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บทคัดย่อ
การพัฒนาตู้อนุ บาลต้นกล้ากล้วยไข่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการปรับ
สภาพต้นกล้าจากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อก่อนนาออกปลูก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทุก
สรรพสิง่ จึงได้มกี ารพัฒนาตูอ้ นุบาลต้นกล้ากล้วยไข่เพื่อควบคุมและติดตามสภาวะของการปรับสภาพของ
สภาวะภายในตู้อนุ บาลได้จากทุกสถานที่ อีกทัง้ ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และระบบ
หลังจากที่ได้พฒ
ั นาตู้อนุ บาลพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้ว การทดสอบประสิทธิดภาพแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ประกอบด้วย 1) การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบความชืน้ ภายในตู้อนุบาล และ 2) การทดสอบ
การควบคุมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับการแสดงผลและการส่งคาสังควบคุ
่
มการทางานจากระยะไกล
จากการทดลองพบว่า ตู้อนุ บาลพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อสามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 60 ถึง 90
เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ และควบคุมอุปกรณ์ภายในกล่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ อีกทัง้ ยังมีประสิทธิภาพในการปรับสภาพต้นกล้ากล้วยไข่ทไ่ี ด้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อให้มอี ตั ราการ
รอดชีวติ และสามารถออกปลูกในสภาพแวดล้อมปกติได้
คาสาคัญ : อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ ตูอ้ นุบาลพืชเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ การรอดชีวติ ของพืช
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Abstract
The development of acclimatization chambers improves the efficiency for hardening-off in
vitro plantlet of Musa spp. ‘Kluai Khai’ before transplantation using the internet of thing technology.
This study has developed acclimatization chambers to control and monitor inner of the environment
of acclimatization chambers. Moreover, to test the performance of the software and other systems.
After the acclimatization chambers were developed, the performance testing was divided into two
parts: 1) Test the controlled and detected humidity inside the chambers. 2) To test the control of the
chambers from the Internet (cloud) to responding to the data and sending commands from a remote
location. This experiment found that the acclimatization chambers controlled the humidity of the
chambers at 60 to 90 percent, using automatic system control, and remote device in the chamber via
the Internet. Consequently, it is also effective in improving the conditions of vitro plantlet of Musa spp.
‘Kluai Khai’ obtained from tissue culture to have a survival rate and can be planted in normal conditions.
Keywords: Internet of Thing, Acclimatization chambers, Plants survival
บทนา
กล้วยไข่เป็ นพืชทีด่ ูแลง่ายสามารถเติบโตได้ในทุกสภาพพืน้ ทีท่ ุกภูมภิ าคของประเทศไทย โดย
จังหวัดกาแพงเพชรเป็ นจังหวัดทีม่ ดี นิ และแร่ธาตุภายในดินทีเ่ หมาะสมกับการปลูกกล้วยไข่ ทาให้กล้วยไข่
กาแพงเพชร (สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ, ธเนศ ศรีวชิ ยั ลาพันธ์ และกาญจนา โชคถาวร, 2557) มีสารอาหารที่
สูงและรสชาติทอ่ี ร่อยมากกว่าการปลูกในภูมภิ าคอื่น ๆ อีกทัง้ ยังมีความเกีย่ วเนื่องกับวิถชี วี ติ ของคนไทยมา
อย่างยาวนาน ดังนัน้ ทางด้านการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรหลายแห่ง จึงได้มกี ารคัดเลือกสายพันธุ์
กล้วยที่มคี ุณภาพดี เพื่อนามาทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และให้การส่งเสริมแก่เกษตรกรที่มคี วามต้องการ
ปลูกกล้วยพันธุ์ดี มีความต้านทานโรค รสชาติดี และต้นพืชที่ผลิตได้มีขนาดสม่ าเสมอ จึงให้ผลผลิตที่
สามารถเก็บเกีย่ วได้ในปริมาณมากพร้อมกัน
ขัน้ ตอนหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากคือขัน้ ตอนของการปรับสภาพต้นกล้ากล้วยไข่ให้แข็งแรง
เนื่องจากต้นกล้าของกล้วยทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ (ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัด
สุพรรณบุร,ี 2557) ในขวดนัน้ ยังไม่สามารถนาไปปลูกลงสูพ่ น้ื ดินได้ในทันที เพราะต้นกล้าทีไ่ ด้ยงั ไม่แข็งแรงพอ
ทีจ่ ะนาไปลงปลูกได้ ดังนัน้ จึงต้องมีการอนุ บาลกล้วยจากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อก่อน โดยการอนุ บาลกล้วยจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อต้นกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ จะมีรูปร่างทรงต้นปกติในสภาพธรรมชาติ
เพียงแต่มขี นาดเล็ก โดยเฉลีย่ ควรจะมีความสูงประมาณ 4 ถึง 8 ซม. มีใบไม่ต่ากว่า 4 ใบ จานวนรากไม่ต่ ากว่า
4 เส้น ความยาวรากอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 ซม. เมื่อนาออกจากขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ จาเป็ นต้องได้รบั การปรับ
สภาพของต้นกล้ากล้วยไข่ให้มกี ารพัฒนาทางสรีรวิทยา และการปรับสภาพของสัณฐานการเจริญด้านต่าง ๆ
ของราก ลาต้น และใบ เนื่ องจากเมื่อน าต้นกล้ากล้วยไข่ ออกสัมผัสกับอากาศที่มีสภาพแวดล้อม ทัง้ แสง
อุณหภูมิ และความชืน้ ทีไ่ ม่สม่าเสมอตลอดเวลา พืชจะคายน้ ามากขึน้ ทาให้เหีย่ วเฉาและตายได้ง่าย ดังนัน้ การ
ย้ายพืชเนื้อเยื่อจากสภาพปลอดเชือ้ เพื่อนาไปปลูกในสภาพธรรมชาติ ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราการสูญเสียน้า
ของพืชเป็ นพิเศษ ควรให้ความสมดุลระหว่างอัตราการสูญเสียน้ ากับอัตราการดูดน้ าขึ้นมาใช้ให้มากที่สุด
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จึงจะทาให้ต้นพืชรอดชีวิตอยู่ได้ จึงแบ่งช่วงเวลาการดูแลพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อที่เพิ่งนาออกมาปลูก
ออกเป็ น 3 ระยะ คือ การอนุ บาลระยะที่ 1 เป็ นระยะทีต่ ้นพืชต้องได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ ด้วยการควบคุม
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ และความเข้มของแสงให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิด
นัน้ ๆ เป็ นช่วงเวลาการดูแลไม่ต่ากว่า 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ย้ายปลูก การอนุบาลระยะที่ 3 เป็ นการดูแลต่อ
จากระยะที่ 1 อีก 30 ถึง 45 วัน ระยะนี้พชื จะมีความแข็งแรงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้มากขึน้ เมื่อ
ผ่านการอนุ บาลระยะที่ 2 แล้ว รวมระยะเวลาทัง้ สิ้น ประมาณ 60 ถึง 75 วัน ต้นพันธุ์พชื ในบางชนิดนัน้ จะ
สามารถย้ายไปปลูกในสภาพปลูกเลีย้ งปกติได้ และการอนุบาลระยะที่ 3 เป็ นการดูแลในสภาพโรงเรือนเปิ ด เพื่อ
ปรับสภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะนาไปปลูกในสภาพธรรมชาติ การอนุ บาลพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อตลอดระยะเวลา 60 ถึง 75 วัน เป็ นกระบวนการที่มคี วามสาคัญที่ควบคู่ไปกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หรือจัดเป็ นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของกระบวนการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ ซึง่ มีพชื อยู่หลายชนิดด้วยกันทีส่ ามารถ
นาไปเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อได้ แต่ไม่สามารถหารูปแบบวิธกี ารอนุ บาลพันธุพ์ ชื นัน้ ๆ ให้มชี วี ติ รอดจนนาไปปลูกใน
สภาพธรรมชาติได้ ดังนัน้ การศึกษาหาแนวทางการผลิตพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อในเชิงเศรษฐกิจ
หรืออุตสาหกรรม ต้องควบคู่ไปกับการนาพืชออกปลูกในสภาพธรรมชาติดว้ ยเสมอ
จากปญั หาดังกล่าวในข้างต้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและศึกษาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมต่อควบคุมการ
ปรับสภาพก่อนออกปลูกด้วยการใช้ตู้อนุ บาลต้นกล้า ด้วยเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ (Internet of
Things : IOT) (Gubbi et al., 2013) เพื่อช่วยลดกระบวนการในการอนุ บาลต้นกล้าที่จะต้องได้รบั การดูแล
อย่างใกล้ชดิ ซึง่ มีการประยุกต์ใช้ IOT ในงานต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์
และระบบติดตามรถยนต์ ระบบเปิ ด-ปิ ดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็ นต้น จึงมีการพัฒนาต้นแบบตูอ้ นุ บาล
ต้นกล้า (Chamber) โดยท าการศึกษาการตู้ต้น แบบที่สามารถควบคุ ม และตรวจสอบความชื้น ได้จ าก
ระยะไกล และทดสอบประสิท ธิภ าพของระบบควบคุ ม และระบบตรวจสอบความชื้น ของตู้อ นุ บ าลที่
พัฒนาขึ้นในการปรับสภาพต้ นกล้ากล้วยไข่ให้แข็งแรงก่อนที่จะนาไปปลูกในสภาพแวดล้อมจริง อันจะ
ส่งเสริมให้มอี ตั ราการรอดชีวติ ได้มากขึน้ และประหยัดเวลา แรงงงาน และลดพืน้ ทีใ่ นการดูแลได้มากขึน้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อสร้างตูต้ น้ แบบทีส่ ามารถควบคุมและตรวจสอบความชืน้ ได้จากระยะไกล
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุม และระบบตรวจสอบความชืน้ ของตูอ้ นุ บาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั ได้มีการพัฒนาตู้อนุ บาลกล้วยไข่กาแพงเพชร เพื่อใช้ในการอนุ บาลกล้วยไข่
โดยงานวิจยั นี้จะเป็ นการนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ทาการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาตูอ้ นุบาลกล้วยไข่กาแพงเพชร
โดยได้แนวคิดมาจากการศึกษา ต้นแบบพัฒนาตูค้ วบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Katagiri & et al., 2015)
ทีส่ ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อุณหภูมอิ ยู่ทป่ี ระมาณ 22.2 องศาเซลเซียส บวกลบไม่เกิน 0.8 องศาเซลเซียส
ควบคุมความชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ หนึ่งชัวโมงอยู
่
่ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ บวกลบไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และ
มีราคาถูกกว่าท้องตลาด และการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนปลูกพืชควบคุมและมอนิเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
(พรรณวิภา อรุณจิตต์, นาวี โกรธกล้า และปิ จริ าวุธ เวียงจันดา, 2558) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง ซึง่ องค์ความรูจ้ าก
งานวิจยั ดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาตู้อนุ บาลกล้วยไข่กาแพงเพชร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การวิเคราะห์ระบบงานเก่าและระบบงานใหม่
การเพาะเลี้ยงกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในระบบงานเดิมนัน้ เป็ นกระบวนการท างานทัง้ 3
ขัน้ ตอน คือ 1) การคัดเลือกพันธุก์ ล้วยเพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ ซึง่ ในการคัดเลือกพันธุข์ องกล้วยทีจ่ ะ
นามาทาการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อนัน้ มีสว่ นทีส่ าคัญคือ ต้องเป็ นพันธุท์ ่ดี แี ละปลอดโรค ซึง่ จะส่งผลให้กล้วยทีไ่ ด้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนัน้ ออกมาเป็ นกล้วยพันธุ์ดแี ละปลอดโรค ตรงตามแบบที่ได้ทาการคัดเลือกไว้
2) นากล้วยทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อมาทาการอนุ บาล ทัง้ หมด 3 ระยะ ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการอนุ บาล
ประมาณ 70 วัน โดยทัง้ 3 ระยะจะต้องอยู่ในสภาวะกึ่งเปิ ดกึ่งปิ ด เพื่อควบคุมความชื้นที่เหมาะสมให้กบั
กล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ 3) นากล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อทีผ่ ่านการอนุบาลจนเสร็จสิน้ กระบวนการทัง้ 3 ระยะ
แล้ว ไปทาปลูกลงดินในสภาพแวดล้อมปกติต่อไป โดยกระบวนการของระบบเดิมแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเพาะเลีย้ งกล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อในระบบงานเดิม
ทีม่ า : ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
สาหรับการเพาะเลีย้ งกล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อในระบบงานใหม่นนั ้ จะมีกระบวนการทางานทีส่ าคัญ 3
ขัน้ ตอน เช่นเดียวกันกับการเพาะเลีย้ งกล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อในระบบงานเดิม แต่จะมีระบบงานทีเ่ ปลีย่ นไป
ในระบบงานใหม่น้ี ทาการเปลีย่ นระบบงานในขัน้ ตอนที่ 3 ทีจ่ ากเดิมจะเป็ นการนาเอากล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
ไปอนุ บาลตามปกติ เปลี่ยนเป็ นการนาเอากล้วยเพาะเลีย้ งเนื้ อเยื่อมาทาการอนุ บาลในตู้อนุ บาลที่ได้ทาการ
สร้างขึน้ มา ซึง่ ก็คอื ตูอ้ นุบาลกล้วยไข่กาแพงเพชร โดยกระบวนการของระบบเดิมแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเพาะเลีย้ งกล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อในระบบงานใหม่
ทีม่ า : ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การออกแบบและพัฒนาระบบตูอ้ นุบาลกล้วยไข่
การออกแบบระบบตู้อ นุ บาลกล้วยไข่ก าแพงเพชร มีส่ ว นที่ส าคัญ อยู่ 2 ส่ ว นด้ว ยกัน คือ
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของตูอ้ นุ บาล โดยฮาร์ดแวร์ คือโครงสร้างของตูอ้ นุ บาลกล้วยไข่ และการออกแบบ
แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในตู้อนุ บาลกล้วยไข่ ส่วนซอฟต์แวร์ คือซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์
และซอฟต์แวร์ทอ่ี ยู่ในส่วนของแดชบอร์ดทีใ่ ช้ในการประมวลผลและแสดงผล แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ภาพรวมของระบบ
การออกแบบระบบการท างานของตู้อนุ บาลกล้วยไข่ ประกอบด้วย 2 ส่วนที่มีการท างาน
ร่ ว มกัน กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การท างานของระบบซึ่ง ประกอบด้ ว ย (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) รุ่น NodeMCU (เจษฎา ขจรฤทธิ,์ ปิ ยนุ ช ชัยพรแก้ว และหนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน, 2560), (2)
คลาวด์ (Cloud) (ชลาธิป ทุมกานนท์ และคณะ, 2560), (3) แดชบอร์ด (Dashboard) จาก Freeboard ของ
NETPIE (รั ต นสุ ด า สุ ภ ดนั ย สร และคณะ, 2561), (4) เซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
(Temperature and Humidity Sensor : DHT11) (Setiyono, Sumardi & Harisuryo, 2015) และ (5) อุปกรณ์
ั ๊ ้ า เป็ นต้น ในขัน้ ตอนแรกนัน้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาการสังการให้
ต่าง ๆ (Devices) เช่น พัดลมและปมน
่
เซ็นเซอร์ (Sensor) ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทางาน เพื่อทาการตรวจวัดค่าอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ภายในตูอ้ นุบาล จากนัน้ เซ็นเซอร์ทาการส่งค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ ทีท่ าการตรวจวัดได้ในขณะนัน้
กลับมายังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทาการประมวลผล และทาการส่งค่าอุณหภูมแิ ละความชื้ นนัน้ ขึน้ ไป
จัดเก็บบนคลาวด์ และแดชบอร์ดที่มกี ารเชื่อมต่อกับคลาวด์อยู่ก่อนแล้วนัน้ มีการดึงข้อมูลบนคลาวด์ไป
แสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โดยสามารถสังการจากหน้
่
าเว็บไซต์ลงมาควบคุมอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อ
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านคลาวด์ได้ ซึง่ ได้ทาการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั คลาวด์เพื่อรอรับคาสัง่
การทางาน เพื่อทางานตามทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กระบวนการทางานของระบบ
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2.1 ฮาร์ดแวร์ของตูอ้ นุบาล
การออกแบบตู้อนุ บาลที่เป็ นส่วนของฮาร์ดแวร์ของตู้อนุ บาลจะมีส่วนที่สาคัญอยู่
3 ส่วน คือ การออกแบบตู้อนุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ การออกแบบตู้อนุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 3 มิติ และ
แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนี้
1) การออกแบบตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ
สาหรับการออกแบบตู้อนุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ เน้นให้สามารถมองเห็น
มุมมองของตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ได้ทงั ้ ในแบบด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง แสดงดังภาพที่ 5
ก

ข

ภาพที่ 5 (ก) ตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ และ (ข) แบบ 3 มิติ
ตู้อนุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิตดิ งั ภาพที่ 5 (ก) นัน้ ได้แสดงถึงมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลัง โดยมีสดั ส่วนของขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง อ้างอิงตามลักษณะของกล้วยเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ ซึง่ กาหนดไว้ทข่ี นาด 60 x 60 x 60 เซนติเมตร สาหรับขนาดที่ยงั ไม่รวมโมดูลทาความชืน้ ซึง่ หาก
รวมโมดูลทาความชืน้ จะอยู่ทข่ี นาด 60 x 90 x 60 เซนติเมตร สาหรับตูอ้ นุบาล 1 กล่องโดยได้ทาการออกแบบ
ไว้ทงั ้ หมด 3 กล่อง อ้างอิงตามลักษณะการอนุ บาลของกล้วยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ ทีต่ ้องมีการเพาะเลีย้ งทัง้ หมด
3 ระยะ ซึง่ เมื่อรวมแผงควบคุม และตูอ้ นุบาลทัง้ 3 กล่องแล้ว จะมีความสูงโดยรวมอยู่ท่ี 200 เซนติเมตร
2) การออกแบบตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ในแบบ 3 มิติ
การออกแบบตู้อนุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 3 มิติด ังภาพที่ 5 (ข) มีใช้การอ้างอิง
สัดส่วนของตู้อนุ บาลจากการออกแบบตูอ้ นุ บาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ เพื่อให้เห็นภาพของตูอ้ นุ บาลทีจ่ ะทา
การพัฒนาขึน้ มาได้อย่างชัดเจน โดยมีขนาดสัดส่วนของ ความกว้าง ความยาว และความสูง ตามที่ได้ทา
การออกแบบไว้ในการออกแบบตูอ้ นุบาลกล้วยไข่ในแบบ 2 มิติ
3) แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในตูอ้ นุบาลกล้วยไข่
การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ภ ายในตู้ อ นุ บาลกล้ ว ยไข่ มี อุ ป กรณ์ ท ั ง้ สิ้ น 11 ตั ว
ประกอบด้วย (1) เป็ นพาวเวอร์ซบั พลาย (12V,1A) จานวน 1 ตัว (2) ไมโครคอนโทรเลอร์ (NodeMCU)
จานวน 2 ตัว (3) รีเลย์ (4Channel) จานวน 2 ตัว (4) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมแิ ละความชื้น (DHT11)
ั ๊ ้ า) จานวน 3 ชุด โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
จานวน 3 ตัว และ (5) โมดูลทาความชืน้ (แผงรังผึง่ และปมน
ของตู้ อ นุ บ าลทั ง้ 3 กล่ อ ง มี POWER คื อ พาวเวอร์ ซ ั บ พลายที่ ใ ช้ ส าหรั บ จ่ า ยไฟ 5 โวลต์ ใ ห้ ก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ตัว จ่ายไฟ 12 โวลต์ให้กบั รีเลย์ 2 ตัว และจ่ายไฟ 5 โวลต์ให้กบั เซนเซอร์ตรวจวัด
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อุณหภูมแิ ละความชืน้ 3 ตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั ที่ 1 ใช้สาหรับคอยรับค่าคาสังจากผู
่
ใ้ ช้ เพื่อควบคุม
โมดูลทาความชืน้ โดยทีจ่ ะคอยส่งค่าสัญญานให้กบั รีเลย์ เพื่อให้รเี ลย์สงเปิ
ั ่ ดหรือปิ ดโมดูลทาความชืน้ ต่อไป
และไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั ที่ 2 จะคอยรับข้อมูลความชืน้ จากเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ เพื่อ
ส่งไปแสดงผลทีแ่ ดชบอร์ด แสดงแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในตูอ้ นุบาลกล้วยไข่แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในตูอ้ นุบาลกล้วยไข่
2.2 ซอฟต์แวร์ของตูอ้ นุบาล
การออกแบบซอฟต์แวร์ของตู้อนุ บาลกล้วยไข่จะมีส่วนทีส่ าคัญอยู่ 2 ส่วนคือซอฟต์แวร์
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบหน้าแดชบอร์ดสาหรับแสดงผลและควบคุมการทางาน
1) ซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ก่อนที่จะเริม่ ทาการเขียนโปรแกรมจะต้องทาการเขียนแผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) เพื่อลาดับขัน้ ตอน
การทางานของซอฟต์แวร์ให้เป็ นขัน้ เป็ นตอน โดยที่ผงั งานนี้จะเป็ นกระบวนการทางานของโปรแกรมของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ ท ัง้ 2 ตัว ที่ท างานประสานกัน ผ่ า นคลาวด์ ซึ่งเมื่อเริ่มการท างานของตู้ อ นุ บ าล
ไมโครคอนโทรเลอร์ตวั ที่ 1 (MCU1) จะทาการรับค่าความชืน้ เซนเซอร์ และส่งค่าความชืน้ ให้กบั คลาวด์เพื่อไป
แสดงผลบนแดชบอร์ด จากนัน้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตวั ที่ 2 (MCU2) จะทาการรับค่าความชื้นจากคลาวด์มา
ประมวลผลตามเงื่อนไขทีว่ ่า H≥79 (ค่าดังกล่าวได้จากการทดลองในการทดลองที่ 1.1 เพื่อใช้ความชืน้ ภายในตู้
อยู่ท่ี 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ต้นกล้าต้องการ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี , 2557)) โดยที่ H คือตัวแปรที่เก็บค่ าความชื้นที่ร ับมาจากคลาวด์ ค าแปลของเงื่อนไขคื อ
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ค่าความชืน้ มากกว่า 79 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ ถ้าใช่ ให้โปรแกรมสังให้
่ โมดูลทาความชืน้ หยุดทางาน และถ้าไม่ใช่
ให้โปรแกรมสังให้
่ โมดูลทาความชื้นทางาน โดยที่โปรแกรมนี้จะวนรอบการทางานไปจนกว่าผู้ใช้จะหยุดการ
ทางานของตูอ้ นุบาล แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 กระบวนการทางานของโปรแกรม
2) การออกแบบหน้าแดชบอร์ด ในการออกแบบหน้าแดชบอร์ดสาหรับควบคุมและแสดงผล จะ
ทาการออกแบบตามลักษณะของตู้อนุ บาลโดยจะทาการแบ่งออกเป็ น 3 คอลัมน์ เพื่อแยกส่วนควบคุมและ
แสดงผลของแต่ละห้องออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีการจัดวาง คือ แรกสุดของคอลัมน์จะแสดงค่าความชืน้
ั ๊ ้าแสดงดังภาพที่ 8
ถัดมาจะเป็ นส่วนควบคุมความแรงของพัดลม และสุดท้ายจะเป็ นส่วนควบคุมปมน

ภาพที่ 8 หน้าแดชบอร์ด
3. การทดลองปรับสภาพก่อนออกปลูกของต้นกล้ากล้วยไข่เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อด้วยตูอ้ นุบาลต้นพืช
ต้นกล้วยไข่ท่ไี ด้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 12 สัปดาห์ นามาล้างทาความสะอาดอาหาร
เพาะเลี้ยงออก นาไปย้ายปลูกในวัสดุปลูกที่เป็ นแกลบดา โดยแบ่งต้นกล้ากล้วยไข่ออกเป็ น 4 กลุ่มทดลอง
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ซึ่งนาไปเลี้ยงในตู้อนุ บาลต้นพืช วางเลี้ยงทัง้ 3 กล่อง กล่องละ 40 ต้น และอีก 40 ต้น ทาการวางเลี้ยงไว้
ภายนอกตู้อนุ บาล วางเลี้ยงในสภาพที่มแี สงแดดราไร รดน้ าเป็ นเวลา 2 ครัง้ (เช้าและเย็น) หรือเมื่อสังเกต
พบว่าวัสดุปลูกแห้ง วางเลี้ยงภายในตู้อนุ บาลเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ จากนัน้ ย้ายต้นกล้ากล้วยไข่ออกจากตู้
อนุบาลมาย้ายปลูกลงในกระถางทีม่ ขี นาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ใช้ดนิ หมักสาหรับปลูกต้นไม้เป็ นวัสดุ
ปลูก และวางเลีย้ งต้นกล้ากล้วยไข่ภายในโรงเรือนเพาะชาทีม่ กี ารพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง รดน้ าวันละ
2 ครัง้ (เช้าและเย็น) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ทาการบันทึกอัตราการรอดชีวติ ของต้นกล้ากล้วยไข่ทอ่ี อกปลูก
ผลการวิ จยั
ผลการทดลองของตู้อนุ บาลกล้วยไข่กาแพงเพชร เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมและ
ระบบตรวจสอบความชืน้ ของตู้อนุ บาล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือการทดลองเพื่อทดสอบอุปกรณ์ควบคุม
การทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล และการทดลองตู้
อนุ บาลกับกล้ากล้วยไข่เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ โดยเมื่อดาเนินการจนเสร็จสิน้ กระบวนการแล้ว ได้ตู้อนุ บาลกล้วย
ไข่ทส่ี ามารถควบคุมและตรวจสอบความชืน้ ได้จากระยะไกล สามารถทางานด้วยความถูกต้อง ซึง่ จะช่วยให้
พืชเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อมีอตั ราการรอดชีวติ มากยิง่ ขึน้
1. การทดลองเพื่อทดสอบอุปกรณ์ควบคุม
การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบความชื้นของตู้อนุ บาล
ซึง่ จะต้องใช้เครื่องมือในการทดลองคือ 1) ตูอ้ นุบาลกล้วยไข่กาแพงเพชร และ 2) แดชบอร์ด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตู้อนุ บาลกล้วยไข่กาแพงเพชร คือ ตู้ทไ่ี ด้จากการออกแบบไว้เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับ
ทาการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็ น 2 ส่วน คือ ภาพรวมของตู้อนุ บาล และ
ภาพภายในตูอ้ นุบาล ในการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยภาพ (ก) จะเป็ นภาพรวมของตูอ้ นุบาล ซึง่
ประกอบไปด้วยตูอ้ นุบาลกล่อง 1, 2 และ 3 ตามลาดับโดยนับจากบนลงล่าง ภาพ (ข) เป็ นภาพภายในของ
ตู้อนุ บาลกล่องที่ 1 โดยจะมีแผงควบคุมไฟอยู่ท่บี นสุดของตู้อนุ บาล ซึ่งภายในกล่องของตู้อนุ บาลจะ
ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ แผงไฟ LED ที่สามารถปรับสีได้โดยผู้วจิ ยั เลือกใช้สขี าว (Gupta & Jatothu,
2013) โมดูลควบคุมความชืน้ และชัน้ สาหรับวางถาดแสดงดังภาพที่ 9

ก

ข

ภาพที่ 9 ตูอ้ นุบาลกล้วยไข่กาแพงเพชร แสดงลักษณะโครงสร้างภายนอก (ก) และภายในตู้ (ข)
2) แดชบอร์ด เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะใช้สาหรับการทดลองเพื่อทดสอบระบบควบคุมและแสดงผล
จากระยะไกล ซึง่ ได้จดั ทาตามรูปแบบทีไ่ ด้ทาการออกแบบไว้แล้ว โดยทาการจัดวางให้มี 3 คอลัมน์ อ้างอิง
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ตามจานวนกล่องของตูอ้ นุบาล เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยทีค่ อลัมน์ของตูอ้ นุ บาลกล่องที่ 1 อยู่ทางซ้าย
สุด กล่องที่ 2 อยู่ตรงกลาง และขวาสุดคือตูอ้ นุบาลกล่องที่ 3 แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แดชบอร์ด
จากภาพที่ 10 เป็ นภาพของแดชบอร์ดที่ใช้ในการทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจาก
ระยะไกล โดยจะแบ่งเป็ น 3 คอลัมน์ โดยที่ซ้ายสุดจะเป็ นคอลัมน์ของกล่องที่ 1 ตรงกลางเป็ นคอลัมน์ของ
กล่องที่ 2 และขวาสุดเป็ นคอลัมน์ของกล่องที่ 3 ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะประกอบไปด้วยส่วนที่แสดงความชื้น
ั ๊ ้า
ส่วนควบคุมพัดลมระดับที่ 1 ส่วนควบคุมพัดลมระดับที่ 2 และส่วนควบคุมปมน
การทดสอบอุปกรณ์ควบคุมภายในกล่องที่ 1, 2 และ 3 เพื่อหาช่วงของความชืน้ จากอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมของตู้ทจ่ี ะสามารถควบคุมความชืน้ ได้ ทีจ่ ะใช้ในการตัง้ ค่าเงื่อนไขของตู้อนุ บาลแต่ละกล่อง
ออกมาในรูปแบบของแผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) แล้วใช้เงื่อนไขทีไ่ ด้จากการทดลองการทางานใน
โหมดอัตโนมัติ โดยมีวธิ กี ารทดลองทัง้ 3 กล่อง ดังนี้
1) ทาการทดสอบกับกล่องแต่ละกล่องโดยให้ความชืน้ เริม่ ต้นไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์
ั ๊ ้า
2) จากนัน้ ทาการเปิ ดอุปกรณ์ภายในกล่อง ได้แก่ พัดลมระดับที่ 1 พัดลมระดับที่ 2 และปมน
ของแต่ละกล่องตามลาดับ
3) บันทึกผลค่าความชืน้ ของการทดลองของแต่ละกล่องออกเป็ น 3 การทดลองย่อย ดังนี้
- การทดลองที่ 1.1 การทดสอบอุปกรณ์ทาความชืน้ ของกล่องที่ 1 ดาเนินการตามขัน้ ตอนของ
การทดลองควบคุมความชืน้ ของอุปกรณ์ภายในสภาพแวดล้อมของตูใ้ นกล่องที่ 1 ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 กราฟของการทดลองที่ 1

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีท่ี 11 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

35

จากภาพที่ 11 จะเป็ นผลการทดลองของกล่องที่ 1 ทีไ่ ด้จากการทดลองโดยจะนามาแสดงผลใน
รูปแบบกราฟ ซึง่ เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่า จากกราฟเส้นสีน้าเงิน คือ เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1 ค่าความชืน้
จะไม่เพิ่มขึ้น โดยจะมีความชื้นเฉลี่ยที่ 61 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีส้ม เมื่อเปิ ดพัดลมระดั บที่ 2 ค่า
ความชืน้ จะไม่เพิม่ ขึน้ โดยจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 65 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีเทา เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1
ั ๊ ้ า ค่าความชื้นเพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 5 และค่าความชื้นจะคงที่ 90
ร่วมกับการเปิ ดปมน
เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 15 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 91 เปอร์เซ็นต์ และจากกราฟเส้นสีเหลือง
ั ๊ ้า ค่าความชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 3 และค่า
เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 2 ร่วมกับการเปิ ดปมน
ความชืน้ จะคงที่ 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 5 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 92 เปอร์เซ็นต์
- การทดลองที่ 1.2 การทดสอบอุปกรณ์ทาความชืน้ ของกล่องที่ 2 ดาเนินการตามขัน้ ตอนของ
การทดลองควบคุมความชืน้ ของอุปกรณ์ภายในสภาพแวดล้อมของตูใ้ นกล่องที่ 2 ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 กราฟของการทดลองที่ 2
จากภาพที่ 12 จะเป็ นผลการทดลองของกล่องที่ 2 ที่ได้จากการทดลองโดยจะนามาแสดงผลใน
รูปแบบกราฟ ซึง่ เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่า จากกราฟเส้นสีน้ าเงิน คือ เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1 ค่าความชืน้ จะ
ไม่เพิม่ ขึน้ โดยจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 58 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีสม้ เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 2 ค่าความชืน้ จะ
ไม่เพิม่ ขึน้ โดยจะมีความชืน้ เฉลี่ยที่ 63 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีเทา เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1 ร่วมกับการ
ั ๊ ้า ค่าความชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 5 และค่าความชืน้ จะคงที่ 87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึง
เปิ ดปมน
นาทีท่ี 10 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 86 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ และจากกราฟเส้นสีเหลือง เมื่อเปิ ดพัด
ั ๊ ้ า ค่าความชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 3 และค่าความชื้นจะ
ลมระดับที่ 2 ร่วมกับการเปิ ดปมน
คงที่ 87 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ เมื่อถึงนาทีท่ี 6 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 87 เปอร์เซ็นต์
- การทดลองที่ 1.3 การทดสอบอุปกรณ์ทาความชืน้ ของกล่องที่ 3 ดาเนินการตามขัน้ ตอนของการ
ทดลองควบคุมความชืน้ ของอุปกรณ์ภายในสภาพแวดล้อมของตูใ้ นกล่องที่ 3 ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 13

ภาพที่ 13 กราฟของการทดลองที่ 3
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จากภาพที่ 13 จะเป็ นผลการทดลองของกล่องที่ 3 ทีไ่ ด้จากการทดลองโดยจะนามาแสดงผลใน
รูปแบบกราฟ ซึง่ เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่า จากกราฟเส้นสีน้าเงิน คือ เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1 ค่าความชืน้
จะไม่เพิ่มขึ้น โดยจะมีความชื้นเฉลี่ยที่ 52 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีส้ม เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 2 ค่า
ความชืน้ จะไม่เพิม่ ขึน้ โดยจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 56 เปอร์เซ็นต์ จากกราฟเส้นสีเทา เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 1
ั ๊ ้ า ค่าความชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 22 และค่าความชืน้ จะคงที่ 80
ร่วมกับการเปิ ดปมน
เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 22 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ และจากกราฟเส้นสีเหลือง
ั ๊ ้า ค่าความชืน้ เพิม่ ขึน้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 5 และค่า
เมื่อเปิ ดพัดลมระดับที่ 2 ร่วมกับการเปิ ดปมน
ความชืน้ จะคงที่ 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงนาทีท่ี 5 โดยทัง้ 30 นาทีจะมีความชืน้ เฉลีย่ ที่ 81 เปอร์เซ็นต์
2. การทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ
การทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ จะทาการทดสอบการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งได้เงื่อนไขการ
ทางานของระบบมาจากการทดลองที่ 1 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยจะทาการ
ั ๊ ้า
แบ่งการทดสอบการควบคุมอัตโนมัตอิ อกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ทีค่ วามชืน้ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ สังให้
่ ปมน
ั ๊ ้าแสดงดังตารางที่ 1
ทางาน และ 2) ทีค่ วามชืน้ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ตัดการทางานของปมน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการควบคุมอัตโนมัตทิ ค่ี วามชืน้ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มครัง้
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการควบคุมอัตโนมัติทค่ี วามชืน้ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ
กล่องที่ 1, 2 และ 3 ซึง่ จะเป็ นผลการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยเมื่อภายในตูม้ คี วามชืน้ น้อยกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสังให้
่ โมดูลทาความชืน้ ทางาน ซึง่ จะทาการทดสอบทัง้ สิน้ 10 ครัง้ โดย
ความชืน้ เริม่ ต้นที่ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เมื่อทาการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบทัง้ สิน้ 10 ครัง้
ของตู้อนุ บาลกล่องที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลีย่ เป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ หมายความว่าการทดสอบการควบคุม
อัตโนมัตทิ ค่ี วามชืน้ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โปรแกรมสามารถทางานได้ตรงตามเงื่อนไข 100 เปอร์เซ็นต์
โดยมีความถูกต้องและความแม่นยาอย่างมาก
3. การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล
การท าการทดสอบระบบควบคุ มและแสดงผลจากระยะไกล จะใช้แดชบอร์ด ที่ได้ทาการ
ออกแบบไว้ม าท าการทดสอบ เพื่อ ท าการทดสอบประสิท ธิภ าพของระบบควบคุ ม และแสดงผลจาก
ระยะไกล ซึง่ จะมีรายการทีจ่ ะทาการทดสอบ คือ การแสดงผลค่าความชืน้ การเปิ ดพัดลมระดับที่ 1 การปิ ด
ั ๊ ้า และการปิ ดปมน
ั ๊ ้า โดยจะ
พัดลมระดับที่ 1 การเปิ ดพัดลมระดับที่ 2 การปิ ดพัดลมระดับที่ 2 การเปิ ดปมน
มีผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล
การทดสอบ
แสดงค่าความชืน้
เปิดพัดลมระดับที่ 1
ปิดพัดลมระดับที่ 1
เปิดพัดลมระดับที่ 2
ปิดพัดลมระดับที่ 2
ั ้ ้า
เปิ ดปมน
ั ้ ้า
เปิ ดปมน
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล โดยที่จะทาการ
ทดสอบทัง้ สิ้น 10 ครัง้ และหาค่าเฉลี่ย ซึ่งจะมีรายการที่จะทาการทดสอบ คือ 1) การแสดงผลค่าความชื้น
พบว่ามีค่าเฉลีย่ 100 เปอร์เซ็นต์ 2) การสังเปิ
่ ดพัดลมระดับที่ 1 พบว่ามีค่าเฉลีย่ 100 เปอร์เซ็นต์ 3) การสังปิ
่ ด
พัดลมระดับที่ 1 พบว่ ามีค่ าเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ 4) การสังเปิ
่ ดพัดลมระดับที่ 2 พบว่ ามีค่ าเฉลี่ย 100
ั ๊ ้ า พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์ 5) การสังปิ
่ ดพัดลมระดับที่ 2 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ 6) การสังเปิ
่ ดปมน
ั ๊ ้า พบว่ามีค่าเฉลีย่ 100 เปอร์เซ็นต์
ค่าเฉลีย่ 100 เปอร์เซ็นต์ และ 7) การสังปิ
่ ดปมน
4. การทดลองปรับสภาพก่อนออกปลูกของต้นกล้ากล้วยไข่เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อด้วยตูอ้ นุบาลต้นพืช
จากการทดลองพบว่าต้นกล้ากล้วยไข่ทไ่ี ด้รบั การปรับสภาพหลังการออกปลูกในตู้อนุ บาลพืช
นัน้ มีการเจริญเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีการตายเกิดขึน้ เนื่องจากต้นกล้าบางต้นไม่สามารถปรับตัวได้ ทาให้
อัตราการรอดชีวติ ลงลดต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่มทดลอง และเมื่อเลีย้ งผ่านไปเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
พบว่าต้นกล้วยไข่ทเ่ี ลีย้ งภายนอกตู้อนุ บาลพืชเหีย่ วตายลงทัง้ หมด และต้นกล้ากล้วยไข่ทเ่ี ลีย้ งในกล่องทัง้ 3
กล่อง ของตูอ้ นุบาลพืชพบว่ามีอตั ราการรอดชีวติ มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 อัตราการรอดชีวติ ของต้นกล้ากล้วยไข่ในตูอ้ นุบาลเนื้อเยื่อเมื่อเลีย้ งเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
ต้นกล้ากล้วยไข่ทไ่ี ด้รบั การปรับสภาพก่อนการออกปลูกภายในตู้อนุ บาลพืชเป็ นระยะเวลา
4 สัปดาห์ หลังจากนัน้ น าต้นกล้วยไข่ ได้ผ่ านการปรับสภาพแล้ว มาย้ายปลูกลงในกระถางที่มีขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว เมื่อเลีย้ งต้นกล้ากล้วยไข่ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าต้นกล้ากล้วยไข่มี
การเจริญเติบโตขึน้ และมีอตั ราการรอดชีวติ สูงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในทุกกลุ่มทดลอง แสดงดังภาพที่ 15
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ก

ข

ภาพที่ 15 ตัวอย่างต้นกล้ากล้วยไข่ทไ่ี ด้จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อทีม่ กี ารปรับสภาพหลังการออกปลูกทีเ่ ลีย้ ง
ปรับสภาพในตูอ้ นุ บาลพืชโดยเลีย้ งไว้เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ก) และต้นกล้ากล้วยไข่ทว่ี างเลีย้ ง
ภายในโรงเรือนเพาะชาทีม่ กี ารพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงอีกเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ข)
อภิ ปรายผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาตู้อนุ บาลกล้วยไข่กาแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตทุกสรรพสิง่
โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อสร้างตู้ต้นแบบทีส่ ามารถควบคุมและตรวจสอบความชืน้ ได้จากระยะไกล
และ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุม ซึง่ ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าจนสามารถพัฒนาตู้
ต้นแบบตู้อนุ บาล แดชบอร์ดทีใ่ ช้สาหรับควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล และชุดโปรแกรมการทางานของตู้
อนุ บาลขึ้นมาได้ ซึ่งได้มีการออกแบบการทดลอง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบ
ตรวจสอบความชื้นของตู้อนุ บาล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนคือ 1) การทดลองเพื่อทดสอบอุปกรณ์ควบคุม 2)
การทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ 3) การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล และ 4) การทดสอบ
การปรับสภาพต้นกล้าเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ ซึง่ ผลของการทดลองที่ 1 เพื่อทดสอบอุปกรณ์ควบคุม คือ ตูอ้ นุบาล
ทัง้ 3 กล่องสามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่ วง 60-90 เปอร์เซ็นต์ได้ สามารถสรุปผลของการทดลองได้
การทดลองที่ 2 การทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ มีค่าเฉลีย่ ของตูอ้ นุบาลทัง้ 3 กล่อง คือ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึง่
หมายความว่าระบบควบคุมอัตโนมัตสิ ามารถทางานตามทีเ่ ขียนโปรแกรมกาหนดเงื่อนไขได้เป็ นอย่างดี แต่ยงั
มีข้อจ ากัดเรื่องของระบบควบคุ มความชื้นที่ไม่สามารถปรับลดความชื้นได้ เนื่ องด้วยข้อจากัดทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ของตูอ้ นุบาล การทดลองที่ 3 การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลจากระยะไกล โดยมีค่าเฉลีย่ ของ
การทดสอบอยู่ท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าแดชบอร์ดที่ใช้ในการสังการและแสดงผลค่
่
าความชื้นมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก และสุดท้ายการทดลองที่ 4 การทดสอบการปรับสภาพต้นกล้าเพาะเลีย้ งเนื้อ
เยือ้ พบว่า เมื่อต้นกล้าอยู่ภายในตู้อนุ บาลมีอตั ราการรอดชีวติ มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ได้ผลดีกว่าการปรับ
สภาพภายนอกตู้อนุ บาล แต่ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่องของซอฟต์แวร์ท่ไี ม่สามารถจัดการฟี เจอร์ได้ตามต้องการ
เนื่องจากไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้ทาการพัฒนาขึน้ มาเอง จากข้อจากัดทีก่ ล่าวมาข้างต้น ในการวิจยั นี้จงึ ควรได้รบั
การพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้ระบบควบคุมความชืน้ และแดชบอร์ดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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