต่
ละวัน ในการทํา การเกษตรและข้อ มู ล ของเซนเซอร์ ต่ า งๆที่
จําเป็ นต่อการปลูกพืช
2.ระบบการรับ-ส่ งข้อมูลแบบไร้สายในพื้นที่ที่ห่างไกล
ความเจริ ญ
3.ระบบการให้บริ การผ่านระบบการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆด้วยเทคโนโลยีอเมซอนคลาวด์ (AWS Cloud)

2. วิธีการที่นําเสนอ

ระบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ประกอบด้วย 1) เครื อข่าย
เซนเซอร์ ไร้สายสําหรับตรวจวัดค่าความชื้นในดินในแปลงพืช
ส่ วน Gateway ควบคุมสั่งการปั้มนํ้า วัดระดับนํ้าในแทงค์ รับค่า
เซนเซอร์ความชื้นในดินจากเครื อข่ายเซนเซอร์ไร้สายและส่ ง
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ข้อมูลไปยังระบบ AWS ผ่านอินเตอร์เน็ต 2) ระบบคลาวด์ของ
อเมซอน [24] ทรัพยากรที่นาํ มาใช้ ประกอบด้วย บริ การ EC2
(Elastic Compute Cloud) สําหรั บติ ดตั้ง Webserver และ
ประมวลผลการให้น้ าํ พืชตามค่าความชื้ นในดิน บริ การ RDS
(Relational Database Service) เป็ นที่เก็บข้อมูลผูใ้ ช้และแปลง
ไร่ ในรู ปแบบ SQL บริ การ Dynamo DB เป็ นที่ เก็บข้อมูล
เซนเซอร์ ต่ า งๆในรู ป แบบ NoSQL เพื่ อ ให้ EC2 นํา ไป
ประมวลผลและใช้งาน และบริ การ AWS IoT เป็ นตัวจัดการ
รั บ -ส่ ง ข้อ มู ล ระหว่ า ง Gateway กับ ระบบ Cloud ผ่ า น
โปรโตคอล MQTT และ 3) เป็ นส่ ว นของหน้ า จอเว็บ
Dashboard เป็ นส่ วนที่ไว้ควบคุมและดูขอ้ มูลต่างภายในแปลง
ไร่ เมื่ อ อยู่ น อกสถานที่ ภาพรวมระบบแสดงดั ง รู ปที่
1

⋅ ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ที่ชาร์จจากแผง Solar Cell
⋅ ส่ งข้อมูลไปยัง Gateway
⋅ ระบบจะมีกลไกในการประหยัดพลังงาน
2.1.2 Gateway
มีฟังก์ชนั ทํางาน ดังนี้
⋅ เมื่อมีความชื้นตํ่ากว่าเกณฑ์ที่พืชต้องการ ระบบจะให้น้ าํ
พืชในพื้นที่เพาะปลูกอัตโนมัติ
⋅ ระบบจะอ้างอิงข้อมูลจากโปรไฟล์พืชในฐานข้อมูลบน
AWS
⋅ ระบบสามารถวัดระดับนํ้าในแทงค์น้ าํ ได้
⋅ มีการตรวจสอบวัดระดับนํ้าในแทงค์ก่อนการให้น้ าํ พืช
รวมถึงในขณะให้น้ าํ พืช
⋅ ระบบจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อฝนตก
⋅ แสดงสถานะการทํางานของ Sensor Node ที่ระบุค่า
ความชื้ นในดิ น ทั้ งสองระดั บ และค่ า พลั ง งานใน
แบตเตอร์ ร่ี ของแต่ ล ะตัว ได้ ผ่ า นทางหน้ า จอ LCD
Display ที่ตวั Gateway
⋅ เพิ่ม-ลบ Sensor Node ได้โดยอัตโนมัติ
⋅ เชื่อมต่อระบบ AWS ผ่านเครื อข่าย 3G/WIFI

รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมระบบโดยรวม

2.1.3 AWS Cloud
เป็ นส่ วนที่เชื่อมต่อกับ Gateway ภายในไร่ รับส่ งข้อมูลผ่านทาง
เครื อข่าย WIFI และใช้โปรโตคอล MQTT ข้อมูลเซนเซอร์ ที่ได้
จะถู ก จัด เก็ บ ในฐานข้อ มูล NoSQL ที่ DynamoDB ส่ ว น
Webserver เป็ นส่ วนที่ให้บริ การผูใ้ ช้ผ่านทางหน้าเว็บ รวมถึง
ฐานข้อมูล SQL เก็บข้อมูลผูใ้ ช้และโปรไฟล์พืช ในส่ วนของ
เว็บแอพพลิเคชันพัฒนาให้อยู่ในรู ปแบบของ Dashboard เพื่อ
สะดวกในการดูขอ้ มูล และใช้งานง่าย ซึ่ งทําให้เหมาะกับที่ผใู้ ช้
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร

2.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน แสดงดังรู ปที่ 2

2.1.2 Dashboard
โดยผูใ้ ช้ตอ้ งเป็ นสมาชิ กของระบบเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้
งานได้ แบ่ งผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ประเภทคือ User (สมาชิ ก) และ
Admin (ผูด้ ูแลระบบ)
User (สมาชิก)
⋅ ดูปริ มาณนํ้าคงเหลือในแทงค์ได้

รู ปที่ 2 แสดงภาพสถาปั ตยกรรมซอฟต์ แวร์ โดยรวม

2.1.1 Sensor Node

มีฟังก์ชนั ทํางาน ดังนี้
⋅ ตรวจวัดระดับความชื้นในดิน
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⋅ ดู ป ริ มาณการใช้ น้ ําประจํา วัน ประจํา สั ป ดาห์ และ
ประจําเดือนได้
⋅ ดูค่าความชื้นในดินได้
⋅ ดูสถานะการทํางานของ Sensor Node แต่ละตัวได้
⋅ ดูป ริ มาณพลังงานคงเหลื อ ในแบตเตอร์ รี่ ของ Sensor
Node แต่ละตัวได้
⋅ เพิ่ม ลบ หรื อแก้ไข Sensor Node ในไร่ ตนเองได้
⋅ เพิ่ม ลบ หรื อแก้ไข Gateway ในไร่ ตนเองได้
⋅ เพิม่ ลบ หรื อแก้ไขโปรไฟล์พืชของตนเองได้
⋅ สั่งงานควบคุมเปิ ดปิ ดนํ้าได้
Admin (ผูด้ ูแลระบบ)
⋅ สามารถเพิ่ม ลบ หรื อแก้ไขข้อมูลในโปรไฟล์พืชที่เป็ น
ของส่ วนกลางได้
⋅ สามารถดูและแก้ไขข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งานระบบได้

โปรโตคอล MQTT และส่ วนที่ติดต่อกับ Sensor Node จะใช้
โมดูลไร้สาย NRF24L01

2.2.2 Sensor Node
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของ Sensor Node แสดงดังรู ปที่ 4 แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนพลังงานไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์สําหรับ
อุปกรณ์ภายใน Sensor Node ส่ วนอ่านค่าเซนเซอร์ ความชื้นใน
ดิ น และส่ วนติ ด ต่ อ กับ Gateway จะใช้ โมดู ล ไร้ ส าย
NRF24L01 และใช้บอร์ด Arduino Pro Mini 5V ในการควบคุม
การทํางาน

2.2 สถาปัตยกรรมฮาร์ ดแวร์
2.2.1 Gateway

รู ปที่ 4 แสดงสถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ ของ Sensor Node

2.2.3 การติดต่ อสื่อสาร
โมดูล NRF24L01
ในงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้โมดูล NRF24L01 เนื่ องจากเป็ นโมดูล
สื่ อสารไร้ สายที่สามารถรับ - ส่ งข้อมูลได้ในระยะ 500 เมตร
ราคาไม่ แ พง และง่ า ยต่ อ การใช้ง าน สํา หรั บ งานวิ จัย นี้ จะมี
Gateway 1 ตัว อยู่ในที่พกั และ Sensor Node 2 ตัว วางไว้ในไร่
ซึ่ ง Gateway จะใช้ NRF24L01 ร่ วมกับบอร์ ด Raspberry pi 3
Model B และ Sensor Node แต่ละตัวจะนั้นใช้ NRF24L01
ร่ วมกับบอร์ด Arduino ในการติดต่อสื่ อสาร

รู ปที่ 3 แสดงสถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ ของ Gateway
สถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ ของ Gateway แสดงดังรู ปที่ 3 แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ ใ ช้ใ นการรั บ -ส่ ง ข้อ มูล ระหว่า ง
Gateway และ AWS IoT ซึ่ งจะใช้บอร์ ด Raspberry PI 3 Model
B ในการควบคุมการทํางาน และส่ วนการควบคุ ม Solenoid
wale, ปั้ มนํ้า, เซนเซอร์ น้ าํ ฝน และเซนเซอร์ ระดับนํ้า จะใช้

Data Frame Format

บอร์ด Arduino Mega 2560 R3 ในการควบคุมการทํางาน ซึ่งทั้ง

Data Frame Format นั้นได้ถูกออกแบบให้อยูใ่ นรู ปแบบ ASCII
ซึ่ ง จะประกอบด้ว ย Frame ที่ ส่ ง ข้อ มูล จาก Sensor Node
(Arduino Pro Mini) ไปยัง Gateway (Raspberry Pi 3 B) และ
Gateway (Raspberry Pi 3 B) ไปยัง Gateway (Arduino MEGA)

สองบอร์ดจะสื่ อสารกันในรู ปแบบ USB Serial ส่ วนที่ใช้ในการ
รับ-ส่ งข้อมูลระหว่าง Gateway และ AWS IoT จะใช้ WIFI ผ่าน
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Gateway (Arduino MEGA)

รู ปแบบ Frame การส่ งข้อมูลจาก Sensor Node [Arduino Pro
Mini] ไปยัง Gateway [Raspberry Pi 3 B] แสดงดังรู ปที่ 5

• ข้อมูลที่ส่ง : <>001Node_001#60#70#100

2.2.4 รู ปแบบการเชื่อมต่ อ
รู ปที่ 5 แสดง Frame การส่ งข้ อมูลจาก Sensor Node
ส่ วนของ Header
• A -> เป็ น Field ที่เก็บค่าเริ่ มต้นของ Frame โดยจะใช้
สัญลักษณ์ “<>”
• B -> Node_ID : เป็ น Field ที่เก็บค่ารหัสของโหนด
แต่ละโหนด
• C -> Node_Name : เป็ น Field ที่เก็บค่าชื่อของโหนด
แต่ละโหนด

รู ปที่ 7 แสดงรู ปแบบการเชื่ อมต่ อ
จากรู ป ที่ 7 งานวิจัย นี้ ใช้รูป แบบการเชื่ อ มต่ อ แบบดาว (Star
Topology) เป็ นการเชื่อมต่อจากหลาย ๆ จุดไปยังจุด ๆ เดียวกัน
โดยโหนดทุกโหนดจะทําการส่ งค่าความชื้นทั้ง 2 ระดับ และ
ค่าแรงดัน ไฟฟ้ าที่อ่ านได้ส่งไปยังเกตเวย์โดยหากมีโหนดใด
โหนดหนึ่งเสี ยหายก็ยงั สามารถทํางานได้ปกติ

ส่ วนของ Payload
• D -> Delimiter: เป็ น Field ที่เก็บค่าตัวคัน่ ระหว่าง
Field
• Moisture1 -> เป็ น Field ที่เก็บค่าความชื้นในดินตัวที่
1 ในรู ปแบบเปอร์เซ็นต์
• Moisture2 -> เป็ น Field ที่เก็บค่าความชื้นในดินตัวที่
2 ในรู ปแบบเปอร์เซ็นต์
• Voltage -> เป็ น Field ที่ เก็บ ค่าแรงดัน ไฟฟ้ าใน
แบตเตอรี่ ในรู ปแบบเปอร์เซ็นต์

2.2.5 เทคนิคการติดต่ อสื่ อสาร

ตัวอย่างการส่ งข้อมูลจาก Sensor Node (Arduino Pro Mini) ไป
ยัง Gateway (Raspberry Pi 3 B)
• ข้อมูลที่ส่ง : <>001Node_001#60#70#100
รู ปแบบ Frame การส่ งข้อมูลจาก Gateway (Raspberry Pi 3 B)
ไปยัง Gateway (Arduino MEGA) แสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 8 แสดงเทคนิคการติดต่ อสื่ อสาร
จากรู ปที่ 8 การติดต่อสื่ อสารระหว่าง Sensor node กับ Gateway
จะเป็ นแบบสื่ อ ทางเดี ยวโดยโหนดจะทํา การส่ ง ข้อ มูล ไปยัง
Gateway (Raspberry Pi) และGateway จะทําการส่ งข้อมูลไปยัง
Gateway (Arduino MEGA) ซึ่ ง AMEGAนี้ เป็ นตัวควบคุมการ
ทํางานของปั้มนํ้า

รู ปที่ 6 แสดง Frame การส่ งข้ อมูลจาก Gateway

ตัวอย่างการส่ งข้อมูลจาก Gateway (Raspberry Pi 3 B) ไปยัง
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3. ผลการทดลอง

ส่ วนควบคุมปั้มนํ้า และเซนเซอร์วดั ปริ มาณนํ้า แสดงดังรู ปที่
12

3.1 ส่ วนฮาร์ ดแวร์ Sensor node
ในงานวิจยั นี้ จัดทําขี้นมาทั้งหมด 2 ชุด แสดงดังรู ปที่ 9

บอร์ดควบคุม Sensor
แท่งแผงโซล่าเซลล์

รู ปที่ 12 แสดงชิ ้นงานส่ วนควบคุมปั้ มนํา้ และเซนเซอร์

Node (บรรจุอยูภ่ ายใน

วัดปริ มาณนํา้ ที่ใช้ ไป

กล่องสี ขาวด้านซ้าย)

3.3 ส่ วนหน้ าเว็บ Dashboard

รู ปที่ 9 แสดงชิ ้นงาน Sensor Node

หน้าเว็บ Dashboard ที่ได้ออกแบบสร้างพัฒนาด้วยภาษา PHP

3.2 ส่ วนฮาร์ ดแวร์ Gateway

แสดงดังรู ปที่ 13

กล่อง Gateway และแผงวงจรภายใน แสดงดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 แสดงชิ ้นงาน Gateway
รู ปที่ 13 แสดงหน้ าเว็บ Dashboard

ส่ วนเซนเซอร์วดั ปริ มาณนํ้าฝนและวัดความชื้นในดิน แสดงดัง
รู ปที่ 11

3.4 การทดสอบรับส่ งข้ อมูลระหว่ าง Sensor Node กับ
Gateway

ผลจากการทดลองพบว่าสามารถรับส่ งข้อมูลได้ถูกต้องในเวลา
ที่ยอมรับได้ แสดงดังตารางที่ 2

รู ปทึ่ 11 แสดงเซนเซอร์ วัดปริ มาณนํา้ ฝนและวัดความชื ้นในดิน
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ตารางที่ 2 การส่ งข้ อมูลจาก Sensor Node ไปยัง Gateway
จํานวน
Sensor Node

Node #1

Node #2

ครั้งที่ทดลอง

ระยะเวลา

การรับส่งข้อมูล

1
2
3
4
1
2
3
4

2.02 วินาที
2.43 วินาที
2.11 วินาที
2.06 วินาที
2.54 วินาที
2.98 วินาที
2.72 วินาที
2.70 วินาที

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

[3] สังคม เตชะวงค์เสถียร, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของพืช,” [Online]. Available
:http://ag.kku.ac.th/suntec/134101/134101 Factors
affectingG-D(note).pdf. [Accessed Jan. 2, 2017].
[4] EIC Analysis / Note, “วิกฤติภยั แล้ง ปัจจัยเสี่ ยงและโอกาส
ที่ควรจับตามองสําหรับธุรกิจเกษตร,” [Online].
Available:
https://www.scbeic.com/th/detail/product/1421.
[Accessed Jan. 2, 2017].
[5] ไทยโพสต์, “ผลกระทบภัยแล้ง,” [Online]. Available:
http://www.thaipost.net/?q=ผลกระทบภัยแล้ง. [Accessed
Jan. 2, 2017].
[6] M. Yan and H. Shi, “Smart Living Using Bluetooth Based
Android Smartphone,” In International Journal of
Wireless & Mobile Networks (IJWMN) Vol. 5, No. 1,
February 2013.
[7] M. A. E. Mowad, A. Fathy, and A. Hafez, “Smart Home
Automated Control System Using Android Application
and Microcontroller,” In International Journal of
Scientific & Engineering Research, Vol. 5, Issue 5, May
2014.
[8] M. Soliman, T. Abiodun, T. Hamouda, J. Zhou, and C. H.
Lung, “Smart Home: Integrating Internet of Things with
Web Services and Cloud Computing,” 2013 IEEE
International Conference on Cloud Computing
Technology and Science.
[9] A. Maiti, “Home Automation as a Service,” IRACST –
International Journal of Computer Networks and
Wireless Communications (IJCNWC), Vol. 2, No. 3,
June 2012.
[10] P. D. Nitnaware, J. G. Gadhave, P. U. Kakade, and A. G.
Baviskar, “Design and Implementation of Cloud based
Home Automation,” International Journal of
Engineering Research & Technology, Vol. 3, Issue 2,
February 2014.
[11] K. R. Rajesh and C. A. Bindyashree, “Multiple
Appliances Controlling and Monitoring System based on
Wireless Embedded Home Gateway,” International

4. บทสรุ ป

งานวิจยั ระบบให้น้ าํ พืชอัตโนมัติตามค่าความชื้นในดินจะมีการ
ควบคุ มการทํางานของระบบอยู่ 2 แบบคื อ การควบคุ มด้ว ย
Manual เป็ นการควบคุมที่ผใู้ ช้สามารถเลือกให้เปิ ดหรื อปิ ดการ
ทํางานของโซลินอยด์วาล์ว และปั๊มในแต่ละ Gateway ได้ตามที่
ต้องการผ่านหน้าเว็บ Dashboard และการควบคุมแบบอัตโนมัติ
เป็ นการควบคุ ม ที่ ร ะบบทํา การตัด สิ นใจด้ว ยตัว เองโดยมี
เงื่อนไขในการตัดสิ นใจคือ การเปรี ยบเทียบค่าความชื้ นที่อ่าน
ได้จากเซ็ น เซอร์ กับ ข้อ มูล ที่ จาํ เป็ นต่ อ การเพาะปลูกที่ ระบบ
หรื อผูใ้ ช้ได้ทาํ การกําหนดไว้ในโปรไฟล์พืช ระบบที่พฒั นาขึ้น
นี้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องอยูบ่ ริ เวณที่เพาะปลูก
สําหรับงานในอนาคตจะนําไปทดสอบกับพื้นที่เพาะปลูก
จริ ง เก็บผลการทดลอง และปรับแต่งระบบให้ดีข้ ึนต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

[1] ธนาคารแห่งประเทศไทย, “รายงานสถานการณ์สินเค้า
เกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558,” [Online].
Available:
http://www.ops3.moc.go.th/export/recode_export_rank.
[Accessed Jan. 2, 2017].
[2] ผ่องศรี แก้วชูเสน, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโต
ของพืช,” [Online]. Available:
http://www.pongsee.com/wbi/3.htm. [Accessed Jan. 2,
2017].

72

JIST Journal of Information Science and Technology
Volume 8, NO 2 | JUL – DEC 2018 | 65-73

Journal of Innovative Research in Computer and
Communication Engineering, Vol. 3, Issue 4, April
2015.
[12] D. S Mahesh, S. Savitha, and K. D. Anvekar, ”A Cloud
Computing Architecture with Wireless Sensor Networks
for Agricultural Applications,” International Journal of
Computer Networks and Communications Security,
Vol.2, No.1, January 2014.
[13] R. S. Ferrarezi, S. K. Dove, and M. W. Van Iersel, “An
Automated System for Monitoring Soil Moisture and
Controlling Irrigation Using Low-cost Open-source
Microcontrollers”, Hort Technology, February 2015.
[14] A. K. Singh, Y. Saini, and D. Singh, “Cloud Computing
to Control Automatic Irrigation Systems”, International
Journal of Advanced Research in Computer Science and
Software Engineering, Volume 5, Issue 10, October2015.
[15] S. Singh, I. Chana, and R. Buyya, “Agri-Info: Cloud
Based Autonomic System for Delivering Agriculture as a
Service”, Technical Report CLOUDS-TR-2015-2, Cloud
Computing and Distributed Systems Laboratory,
University of Melbourne, 2015.
[16] V. Biswal, H. M. Singh, W. Jeberson, and A. S. Dhar,
“Greeves: A Smart Houseplant Watering and Monitoring
System”, International Journal of Science, Engineering
and Technology Research (IJSETR), Volume 4, Issue 7,
July 2015.
[17] B. Prabhushankar, R. Jayavadivel, and S.
Saravanakumar, “Autonomic Irrigation Control System
for Efficient Use of Water Resource By Using Android
Mobile”, International Journal of Contemporary
Research in Computer Science and Technology
(IJCRCST), Volume1, Issue 2 (May’2015).
[18] L. Karim, A. Anpalagan, N. Nasser, and J. Almhana,
“Sensor-based M2M Agriculture Monitoring Systems for
Developing Countries: State and Challenges”, Network
Protocols and Algorithms, 2013, Vol. 5, No. 3.

[19] A. Zografos, “Wireless Sensor-based Agricultural
Monitoring System”, Master’s Thesis, School of
Information and Communication Technology (ICT)
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm,
Sweden.
[20] D. S. Mahesh, S. Savitha, and D. K. Anvekar, “A Cloud
Computing Architecture with Wireless Sensor Networks
for Agricultural Applications”, International Journal of
Computer Networks and Communications Security, Vol.
2, No. 1, January 2014, 34-38.
[21] K. Dharani, S. Subalakshmi, and D. Balmurugan,
“Automatic Agriculture Irrigation with Periodic Camera
Trapped Pictures and Land Monitoring Using Wireless
Sensor Networks”, International Journal of Research in
Engineering & Technology (IMPACT: IJRET), Vol. 2,
Issue 5, May 2014.
[22] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami,
“Internet of Things (IoT): A vision, architectural
elements, and future directions,” Future Gener. Comput.
Syst. Vol. 29, No. 7, September 2013.
[23] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of
Things: A survey,” Comput. Netw. Vol. 54, No. 15,
October 2010.
[24] “AWS Documentation - Amazon Web Services”
[Online]. Available:
https://aws.amazon.com/documentation/ html. [Accessed
Jan. 10, 2018].

73

