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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ซึ่งมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก
สลัดไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ ด้วย Internet of Things และแบบประเมินคุณภาพของระบบควบคุมที่
สร้างข้ึน วิธีดําเนินการเริ่มจากการออกแบบสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัติด้วย Internet of Things ให้มีความสามารถตามขอบเขตท่ีกําหนด แล้วจึงนําไปทดสอบการทํางานด้วย
การจําลองสถานการณ์การทํางานให้แก่ระบบ จากน้ันจึงนําติดตั้งและทดสอบใช้งานจริงในฟาร์มปลูกของเกษตรกร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 รอบการผลิตหรือประมาณ 45 วัน จากน้ันให้เกษตรกร ผู้ทดลองใช้ทําการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที่เป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet 
of Things ที่สร้างข้ึน สามารถตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศในโรงเรือน และค่า 
pH ในสารละลายธาตุอาหารของนํ้าในระบบได้อย่างอัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัวตามขอบเขตที่กําหนด และจาก
สมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk  ซึ่งระบบควบคุมที่สร้างข้ึนน้ันมีคุณภาพทางด้านคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานตามลําดับ 

 คําสําคัญ : ผกัไฮโดรโปนิกส ์ ระบบสมองกลฝังตัว  Internet of Things   
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Abstract 

 This research aimed to conduct the Environment Automatic Control System and 
investigate the effectiveness of its through the use of the Internet of Things device. The 
population and the samplings of this study were the farmers who farmed the Hydroponics 
vegetables in Lampang province. The Environment automatic control system for Hydroponics 
vegetables by the Internet of Things and the evaluation test on the use of this system were 
utilized as the research instruments. The methods of the study were as follows: 1) design the 
Environment Automatic Control System according to the rationale of the study., 2) experiment 
the designed system with the model situations., 3) install and experiment the designed system 
in the real condition farm of the sampling farmers around forty five days or a cycle of the 
cultivation., 4) investigate the using result through the farmers’ questionnaires., and 5) 
systematically analyze this collected data as the average and standard deviation.  
 The results revealed that the designed environment automatic control system for 
Hydroponics vegetables by the Internet of Things device could measure and control the 
temperature and  relative humidity of the farm’s temperature. The pH of the chemical solution 
in the water supply system was also able to be controlled by this designed system. The 
embedded computer system and the quality of this invention controlled by the Blynk 
telephone application was in the high satisfactory level. The design and the usage of the 
invention were also respectively evaluated as satisfactory. 

Keywords : Hydroponics vegetables, embedded computer system, Internet of Things  
 
1. บทนํา  

 ปัจจุบันได้เร่ิมมีการนํานวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based 
Economy) โดยทําให้เห็นความสําคัญการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Thailand 
4.0 ซึ่งเรื่องท่ีเป็นจุดเน้นมากที่สุดคือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ [2] เกษตรกรไทยยุค 
Thailand 4.0 มีจุดเริ่มต้นหรือที่มาส่วนหนึ่งของ Smart Farmer คือ การไม่ทําร้ายธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรเท่าที่
จําเป็น ทําแล้วต้องสบายข้ึนเรื่อย ๆ ไม่ใช่ย่ิงทําย่ิงเหน่ือย เช่น การมีพ้ืนท่ีเล็ก ๆ แต่สามารถออกแบบให้ปลูกพืช
แบบผสมผสานและเกื้อกูลกันได้ ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น ซึ่งก็ถูกต้อง เพราะคนที่จะเป็น Smart Farmer ต้องเชื่อม
โลกได้เอง และต้องเข้าใจตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ เข้าใจธรรมชาติ และเข้าใจเทคโนโลยี [3]  

  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก (Non 
substance หรือ Water Culture) คือ การทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับ
สารละลายธาตุอาหาร ดังน้ัน การปลูกพืชลักษณะน้ีต้องทําการควบคุมคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารพืชให้
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เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช [1] และการปลูกพืชในโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ให้มีสภาวะพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ได้น้ัน ก็จะทําให้สามารถเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ ได้
อย่างมีคุณภาพและมีปริมาณตามท่ีต้องการ โดยเฉพาะผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีอายุเฉลี่ย 45 วัน ผู้ปลูกสามารถ
ประมาณการปริมาณสําหรับบริโภคและจัดจําหน่ายได้อย่างแน่นอน และทําให้มีจํานวนรอบของการปลูกสูงกว่า
การปลูกพืชแบบใช้ดิน และยังใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกน้อยกว่าอีกด้วย 

 ดังน้ัน การนําระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้สมองกลฝังตัว (Embedded) ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า “Internet of Things” เข้ามาใช้กับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ก็จะช่วยลดความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากทํางานด้วยคน อีกทั้งก็จะช่วยลดการใช้กําลังคน นํ้า และกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในโรงเรือนได้  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมตัดิ้วย Internet of 
Things 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัตทิี่สรา้งข้ึน 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย  

 3.1 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัตดิ้วย Internet of Things มี
ประสิทธิภาพตามขอบเขตที่กําหนด 

 3.2 หลังจากทดสอบใช้งานจริงในฟาร์มปลกูของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 รอบการผลติ 
หรือประมาณ 45 วัน เกษตรกรผู้ทดลองใชม้ีความพึงพอใจในระดับด ี
 
4. วธิีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกพืชไร้ดิน โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 และรายละเอียดที่สําคัญต่อไปนี้ 

4.1  การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อการดําเนินการวิจัยสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things น้ัน นอกจากจะทําการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย
การปลูกพืชไร้ดินในระบบไฮโดรโปนิกส์ Internet of Things ระบบสมองกลฝังตัว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ เซนเซอร์วัดความเป็นกรดเป็นเบสของน้ํา แล้วยังมีการศึกษาจากงานวิจัยโครงงานหรือ
โครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการศึกษา เปรียบเทียบ และนําข้อดีข้อเสีย ข้อเสนอแนะของการวิจัยนํามา
เป็นข้อมูล 
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4.2  กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยได้กําหนดกลุม่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดตอ่ไปน้ี 
ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลกูผักไฮโดรโปนกิส์  

    กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

4.3  เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things  และแบบประเมินคุณภาพของระบบควบคุม  ซึ่งมีวิธีการสร้าง             
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.3.1 การออกแบบสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 
ด้วย Internet of Things น้ัน ได้ออกแบบองค์ประกอบของระบบทั้งหมดดังภาพที่ 2 ซึ่งการทํางานของระบบ 
สามารถสรุปได้ดังน้ีคือ  

ปรับปรุงแก้ไข 

เร่ิมต้น

ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

สร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

วิเคราะห์ข้อมลู 

ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู

สิ้นสดุ 

ทดสอบการทํางาน 

กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ถูกตอ้ง

ผิดพลาด



ภาษาซีด้ว
เป็นกรดเ
อินพุต ทั้
สมาร์ทโฟ
ปรับค่า p

 
  
Techniq

จากภ
วย Arduino 
เป็นเบสของน้ํ
ั้งนี้ ตัว Node
ฟนด้วย  แอพ
pH และ  ป๊ัมน

 

ภาพที่ 

ส่วนก
que) โดยใช้ทอ่

ภาพที่ 3 โ

ภาพที่ 2 หน่ว
IDE โดยมีเซน
้ํา (Analog p

eMCU ยังทําห
พพลิเคชัน Bly
น้ํา 

Blynk 
Application

2  ไดอะแกรม

การออกแบบโ
อ PVC ขนาด

โครงสร้างของ

วยประมวลผล
นเซอร์ตรวจส
pH Sensor)
หน้าที่เชื่อมต่อ
ynk ส่วนภาค

DHT22
Sensor

Analog pH Sensor

Real Time Clock

มของระบบคว

โครงสร้างขอ
เส้นผ่านศูนย์ก

การปลูกผักไฮ

ลของระบบ คื
อบอุณหภูมิแ
และอุปกรณ์

อกับระบบอิน
เอาต์พุตจะใช้

Blynk Server

Blynk Librar

Smart Device

NodeMCU (ESP

วบคุมสภาพแ

งการปลูกผักไ
กลาง 2.5 นิ้ว

ฮโดรโปนิกส์รูป

อ NodeMCU
และความชื้นสั
ณ์สร้างฐานเวล
นเตอร์เน็ตผ่าน
ช้รีเลย์ควบคุม

ry

Relays Driv

P8266)

LCD Display 16x2 I2C

I2C Bus

วดลอ้มของกา

ไฮโดรโปนิกส์
ท่ีมีลักษณะดั

ปแบบ DFT (

U (ESP826
ัมพัทธ์ DHT2
าจริง (Real 
น WiFi เพ่ือ
มโซลินอยด์วา

ve

Water
Solenoid

Valve

Water Pump 
220VAC

C Bus

ารปลูกผักไฮโ

ส์จะใช้รูปแบบ
ดังภาพที่ 3 

Deep Flow 

6) ที่ถูกเขีย
22 และเซนเซ
Time Clock

อรับคําสั่งการค
ล์วจ่ายธาตุอา

d 

 

ดรโปนิกส ์

บ DFT (Dee

 

Technique) 

5 
 

ยนโปรแกรม
ซอร์วัดความ
k) เป็นส่วน
ควบคุมจาก
าหาร น้ํายา

ep Flow 



สภาพแวด
ค่า ซึ่งข
ผู้เชี่ยวชา
และความ

4
 ก
ตามขอบ

เพิ่มลดอณุ
การทํางา
  
อตัโนมัต ิ
กลุ่มตัวอย
เพื่อนําข้อ

5.  ผลกา

จ
Things แ
ขอบเขต
ทํางาน ซึ่

 

5
Things 

 

 

4.3.2
แบบ

ดล้อมของการ
ข้อคําถามได้จ
าญประเมิน เพื
มเหมาะสมขอ

 
4.4  การวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้
เขตท่ีกําหนดแ

4.4.1
ณหภูมิและคว
านผ่านมาร์ทโฟ

4.4.2
ด้วย Interne
ย่างเป็นเวลา 
อมูลทีไ่ด้มาวิเค

ารวิจัย 

จากการสร้าง
และได้ทําการ
ที่กําหนดไปแ

ซงึสามารถนําเ

5.1  ระบบคว

   

 
 
 
 

ภาพที

2  การสร้างแล
ประเมินคุณภ
รปลูกผักไฮโด
จากการวิเครา
พื่อวิเคราะห์ค
องข้อคําถาม 

ยและวิธเีกบ็รว
นี้เป็นการวิจัย
แล้ว จึงนําไปท
1  การทดสอบ
วามชื้นสัมพัทธ
ฟนด้วยแอพพ
2  การหาคุณภ
et of Things 
1 รอบการผลิ
คราะห์ตอ่ไป 

ระบบควบคุม
ทดลองทดสอ
แล้วน้ัน จึงดํา
สนอแบ่งเป็นห

วบคุมสภาพแ

ที่ 4  ลักษณะข

ละหาประสิทธิ
ภาพในครั้งนี้เป็
รโปนิกส์แบบ
าะห์ลักษณะข
วามเที่ยงตรง

วบรวมข้อมูล
เชิงทดลอง ห
ทดสอบการทํา
บการทํางานข
ธ์ในอากาศ กา
พลิเคชัน Blyn
ภาพของระบบ
ด้วยการตดิตั้

ลิตหรือประมา

มสภาพแวดล้อ
อบปรับปรุงแก้
าเนินการทดล
หัวข้อดังต่อไป

แวดล้อมของก

ของระบบควบ

ธิภาพแบบปร
ป็นแบบสอบถ
อัตโนมัติด้วย

ของข้อมูลที่ต้อ
ท่ีใช้อัตราส่วน

ล 
หลังจากที่ได้เค
างานและให้ก
องระบบด้วยก
ารเปลี่ยนแปล
k  
บควบคุมสภาพ
ั้งและทดสอบใ
าณ 45 วัน แล้

อมของการปลู
ก้ไขจนมีความ
ลองและเก็บร
ปน้ี 

การปลกูผกัไฮ

บคุมสภาพแวด

ะเมินคุณภาพ
ถามความคิดเห็

Internet of 
องการนําไปกํ
นความตรงตา

คร่ืองมือของก
กลุ่มตัวอย่างทด
การจําลองสถ
ลงค่า pH ในส

พแวดล้อมขอ
ใช้งานจริงในฟ

ล้วให้เกษตรกร

ลูกผักไฮโดรโป
มสามารถในก
รวมรวมข้อมูล

ฮโดรโปนิกสแ์

ดลอ้มของการ

พ    
ห็นของกลุ่มตัว
Things เป็นแ
าหนดรูปแบบ
ามเน้ือหา เพื่

การวิจัยที่มีคว
ดลองใช้ ซึ่งมรี
านการณ์ทํางา
ารละลายธาตุ

งการปลูกผักไ
ฟาร์มปลูกของ
รผูท้ดลองใช้ทํ

ปนิกส์แบบอัต
ารทํางานเป็น
ลนํามาวิเครา

แบบอัตโนมัติด้

รปลูกผักไฮโด

ัวอย่างผู้ใช้ ระ
แบบมาตราส่ว
บของคําถามแ
พ่ือตรวจสอบค

วามสามารถแ
รายละเอียดดั
านให้แก่ระบบ
ุอาหาร และก

ไฮโดรโปนิกส์ 
งเกษตรกรท่ีเป็
ําการตอบแบบ

โนมัติด้วย Int
นไปตามวัตถุป
าะห์หาประสิท

ด้วย Interne

รโปนิกส ์

6 
 

ะบบควบคุม
วนประมาณ
และนําไปให้
ความถูกต้อง

และคุณภาพ
ังต่อไปนี้ 
บ ด้วยการ
การควบคุม

แบบ
ป็น 
บสอบถาม 

ternet of 
ประสงค์และ
ทธิภาพการ

et of 



    

 
 
 
 
 

5

จ
อุณหภูมิแ
ทํางานผ่า

ตารางท่ี 

เงื่อน
1
2
3
4
5

   

(ก)  ลัก

5.2  ประสิทธิ

จากการทดส
และความชื้นส
านมาร์ทโฟนด้

1  ผลการควบ

นไข 
 

2 
3 
4 
5 

ภาพที่ 5  ก

กษณะของหน้
ภาพที่ 6  

ธภิาพการทําง

อบการทํางา
สัมพัทธ์ในอาก
ด้วยแอพพลิเค

บคุมอณุหภูมิ

อุณหภูมิ (
อุณหภูม>ิ3
อุณหภูม>ิ3
อุณหภูม<ิ3
อุณหภูม<ิ3
อุณหภูม<ิ3

การติดตั้งระบ

นา้จอที่ออกแบ
การแสดงผลบ

งานของระบบ

นของระบบด้
กาศ การเปลี่

คชัน Blynk มีผ

และความชื้นส

C) คว
35 
35 
35 
35 
35 

  

 
บบควบคุมที่สร้

 

       
 

บบ  (ข)
บนสมาร์ทโฟน

บ 

ด้วยการจําลอ
ยนแปลงค่า p
ผลการทดสอบ

สัมพัทธ ์

วามชืน้สัมพทั
50<RH<8
50<RH<8
50<RH<8

RH>80
RH<50

ร้างข้ึนไปทดส

)  ลักษณะขอ
นด้วยแอพพลิ

องสถานการณ
pH ในสารล
บดังต่อไปนี้ 

ธ ์(%) ก
80 
80 
80 

สอบใช้งานจรงิ

 

งหน้าจอที่กําล
ลิเคชัน Blynk 

ณ์ทํางานให้แ
ละลายธาตุอาห

การทํางานขอ
ทํางาน
ทํางาน

ไม่ทํางา
ไม่ทํางา
ทํางาน

ง 

ลังทํางาน 

ก่ระบบ ด้วย
หาร และการ

องหัวพ่น 
น 
น 
าน 
าน 
น 

7 
 

การเพ่ิมลด
ควบคุมการ



8 
 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าระบบควบคุมสามารถทํางานได้ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่างอัตโนมัติ เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนที่กําหนดให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
ผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกได้ด้วยการส่ังเปิดหรือปิดป๊ัมนํ้าสําหรับจ่ายให้แก่หัวพ่นหมอก เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 

ตารางที่ 2  ผลการควบคุมความเป็นกรดเป็นเบส 

เงื่อนไข ค่า pH 
ระยะเวลา  

(นาที) 
ระยะเวลาการทํางานของโซลินอยดว์าลว์ (วินาที) 

ธาตุอาหาร A ธาตุอาหาร B น้ํายาปรับค่า pH 
1 pH>6.5  30 OFF OFF ON 
2 pH<5.8 

 
30 
60 

ON 
OFF 

OFF  
ON 

OFF  
OFF 

  จากตารางที่ 2 ถ้าค่าความเป็นกรดเป็นเบสหรือค่า pH มีค่ามากกว่า 6.5 เป็นเวลานาน 30 นาที ระบบก็
จะกําหนดให้จ่ายนํ้ายาปรับค่า pH ด้วยการสั่งให้โซลินอยด์วาล์วจ่ายนํ้ายาปรับค่า pH ออกไปยังถังบรรจุ
สารละลายธาตุอาหาร และถ้าค่า pH มีค่าน้อยกว่า 5.8 เป็นเวลานาน 30 นาทีเช่นกัน ระบบก็จะกําหนดให้จ่าย
ธาตุอาหาร A ออกไปยังถังบรรจุสารละลายธาตุอาหาร และอีก 30 นาทีถัดไปก็จะจ่ายธาตุอาหาร A ออกไปยังถัง
บรรจุสารละลายธาตุอาหาร เพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 
 สําหรับการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk น้ัน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวัดและตรวจสอบดังกล่าวในหน่ึงรอบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
สามารถแสดงเป็นกราฟดังภาพที่ 7 

 
ภาพท่ี 7  กราฟแสดงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์และค่า pH เฉลี่ยทั้งวันในรอบเวลาการปลูก 
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6.1  สรุปผลการวิจัย 

6.1.1  ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมตัดิ้วย Internet of 
Things ท่ีสร้างข้ึน สามารถควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นสมัพัทธ์ในอากาศ และค่า pH ในสารละลายธาตุอาหาร
ของน้ําในระบบได้อย่างอัตโนมัติ ตามขอบเขตที่กําหนด 

6.1.2  ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of 
Things ที่สร้างขึ้น สามารถตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน และค่า pH ของ
สารละลายธาตุอาหาร จากสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk  
   6.1.3  ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติด้วย Internet of 
Things ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพของด้านคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการออกแบบและ
การใช้งาน ตามลําดับ 

6.2  อภิปรายผลการวิจัย 

  จากการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Things ที่สร้างข้ึน สามารถทํางานได้ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ และจากผลการ
ทดสอบพบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงตลอดระยะเวลาของรอบการปลูก เน่ืองจากเป็นการ
เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ส่วนค่าอุณหภูมิน้ันจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรืออุณหภูมิภายนอกโรงเรือน เน่ืองจาก
โรงเรือนที่จัดทําข้ึนเป็นระบบเปิด  
 ส่วนการควบคุมค่า pH ของสารละลายธาตุอาหาร สามารถทํางานได้ตามเง่ือนไขที่กําหนด แต่ยังขาด
ระบบตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารและนํ้ายาปรับค่า pH ที่บรรจุในถังเก็บ เป็นผลทําให้นํ้ายาหมดแล้วทําให้
สารละลายธาตุอาหารไม่ได้คุณภาพตามที่กําหนดในบางคร้ัง 
 ส่วนการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน และค่า pH ของสารละลายธาตุ
อาหาร จากสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk ก็มีความสามารถตามที่กําหนด ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

  6.3.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช ้ 
         การนําระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมตัิด้วย 

Internet of Things ไปใชใ้นแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ จะต้องเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารและนํ้ายาปรับปรุงค่า pH ที่
ใช้กับระบบใหม้ีขนาดเหมาะสมกับระบบที่ใช้งาน รวมถึงขนาดของป๊ัมนํ้าและป๊ัมพ่นหมอกที่เลอืกใช้งานก็ตอ้งมี
ขนาดที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน 
  6.3.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
            ควรเพ่ิมการวัดและควบคุมค่า EC ให้แก่ระบบร่วมกับการปรับปรุงค่า pH ของสารละลาย
ธาตุอาหารที่มีอยู่แล้ว และควรออกแบบให้ระบบทํางานอยู่ในโรงเรือนระบบปิด เพ่ือให้สามารถควบคุมค่าอุณหภูมิ
และความชื้นได้ดีย่ิงข้ึน 
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