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Abstract
Near real time, high resolution spatiotemporal data is crucial for precision agriculture and
continually expanding from weather to include other environmental variables. Most of the commercially
available automatic weather stations have fixed number and type of signal connectors, and can be
only limitedly adapted to such a expanding demand. Further wire connection between sensors and
datalogger can preclude sensor placement from optimal. To solve this problem, an environmental
monitoring system based on Bluetooth Low Energy wireless sensor network has been developed.
The environmental monitoring system that is developed consists of 3 basic units: sensor node,
central node, and gateway to transfer data to display on a user mobile device.
Results from field test showed that data transmission and reception at the interval of 10
seconds between the central node/gateway and sensor nodes/user mobile device located within the
radius of 60 m with a clear line of sight is highly reliable and stable.
Estimated current consumption for sensor nodes measuring solar radiation, air temperature and
humidity, and rainfall is much less than 45 µAh, while that of anemometer is about 70 µAh due to its
high sampling rate. The central node and gateway, which have to operate almost continuously
awaiting to receive data from sensor node or request from a user mobile device, can be supported by
a small 240mW solar panel with 600mAh rechargeable battery.
Since each basic unit of the system operates autonomously and communicates with the others
wirelessly, the system is highly scalable and interoperable, and can be configured to support various
kind of data acquisition as demanded by precision agriculture.
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บทคัดย่อ
ระบบการเกษตรแม่นยําต้องการข้อมูลใกล้ปัจจุบนั ทีม่ รี ายละเอียดสูงทัง้ ในเชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลา และความ
ต้องการข้อมูลได้ขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศเข้าสู่สภาพแวดล้อมอื่นๆ
เครื่อ งวัด สภาพแวดล้อ มอัต โนมัติท่ีมีจําหน่ ายมีจํานวนและประเภทของช่ อ งสัญ ญาณสํา หรับ เชื่อ มต่ อ กับ
เซ็นเซอร์ตายตัวไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานทีห่ ลากหลายมากขึน้ และตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้
เซ็นเซอร์กถ็ ูกจํากัดด้วยความยาวของสายสัญญาณ ดังกล่าวโครงการนี้จงึ พัฒนาระบบวัดสภาพแวดล้อมให้เป็ น
ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยใช้การสื่อสารแบบบลูทธู พลังงานตํ่า เพื่อแก้ขอ้ จํากัดดังกล่าว
ระบบวัดสภาพแวดล้อมแบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ หน่วยเซ็นเซอร์ หน่วยรวบรวม
ข้อมูลกลาง และหน่วยเชื่อมต่อภายนอกเพื่อเชื่อมต่อและแสดงผลบนโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ตของผูใ้ ช้งาน
จากการทดสอบภาคสนามพบว่า หน่ วยรับข้อมูลกลางและหน่ วยเชื่อมต่อภายนอกสามารถสื่อสารกับ
หน่ วยเซ็นเซอร์และโทรศัพท์มอื ถือ/แท็บเล็ต ที่อยู่ในรัศมีมากกว่า 60 เมตร ที่ไม่มสี งิ่ กีดขวางได้ และภายใน
ระยะทางดังกล่าว ข้อมูลทีส่ ่งออกจากหน่วยเซ็นเซอร์ทุกๆ 10 วินาทีจ่ ะถูกแสดงบนโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ต
ได้อย่างถูกต้องและเสถียร
หน่วยเซ็นเซอร์วดั พลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์อากาศ และปริมาณฝนมีอตั รา
อัตราการใช้ไฟฟ้ าทีต่ ่ํากว่า 45 µAh มาก แต่หน่วยเซ็นเซอร์วดั ความเร็วลมซึง่ มีความถีข่ องการเก็บข้อมูลสูงมี
อัตราการใช้ไฟฟ้ าประมาณ 70 µAh สําหรับหน่วยรับข้อมูลกลางและหน่วยเชื่อมต่อภายนอก ทีต่ อ้ งทํางานเกือบ
ตลอดเวลาเพื่อรอรับข้อมูลจากหน่วยเซ็นเซอร์ หรือการติดต่อจากผูใ้ ช้ สามารถใช้พลังงานไฟฟ้ าร่วมกันได้อย่าง
เพียงพอจากแฝงโซล่าขนาดเล็ก 240mW พร้อมกับแบตเตอรีท่ ช่ี าร์จไฟได้ขนาด 600 mAh
เนื่องจากแต่ละหน่วยของระบบสามารถทํางานได้ดว้ ยตัวเองและสื่อสารกับหน่วยอื่นๆแบบไร้สาย ดังนัน้
ระบบจึงมีความยืดหยุ่นทัง้ ในแง่ของการปรับเปลีย่ นจํานวน ชนิด และตําเหน่งติดตัง้ ของเซ็นเซอร์ สามารรองรับ
ความต้องการทีข่ ยายขอบเขตทีก่ ว้างมากขึน้ ของการเกษตรแบบแม่นยําได้

