
   

 องคค์วามรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดนครปฐม 

“การน าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาช่วยในกระบวนการผลิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อ – สกุล นาย ไพศาล  ขนัตสีา  

อาย ุ  43 ปี 
การศกึษาสงูสุด  ปรญิาตร ีสาขา อเิลค็ทรอนิคส ์
ทีอ่ยู ่: 50/39 หมู่ที ่6 ต าบลมาบแค อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
ทีอ่ยูแ่ปลง : หมู่ที ่2 ต าบลบา้นหลวง  อ าเภอดอนตมู  จงัหวดันครปฐม 
เบอรต์ดิต่อ : 062-3830011      Email: pkdb10@gmail.com    Line@ : @kqs2591m 
Facebook : https://www.facebook.com/SuanSarnRak 
 
 
 

1. แนวคิดสร้างสรรคใ์นการท าการเกษตร 
   ปัจจุบนัเทคโนโลยดี้านการเกษตรถูกพฒันาไปมาก ทัง้ในด้านการผลติ การแปรรูป และการจดั
จ าหน่าย  จงึเป็นโอกาสดทีี่จะพฒันารูปแบบการท างานแบบเดมิๆ โดยใช้เทคโนโลยทีี่มเีพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท างาน 
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2. กระบวนการผลิต การแปรรปู การพฒันาผลิตภณัฑ์ การตลาด อย่างใดอย่างหน่ึงหรือตลอด
กระบวนการท่ีมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรม         
   
➢ กระบวนการผลติ 

 

    ไดม้กีารน าเทคโนโลย ีInternet of Things (IoT)  มาช่วยจดัการในกระบวนการผลติ เพื่อช่วยลด
แรงงานและตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน โดยแบ่งหวัขอ้การใชง้านไดด้งันี้ 

1. การควบคุมแบบ Precision Agriculture 
   ออกแบบระบบควบคุมการใหน้ ้าพชื โดยสามารถเลอืกการท างานได ้ 2 แบบ 
   - ความคุมการใหน้ ้าแบบอตัโนมตัดิ้วย sensor ที่จ าเป็นเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของ
พชืแต่ละชนิด 
   - ควบคุมแบบ manual ไดจ้ากระยะไกลผ่าน Internet 

2 การแสดงผลและเกบ็ขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหผ์ลยอ้นหลงั 
   สามารถแสดงผลค่าสภาพแวดลอ้มต่างๆทีจ่ าเป็นต่อพชืเช่น อุณภมู ิความชืน้ ปรมิาณแสง 
ปริมาณน ้ าในบ่อ ได้แบบ Real time และบันทึกค่าดังกล่าวเก็บไว้บน cloud เพื่อน าผล
กลบัมาตรวจสอบยอ้นหลงัไดต้ามตอ้งการ 

           3 ระบบรกัษาความปลอดภยัในพืน้ที ่
 ตดิตัง้ CCTV และระบบตรวจจบัผูบุ้กรุกและแจง้เตอืนผ่าน application LINE 

     ท าใหเ้ราป้องกนัทรพัยส์นิมคี่าจากการโจรกรรมได้  

➢  การตลาด 
  90% ขายบนสื่ อ  onlineทั ้ง  Pagefacebook  และ line@  อีก10% ขายออกร้าน ในพื้ นที่ เพื่ อ

ประชาสมัพนัธแ์บรนด ์“สวนสานรกั เกษตรอนิทรยี ์นครปฐม” 

3. การขยายผลสู่เครือข่ายหรือชุมชน 

     อยากสร้างกลุ่มคนที่มคีวามรูแ้ละสนใจในเรื่องเดยีวกนัเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มใีห้กบัผู้ที่สนใจและ

พฒันาคนในชุมชนใหท้ างานไดง้่ายโดยใชต้น้ทุนทีไ่ม่แพงจนเกนิไป 

เอกสารเพิม่เตมิ : 

      Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบนัโดยเป็น 1 ใน 12 

เทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลงเทคโนโลยเีดมิ (disruptive technologies) 
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Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูก

เชื่อมโยงทุกสิง่ทุกอยา่งสู่โลกอนิเตอรเ์น็ต ท าให้มนุษยส์ามารถสัง่การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 

ผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสัง่การเปิดไฟฟ้าภายใน

บ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 

เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรอืน เครื่องใช้ในชีวติประจ าวนัต่างๆ  ผ่าน

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

    ดงันัน้เมื่อเราน าอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคส ์(sensor) ต่างๆเช่นตวัวดัอุณภมู ิความชืน้ แสง ฯลฯ     มา

ต่อร่วมกบัอุปกรณ์ประมวลผล กจ็ะท าให้เราสามารถรบั-ส่งขอ้มลูต่างๆนัน้ ออกไปยงั Internet ได้   เรา

จงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี้ได้จากทุกๆทีบ่นโลกใบนี้ 

ในทางกลบักนัเรากส็ามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น หลอดไฟ พดัลม ปัม๊น ้า ได้จากระยะไกล

เช่นเดยีวกนั 
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รปูตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน IoT ในโรงเพาะเหด็ 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ เราจงึสามารถน า IoT มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้เช่นภายในบา้นอยูอ่าศยั 

เพื่อควบคุมหลอดไฟ เครื่องปรบัอากาศ ประตูร ัว้ เป็นต้น โดยเราจะเรยีกว่า Smart home  หรอืหาก

น ามาใช้ในงานด้านการเกษตร เช่นเกบ็ขอ้มูลภูมอิากาศ,ค่า Ph,EC แล้วน าขอ้มูลที่ได้  (Big data) มา

จดัการเพิม่เตมิ  กจ็ะสามารถช่วยในการวเิคราะห์(Data analytic) หรอืควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตรได ้

(Smart Farm หรอื Smart agriculture) 
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ตวัอยา่งผลผลติทางการเกษตร 

 

ผู้เรียบเรียงข้อมลู : นางสาวกมลพรรณ  พมิพา  ต าแหน่งนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตรช านาญการ 

 กลุ่มส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร  ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม 

 (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562) 

    

 

 


