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บทคัดย่อ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดดเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตสาหรับการปลูกกล้ วยไม้ ระบบเลี้ยงกล้ วยไม้ ใน
ปั จจุ บันได้ มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อช่ วยในการเจริญเติบโตได้ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในงานวิจัยนี้จึงได้ มีการนาแนวคิดดังกล่าว มา
พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดดเทียมในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ แบบอัตโนมัติ โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็ น
อุปกรณ์ควบคุม ระบบควบคุมจะใช้ การรับสัญญาณอะนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์นาไปให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผล สั่งการให้ ป๊ั ม น้า อุป กรณ์เ พลเทียร์ หลอดไฟแอลอีดี และพั ด ลมระบายอากาศท างานตามเงื่ อ นไขที่กาหนดแบบอัตโนมัติ
ที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า 30 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินกว่าร้ อยละ 80 ซึ่งโปรแกรมควบคุมการทางานทั้งหมดถูกออกแบบบน
แนวคิดของพื้นฐานตรรกศาสตร์ จากการทดสอบ อุณภูมิภายในตู้เลี้ยงกล้ ว ยไม้ มีค่าเฉลี่ย 27.29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้
เลี้ยงกล้ วยไม้ มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 67.38 ระบบสเปร์ละอองนา้ มีทางานเฉลี่ย 0.20 นาทีต่อวัน ระบบการให้ แสงแดดเทียมมีการให้ แสงแดดเฉลี่ย
10.50 ชั่วโมงต่อวัน และระบบทาความเย็นด้ วยวิธีระเหยของนา้ ทางานเฉลี่ย 3.78 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งชั่วโมงของการทางานของระบบทาความ
เย็นด้ วยวิธกี ารระเหยของนา้ ขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ เป็ นสาคัญ
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คาสาคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ กล้ วยไม้
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Abstract
Temperature, humidity, and sunlight are important factors that affect the growth of orchids. Today, orchid farming system has
adopted various technologies to help in consistently growing. In this research, we have introduced the idea to develop the Temperature
and Humidity Sensor and Plant Grow Light in automatic orchid cabinet by using Arduino microcontroller. The control system received
an analogue signal from temperature and Humidity Sensor and processing by microcontroller to command water pump, Thermoelectric
Cooler Peltier, LED and ventilator to work automatically by setting the temperature not exceed 3 0 degrees Celsius and the humidity
is not over . % 80 All control programs are designed by logic. The results revealed that, average temperature of the automatic orchid
cabinet was 27.29 degrees Celsius. Humidity in the automatic orchid cabinet was .%67.38 Fogging system works an average of 0.20
minutes per day. The plant grow light system has an average light exposure of 10 . 50 hours per day. The evaporative cooling system
operates at an average of 3.78 hours per day. The operation hours of evaporative cooling system is depends on the temperature inside
the orchid cabinet.
Keywords: Automation Control System, Microcontroller, Orchid
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ข้ อกาหนดของการออกแบบสร้ างระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ นา้ ในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ แบบ
ทาความเย็นด้ วยวิธกี ารระเหยของนา้ ร่วมกับการสเปรย์ละอองนา้ แบบอัตโนมัติ มีดงั นี้
1. ใช้ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Aruduino Uno R3 (Farnell, 2018) ที่ภายในมีชิปไมโครคอนโทรลเลอร์
Atmega328 เป็ นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ นา้ ในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ให้ ไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพั ท ธ์ไม่ เกินร้ อยละ 80 โดยรับสัญญาณอะนาลอกจากเซ็นเซอร์อุณภูมิและ
ความชื้ นสัมพั ทธ์ DHT22 (SparkFun Electronics, 2018) ภายในตู้เลี้ ยงกล้ วยไม้ จ านวน 2 ตัว และ
ภายนอกจานวน 1 ตัว ส่งไปให้ Aruduino ทาการประมวลผล และสั่งให้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ทางานตาม
เงื่อนไขที่กาหนดโดยใช้ การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic)
2. ระบบทาความเย็นและการให้ นา้ ด้ วยวิธีการสเปรย์ละอองนา้ ประกอบด้ วย ปั๊ มนา้ 12 V, 4.7 Bar จานวน
1 เครื่อง สปริงเกอร์ขนาดเล็ก จานวน 1 ตัว โดยสามารถให้ ระบบทางานตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่กาหนด
แบบอัตโนมัติ ในกรณีท่มี คี วามชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าร้ อยละ 60
3. ระบบทาความเย็นด้ วยวิธรี ะเหยของนา้ ประกอบด้ วย อุปกรณ์เพลเทียร์ (Thermoelectric Cooler Peltier)
1 ชิ้น พัดลมระบายอากาศเพื่อใช้ ระบายความร้ อน-เย็นจากอุปกรณ์เพลเทียร์ภายนอกและภายในตู้เลี้ยง
กล้ วยไม้ 12V, 2200+/-10 RPM จานวน 2 ตัว สาหรับช่ วยทาความเย็นด้ วยวิธีการระเหยของน้า ลด
อุณหภูมิ ในกรณีท่อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 30 องศาเซลเซียส
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บทนา
การปลูกไม้ กระถางประดับภายในอาคารได้ รับความนิยมมาเป็ นเวลานาน กล้ วยไม้ ถอื เป็ นไม้ ประดับกระถางชนิด
หนึ่งซึ่งได้ รับความนิยมปลูกเลี้ยงในอาคาร เนื่องจากมีคุณสมบัตพิ ิเศษที่สามารถเจริญเติบโตได้ ดภี ายในอาคารให้ ดอกได้
สม่าเสมอ อีกทั้งบางชนิดยังสามารถที่จะให้ ดอกบานอยู่บนต้ นได้ นานกว่า 2 เดือน ไม่เพียงแต่เฉพาะคุณสมบัตพิ ิเศษของ
กล้ วยไม้ อย่ างเดียวเท่านั้น การมีต้นไม้ อยู่ในบริเวณบ้ านทั้งภายนอกบ้ าน ภายในบ้ าน และสถานที่ทางาน จะทาให้ เกิด
ความสดชื่น ลดความตึงเครียดและสามารถสร้ างบรรยากาศที่ดใี นการอยู่ภายในบริเวณนั้นด้ วย (รพีพรรณ, 2529)
การเลี้ยงกล้ วยไม่ให้ เจริญเติบโตภายในอาคาร รวมถึงสถานที่ท่มี ีพ้ ืนที่จากัด เช่ น คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้ าส์
ตึกแถว กลับเป็ นเรื่องที่ยาก เนื่องจากกล้ วยไม้ จาเป็ นที่จะต้ องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง
ต้ องมีความเหมาะสมกับกล้ วยไม้ สกุลนั้ นๆ (รัฐศิลป์ และคณะ, 2558) อีกทั้งการให้ นา้ กล้ วยไม้ แต่ละสกุลย่อมมีความ
แตกต่างกันไป บางชนิดชอบนา้ มาก บางชนิดชอบนา้ น้ อย การให้ นา้ ที่ไม่เหมาะสมกับความต้ องการของกล้ วยไม้ อาจทา
ให้ กล้ วยไม้ หยุดการเจริญเติบโตหรืออาจจะตายได้ (อิศร์, 2556) ดังนั้น หากมีระบบที่สามารถตรวจวัดและควบคุม
สภาพแวดล้ อมของการเลี้ยงกล้ วยไม้ ภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ จะช่ วยให้ กล้ วยไม้ น้ันได้ รับการดูแลรักษาอย่ าง
เหมาะสม สามารถคงสภาพของการให้ ด อก รวมไปถึง สามารถที่จ ะเจริ ญเติบ โตได้ อ ย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง การควบคุ ม
สภาพแวดล้ อมนั้ น มีท้ัง การควบคุ มควบคุ มปริ มาณแสง (Li, et al., 2012, pp. 652-655; Cui, et al., 2018, pp.
700-703) การควบคุมความเข้ มข้ นของก๊าซต่างๆ (Linker, Gutman & Seginer, 1999, pp. 851-862; Tawegoum,
Teixeira & Chasseriaux, 2006, pp. 853-861.) และการควบคุมอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ท่นี ิยมมากที่สดุ (Gouda,
2005, pp. 507-512; Xiu-hua & Lei, 2011, pp. 500-503; Kameoka, et al., 2011, pp. 2811-2816 )
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบสร้ างระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ แสง
ในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ด้ วยวิธที าความเย็นด้ วยวิธกี ารระเหยของนา้ (Evaporative Cooling System) ร่วมกับการสเปรย์ละออง
นา้ (Fogging System หรือ Sprinkler) และระบบการให้ แสงแดดเทียม (Plant Grow Light System) แบบอัตโนมัติ โดย
ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบ
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4. ระบบการให้ แสงแดดเทียม ประกอบด้ วยหลอดไฟแอลอีดี (LED Plant Grow Light) 220V, 5W, 450lm
จานวน 1 หลอด สาหรับช่วยให้ แสงแดดเทียมแก่กล้ วยไม้ และลดความชื้นในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ เมื่อความชื้น
สัมพัทธ์ภายในมากกว่าร้ อยละ 80 และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกมากกว่าในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้
5. ระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ในตู้เลี้ยง ประกอบด้ วยพัดลมระบายอากาศ 12V, 2200+/-10 RPM จานวน
2 ตัว หากความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้เกินร้ อยละ 80 กรณีปกติ ถ้ าความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ มี
ค่ามากกว่าความชื้นสัมพัทธ์นอกตู้ ให้ พัดลมระบายอากาศจานวน 2 ตัว ระบายความชื้นออกจากตู้และเป็ น
การนาความชื้นจากภายนอก (จากช่องอากาศ) ในกรณีความชื้นสัมพัทธ์นอกตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ มีค่ามากกว่า
ความชื้ นสัมพั ทธ์ภ ายในตู้ เปิ ดอุป กรณ์เ พลเทีย ร์ เพื่ อให้ ค วามชื้ นจากอากาศภายในตู้เ ลี้ ยงควบแน่ น
กลายเป็ นหยดนา้
ข้ อกาหนดของการทดสอบ จะทาการทดสอบเก็บผลระบบควบคุมที่ออกแบบสร้ างแล้ วเสร็จ ซึ่งจะทาการเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ อุปกรณ์เก็บข้ อมูล (Data Logger) ที่ข้อมูลจากพัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์เพลเทียร์ เซ็นเซอร์อุณภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ ทั้งภายในและภายนอกตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ บันทึกค่ าต่างๆ ทุก 1 วินาที เพื่อให้ สามารถพิจารณาประสิทธิผล
ของการควบคุมและการทางานของระบบทาความเย็นด้ วยวิธกี ารระเหยของนา้ ร่วมกับการสเปรย์ละอองนา้ ได้ ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
การออกแบบโปรแกรมควบคุม จากข้ อกาหนดที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น สามารถแบ่งกลุ่มของอุปกรณ์ออกเป็ น 4
กลุ่ม ดังนี้
1. อุปกรณ์อนิ พุต
- DHT22 Temperature and Humidity Sensor Module รุ่ น AM2302 อิ น พุ ต อุ ณ หภู มิ -40 - 80 องศา
เซลเซียส อินพุตความชื้น 0-100% RH อินพุตแรงดันไฟฟ้ า 3.3 - 6 V จานวน 3 ตัวสาหรับรับค่าอุณหภูมแิ ละความชื้น
สัมพัทธ์ภายในและภายนอกตู้เลี้ยงกล้ วยไม้
- Push Button Switch สาหรับ ON/OFF ระบบควบคุมทั้งหมด
2. อุปกรณ์เอาท์พุต
- Evaporative Cooling System
- Sprinkler System
- Plant Grow Light System
3. อุปกรณ์ควบคุม
- บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Aruduino Uno R3 ที่ภายในมีชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328 อินพุต
แรงดันไฟฟ้ า 7 – 12 V พอร์ต Digital I/O จานวน 14 พอร์ต พอร์ต Analog input จานวน 6 พอร์ต และ Clock speed
16 Mhz ทาหน้ าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์และสั่งการให้ Evaporative Cooling System และ Sprinkler System ทางานได้
4. อุปกรณ์แสดงผล
- จอแสดงผล LCD (Blue Screen) รุ่น 1602 I2C อินพุตแรงดันไฟฟ้ า 5 V สาหรับแสดงค่ า อุณ หภูมิแ ละ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้และภายนอกตู้เลี้ยงกล้ วยไม้
จากข้ อกาหนดและอุปกรณ์ท้งั หมด สามารถเขียนผังงานการทางานของระบบควบคุมได้ ดัง รูปที่ 1 และ 2
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เริ่ม

ความชื้นภายในตู้ = H-in
อุณ หภมิภายในตู้ = T-in
อุณ หภมิภายนอกตู้ = T-out

เปิ ดการทางาน
Pump ฉีดละอองนา้
เวลา 16.00
เปิ ดการทางานพัดลม
ทุก 1 ชั่ว โมง
เปิ ด การทางาน LED
Grow Light
เวลา 06.00-16.00
รับและอ่านค่า
H-in

Yes

No
60% H-in 80%?
Yes

รับและอ่านค่า
T-in

No

H-in < 60%?
Yes

No
H-in > 80%?

Yes

No
25 T-in 30?

เปิ ด การทางาน
พัดลม

เปิ ด การทางาน
Pump ฉีดละอองนา้

Yes

No
T-in 30?
รับและอ่านค่า
T-out
No

รับและอ่านค่า
T-out
Yes

No

Yes

T-out 25?

T-out < 25?

เปิ ด การทางาน
พัดลม

T-out < 25

T-out 25

T-in = 25?

No

Yes

รูปที่ 1 ผังงานการทางานของระบบควบคุม
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ปิ ด การทางาน
พัดลม
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Yes

No
25 T-out 30?

เปิ ด การทางาน
LED

ปิ ด การทางาน
พัดลม

T-in =25?

T-in = T-out?
Yes

No

เปิ ด การทางาน
พัดลม

Yes

No

ปิ ด การทางาน
LED

Yes

No
25 T-out 30?

เปิ ด การทางาน
Peltier

เปิ ด การทางาน
พัดลม
T-in = 25?

No
Yes
ปิ ด การทางาน
Peltier

ปิ ด การทางาน
พัดลม

T-in = 25?
Yes

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 2 ผังงานการทางานของระบบควบคุมย่อย
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การออกแบบและติด ตั้ง อุป กรณ์ใ นตู้ค วบคุ ม จากข้ อกาหนดในการออกแบบสร้ า งระบบควบคุ มอุณ หภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์และการแสงแดดเทียมในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ น้ัน ในการออกแบบตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ และการติดตั้งอุปกรณ์ของ
งานวิจัย จะต้ องคานึงถึงขนาดของอุปกรณ์ในส่วนอินพุตและเอาท์พุตที่จะทาการติดตั้ง ผู้วิจัยจึงได้ ออกแบบและพัฒนาตู้
เลี้ ยงกล้ วยไม้ ให้ มี ข นาด 40 x 40 x 60 เซนติ เ มตร รวมไปถึ ง ได้ พั ฒ นากล่ อ งของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ขนาด
28 x 12 x 28 เซนติเมตร โดยใช้ วัสดุพลาสติกแข็งในการพัฒนาตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ และกล่ องของอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด
ทั้งนี้ได้ มกี ารติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนอินพุต เอาท์พุต และกล่องของอุปกรณ์ควบคุมไว้ กบั ตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ตามตาแหน่งต่างๆ
ซึ่งสามารถแสดงได้ ในรูปที่ 3 และ 4

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพสามมิติของตู้เลี้ยงกล้ วยไม้

รูปที่ 4 ตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ท่พี ัฒนาขึ้น

ผลการศึกษา
การทดสอบการท างานในการลดอุ ณ ภู มิ ภ ายในตู้ เ ลี้ ยงกล้ วยไม้ เพื่ อ ให้ ได้ อุ ณ หภู มิ ต ามเป้ าหมาย คื อ
25 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมติ ้งั ต้ น 30 องศาเซลเซียส จะสามารถสังเกตได้ ว่า ระบบควบคุมต้ องใช้ เวลาในการทางาน
ประมาณ 360 วินาที (6 นาที) เพื่อให้ ได้ ตามค่าเป้ าหมาย ผลการควบคุมอุณหภูมสิ ามารถแสดงได้ ดงั รูปที่ 5

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวัดผลการทดสอบของงานวิจัยนี้จะทาการทดสอบภายใต้ สภาพแวดล้ อมในอาคารและใช้ การเก็บข้ อมูลโดย
โปรแกรมที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึ้น ในรูปแบบ Data logger เพื่อเก็บข้ อมูลซึ่งสามารถใช้ งานเป็ นระบบควบคุมและเฝ้ าระวัง
(Control and monitoring) ทาการวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ สถานะของแสงแดดเทียมและพัดลม ทั้ง
ภายในและภายนอกตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ รวมถึงการทางานของ Evaporative Cooling System, Fogging System และ Plant
Grow Light บันทึกค่าเป็ นไฟล์ข้อมูล โดยทดสอบเก็บผล 1 เดือน ทาการบันทึกค่าต่างๆ ที่วัดได้ ทุก 1 วินาที เพื่อให้
สามารถพิจารณาประสิทธิภาพของระบบควบคุมทั้งหมดได้
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เวลา (วินาที)
รูปที่ 5 ผลการควบคุมอุณหภูมิท่ ี 25 องศาเซลเซียส

การทดสอบการทางานในการลดความชื้ นสัมพั ทธ์ภ ายในตู้เ ลี้ ยงกล้ ว ยไม้ เพื่ อให้ ไ ด้ ค วามชื้ นสัมพั ทธ์ตาม
เป้ าหมาย คือ ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 จากความชื้นสัมพัทธ์ต้งั ต้ นที่ร้อยละ 80 จะสามารถสังเกตได้ ว่า ระบบควบคุม
ต้ องใช้ เวลาในการทางานประมาณ 630 วินาที (10.50 นาที) เพื่อให้ ได้ ตามค่าเป้ าหมาย ผลการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์
สามารถแสดงได้ ดงั รูปที่ 6

รูปที่ 6 ผลการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ท่รี ้ อยละ 60

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ แสงแดดเทียมในตู้
เลี้ยงกล้ วยไม้ ด้ วยวิธกี ารสเปรย์ละอองนา้ วิธรี ะเหยของนา้ และให้ แสงด้ วยหลอดไฟแอลอีดตี ามลาดับ ได้ ทาการบันทึกผล
ข้ อมูลตลอด 1 เดือน โดยสามารถแสดงตัวอย่างที่ทาการบันทึกใน 7 วัน (วันที่ 23-29 มิถุนายน 2561) ได้ ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบและบันทึกผลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ แสงแดดเทียม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
วัน/เดือน/ปี
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
หลอดไฟแอลอีดี
สปริงเกอร์
พัดลมระบายอากาศ
(องศาเซลเซียส)
(ร้ อยละ)
ทางาน (นาที)
ทางาน (นาที)
ทางาน (นาที)
23 มิ.ย. 2561
27.12
67.86
620
0.2
5.2
24 มิ.ย. 2561
27.28
68.14
624
0.2
5.0
25 มิ.ย. 2561
27.06
67.27
615
0.2
5.0
26 มิ.ย. 2561
27.08
67.35
628
0.2
5.6
27 มิ.ย. 2561
27.53
67.32
612
0.2
5.1
28 มิ.ย. 2561
27.46
67.14
632
0.2
5.4
29 มิ.ย. 2561
27.05
67.69
634
0.2
5.2
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการทดสอบและบันทึกผลของระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพั ทธ์และแสงแดดเทียมในตู้เลี้ยง
กล้ วยไม้ แบบอัตโนมัติตลอด 1 เดือน สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการทางานในระบบได้ ว่า การทางานของระบบ
ทาความเย็นด้ วยวิธีการระเหยของนา้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ เป็ นสาคัญ ระบบสเปรย์ละอองนา้ นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ระบบการให้ แสงแดงเทียมจะถูกกาหนดเวลาการเปิ ด-ปิ ดและจะ
ขึ้นอยู่ กับความชื้นสัมพั ทธ์ภายนอกเมื่อมีอุณหภูมิมากกว่ าในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ อีกทั้งผลการทดสอบยังพบว่ า อุณหภูมิ
ภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ มีค่าเฉลี่ย 27.29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 67.38
ระบบทาความเย็นด้ วยวิธรี ะเหยของนา้ ทางานเฉลี่ย 3.78 ชั่วโมงต่อวัน ระบบสเปร์ละอองนา้ มีทางานเฉลี่ย 0.2 นาทีต่อ
วัน ระบบการให้ แสงแดดเทียมมีการให้ แสงแดดเฉลี่ย 10.50 ชั่วโมงต่อวัน และการลดอุณภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
ตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ให้ ได้ ตามค่าเป้ าหมาย ใช้ เวลาประมาณ 6 นาทีและ 10.50 นาที ตามลาดับ ซึ่งจากความสัมพันธ์ของการ
ทางานของระบบและผลการทดสอบดังกล่าวนั้น บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ดีของระบบในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์และการให้ แสงแดดเทียม
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สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ ทาการพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ แสงแดดเทียมในตู้
เลี้ ยงกล้ ว ยไม้ แ บบอัต โนมั ติภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มในอาคาร โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino การประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่ า ระบบสามารถทางานได้ ตรงตามเงื่อนไขที่ออกแบบและสามารถ
รักษาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดดเทียมภายในตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ ให้ มีอุณหภูมิไม่เกินกว่ า 30 องศาเซลเซียส
ความชื้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 80 และให้ แสงแดดเทียมได้ ภายในเวลาและเงื่ อนไขที่กาหนด ทั้งยังพบว่า มีปัจจัยหลายส่วน
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และการให้ แสงแดดเทียมของตู้เลี้ยงกล้ วยไม้ เช่น หาก
ทาการทดสอบสถานที่ภายในอาคาร ในลักษณะทาการทดสอบภายในห้ องที่แตกต่างกัน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มี
ความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ รวมไปถึงช่ วงเวลาที่ทาการทดสอบ ช่ วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลากลางคืน มีผลต่อ
อุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็ นต้ น
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