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การวิิจัยั หรืือการทดลองปลููกพืืชในระบบเปิิด ส่่วนใหญ่่จะได้้ผลการทดลองที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง
แม่่นยำำ�มากเพีียงพอ เนื่่�องจากไม่่สามารถควบคุุมปััจจััยที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเจริิญเติิบโต
ของพืืชหลายๆ อย่่างได้้ จึึงนิิยมทำำ�การวิิจััยหรืือการทดลองปลููกพืืชในระบบปิิดโดยใช้้
โรงเรืือนหรืือตู้้�เพาะปลููกพืืช แต่่การสร้้างโรงเรืือนปลููกพืืชหรืือการนำำ�เข้้าตู้้�เพาะปลููก
พืืชจากต่่างประเทศต้้องใช้้งบประมาณค่่อนข้้างสููงและยัังมีีฟัังก์์ชัันการใช้้งานไม่่เพีียง
พอต่่อการวิิจััยหรืือการทดลองปลููกพืืช ดัังนั้้�น งานวิิจััยนี้้�จึึงได้้พััฒนาตู้้�เพาะปลููก
พืืชที่่�ใช้้ต้้นทุุนต่ำำ�� รวมทั้้�งนำำ�เอาเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ทั้้�งคลาวด์์และไอโอทีีมาใช้้ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดต้้นทุุนในการทำำ�วิิจััย และอำำ�นวยความสะดวกให้้นัักวิิจััยสามารถ
ทดลองปรัับเปลี่่ย� นสภาพแวดล้้อมภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชได้้ตามต้้องการหรืือเฝ้้าสัังเกต
การเจริิญเติิบโตของพืืชได้้ตลอดเวลาจากค่่าพารามิิเตอร์์ต่า่ ง ๆ ตามเวลาจริิงที่่�เก็็บไว้้บน
คลาวด์์ ได้้แก่่ ค่่าอุุณหภููมิิ ค่่าความชื้้�น ค่่าความเข้้มของแสงสว่่างและค่่าความเข้้มข้้น
ของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยใช้้แอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ต-โฟน ผลที่่�ได้้จากงานวิิจััย
แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วนใหญ่่ ๆ คืือ ตู้้�เพาะปลููกพืืชและระบบควบคุุมปััจจััยต่่างๆ ภายใน
ตู้้�เพาะปลููกพืืช ระบบคลาวด์์ไอโอทีีสำำ�หรัับเก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ูล และโมบาย
แอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟนสำำ�หรัับเป็็นส่่วนต่่อประสานกัับผู้้�ใช้้ ผลการทดสอบ พบว่่า
สามารถควบคุุมค่่าของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ให้้อยู่่�ในช่่วงที่่�กำำ�หนดไว้้ในแอปพลิิเคชัันได้้
นอกจากนี้้� ยัังสามารถควบคุุมการเปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีที่่ี ใ� ห้้แสงสว่่าง และสามารถควบคุุม
ปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชได้้อีีกด้้วย

คำำ�สำำ�คััญ :
คลาวด์์ / ระบบควบคุุม / ไอโอทีี /
ตู้้�เพาะปลููกพืืช
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Research or experiments on plant growth in open systems often produce
results that are not sufficiently accurate. Due to an inability to control many
plant growth factors, research or experiments on plant growth in closed
systems by using greenhouses or plant growth chambers are preferred. However,
greenhouse construction or plant growth chamber importing from abroad
would require large budget and at the same time may still possess insufficient
functionality for research or experiments. The present research therefore
developed a low-cost plant growth chamber, which involved the adoption of
modern technology viz. cloud and IoT. The objective was to reduce research
costs and facilitate researchers to perform environment modifying experiments
in the plant growth chamber as needed. Monitoring the growth of plants at any
instant is also feasible through the application on a smartphone; this is done
by monitoring various real-time parameters stored on the cloud, including
temperature, humidity, light intensity and concentration of carbon dioxide.
The research resulted in 3 main outputs: plant growth chamber and control
system for various factors inside such a chamber, IoT cloud system for storage
and analysis of data and mobile application on smartphone for user interface.
Test results revealed that the temperature and humidity values could be
controlled within the range specified in the application. It was also possible
to control the on/off of the LED lighting and the amount of carbon dioxide in
the plant growth chamber.

Keywords:
Cloud / Control System /
IoT / Plant Growth Chamber
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1. บทนำำ�
เกษตรกรรมเป็็นอาชีีพหลัักของคนไทย และ
ผลิิตภััณฑ์์ด้า้ นการเกษตรก็็เป็็นสิินค้้าส่่งออกที่่สำ� ำ�คัญั ของ
ประเทศไทยแต่่เนื่่�องจากเกษตรกรรมในประเทศไทยยััง
ประสบปััญหาหลายด้้าน เช่่น ผลผลิิตทางการเกษตรที่่�
ได้้ไม่่ตรงตามเป้้าหมาย สภาพภููมิอิ ากาศที่่�ไม่่เอื้้อ� อำำ�นวย
ต่่อการเพาะปลููกพืืช การระบาดของโรคพืืช เป็็นต้้น
และเนื่่�องจากในปััจจุบัุ นั ได้้มีกี ารนำำ�เอาเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
เข้้ามาใช้้ในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจและสัังคมมากขึ้้น� จึึง
ทำำ�ให้้เกษตรกรต้้องปรัับเปลี่่ย� นจากการทำำ�การเกษตร
แบบดั้้ง� เดิิม (Traditional Agriculture) ไปสู่่�การเกษตร
สมััยใหม่่ (Modern Agriculture) ที่่�มุ่่�งเน้้นการบริิหาร
จััดการฟาร์์มแบบอััจฉริิยะ (Smart Farming) โดยให้้
เกษตรกรหัันมาใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ควบคู่่�ไปกัับการ
ทำำ�เกษตรกรรม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กับั การทำำ�การ
เกษตรให้้มีีความแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึงในเรื่่�อง

21

ของการปรัับปรุุงพัันธุ์์�พืืชเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มปริิมาณ
และคุุณภาพของผลผลิิตทางการเกษตรให้้ยั่่�งยืืนต่่อ
ไปในอนาคต [1-2]
ในปััจจุุบััน ได้้มีีการทำำ�วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี
ต่่าง ๆเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้
ใช้้แรงงานน้้อยและใช้้ต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ลง แต่่สามารถเพิ่่�ม
ผลผลิิตให้้มากขึ้้�น ซึ่่�งมีีนวััตกรรมทางการเกษตรเกิิด
ขึ้้น� มากมายและหนึ่่�งในนั้้�นก็็คือื ตู้้�เพาะปลููกพืืช (Plant
Growth Chamber หรืือ PGC) ดัังรููปที่่� 1 โดยถููก
นำำ�มาใช้้ในการเพาะปลููกพืืชในสภาพแวดล้้อมแบบ
ระบบปิิด แทนการเพาะปลููกพืืชแบบระบบเปิิดหรืือ
แบบกลางแจ้้ง (Open Air) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะได้้ผลการ
ทดลองที่่�ไม่่ถููกต้้องแม่่นยำำ�มากเพีียงพอ ตู้้�เพาะปลููก
พืืชมีีสมบััติิที่่�สามารถควบคุุมปััจจััยที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
เจริิญเติิบโตของพืืชได้้เช่่น อุุณหภููมิิ ความชื้้น� แสงสว่่าง
แก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้เกษตรกร

รููปที่่� 1 ตััวอย่่างตู้้�เพาะปลููกพืืชของ CAB
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ผู้้�ใช้้สามารถทดลองปรัับเปลี่่ย� นสภาพแวดล้้อมตามที่่�
ต้้องการได้้ แต่่จากการศึึกษาข้้อมูลู ของตู้้�เพาะปลููกพืืช
ของศููนย์์เทคโนโลยีีชีวี ภาพเกษตร (CAB) มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ พบว่่าตู้้�เพาะปลููกพืืชนั้้น� มีีราคาสููงและ
ต้้องนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ นอกจากนี้้� ยัังมีีฟังั ก์์ชันั
การทำำ�งานที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการวิิจััยหรืือการทดลอง
ปลููกพืืช ดัังนั้้�น งานวิิจััยนี้้�จึึงได้้ทำำ�การพััฒนาตู้้�เพาะ
ปลููกพืืชที่่�ใช้้ต้้นทุุนต่ำำ��และเพิ่่�มฟัังก์์ชัันการทำำ�งานที่่�
เพีียงพอต่่อการวิิจััยหรืือการทดลองปลููกพืืช รวมทั้้�ง
นำำ�เอาเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ทั้้�งคลาวด์์และไอโอทีีมาใช้้
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดต้้นทุุนในการทำำ�วิิจััย และ
อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่นัักวิิจััยสามารถทำำ�การ
ทดลองปรัับเปลี่่ย� นสภาพแวดล้้อมภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืชได้้ตามต้้องการ หรืือเฝ้้าสัังเกตการเจริิญเติิบโตของ
พืืชได้้ตลอดเวลาโดยสามารถดููได้้จากค่่าพารามิิเตอร์์
ต่่าง ๆ ตามเวลาจริิง (Real-time) ที่่�เก็็บไว้้บนคลาวด์์
ได้้แก่่ ค่่าอุุณหภููมิิ (T) ค่่าความชื้้�น (RH) ค่่าความ
เข้้มของแสงสว่่าง (PPFD) และค่่าปริิมาณของแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) โดยใช้้แอปพลิิเคชัันบน
สมาร์์ตโฟน ตู้้�เพาะเลี้้�ยง (Growth Chamber) คืือ ตู้้�
ที่่�สามารถใช้้ในการเพาะเลี้้ย� งสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
พืืชหรืือสััตว์์ หรืือแม้้กระทั่่�งไซยาโนแบคทีีเรีีย ตู้้�เพาะ
ปลููกพืืช (Plant Growth Chamber หรืือ PGC) เป็็นตู้้�
ที่่�สามารถควบคุุมสภาพแวดล้้อมโดยเฉพาะปััจจััยหลััก
3 ปััจจััยที่่�ใช้้ในการเจริิญเติิบโตของพืืช นั่่�นคืือสามารถ
ควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�น และยัังสามารถให้้แสง
ชนิิดเดีียวกัับแสงธรรมชาติิที่่เ� หมาะสมกัับพืืชได้้ [3-6]
นอกจากนี้้�ยัังสามารถประยุุกต์์ใช้้กัับงานอื่่�นๆ ได้้ เช่่น
การทดสอบคุุณภาพของผัักหรืือผลไม้้สด การทดสอบ
คุุณภาพของบรรจุุภััณฑ์์ เป็็นต้้น
แรงดึึงระเหยน้ำำ��ของอากาศ (Air Vapor Pressure
Deficit หรืือ VPDair) เป็็นดััชนีบ่ี ง่ บอกระดัับความแห้้งของ
อากาศ โดยคำำ�นวณจากค่่าอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� สััมพััทธ์์
ของอากาศ มีีหน่่วยเป็็น kPa [7] ที่่ร� ะดัับอุุณหภููมิเิ ดีียวกััน
เมื่่�อความชื้้�นสััมพััทธ์์สููงขึ้้�น ค่่า VPDair จะลดลงจนถึึง 0
kPa เมื่่�อความชื้้�นสััมพััทธ์์เป็็น 100 % ดัังสมการที่่� (1)
									
									

(1)

โดยที่่� T คืือค่่าอุุณหภููมิิของอากาศในหน่่วยองศา
เซลเซีียส และ RH คืือค่่าความชื้้�นสััมพััทธ์์ของอากาศ
แสดงในรููปของร้้อยละ (%) [8]
	สำำ�หรัับสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการทำำ�งานของ
พืืช ค่่า VPDair ต้้องไม่่เกิิน 2 kPa ถ้้าสููงเกิินต้้องลดลงมา
ด้้วยการเพิ่่�มความชื้้น� ในอากาศหรืือการลดแสงสว่่าง การ
เพิ่่�มความชื้้น� ในอากาศสามารถทำำ�ได้้โดยใช้้เครื่่อ� งทำำ�หมอก
อััลตราโซนิิกส์์ ซึ่่�งมีีหลัักการทำำ�งานคืือ Piezoelectric
Transducer ที่่�ถููกแช่่ไว้้ในน้ำำ��จะทำำ�การเปลี่่�ยนความถี่่�
สููงทางไฟฟ้้าให้้เป็็นความถี่่�สููงทางกลซึ่่�งจะทำำ�ให้้น้ำำ��เกิิด
การสั่่�นไหวชั่่�วขณะอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้เกิิดสุุญญากาศ
และความดัันสููงในน้ำำ��ผลัักดัันคลื่่�นให้้พ้้นผิิวน้ำำ��เกิิดเป็็น
ละอองขนาดเล็็กแตกตััวหลุุดลอยออกมาเป็็นจำำ�นวน
มากจนเกิิดเป็็นหมอกขึ้้�น
PPF (Photosynthetic Photon Flux) คืือ การ
วััดค่่าแสงที่่�ใช้้ในการสัังเคราะห์์แสงของพืืชของแหล่่ง
กำำ�เนิิดแสง มีีหน่่วยเป็็น µmol/s สามารถนำำ�มาใช้้วััด
ประสิิทธิิภาพในการผลิิตแสงสว่่างของไฟ LED ปลููก
พืืชได้้ แต่่ไม่่สามารถบอกได้้ว่่าพืืชได้้รัับปริิมาณของ
แสงเท่่าไหร่่ ซึ่่�งเป็็นข้้อจำำ�กััดของค่่า PPF ส่่วน PPFD
(Photosynthetic Photon Flux Density) คืือ การ
วััดว่่าพืืชได้้รัับแสงที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสัังเคราะห์์แสงของ
พืืชในปริิมาณเท่่าไหร่่มีีหน่่วยเป็็น µmol/m2/s ซึ่่�ง
เป็็นการวััดประสิิทธิิภาพของไฟ LED ปลููกพืืชโดยองค์์
รวม การวััดค่่า PPFD นิิยมวััดบริิเวณยอดพืืช จะมีีค่่า
มากน้้อยแตกต่่างกัันไปตามระยะห่่างจากแหล่่งกำำ�เนิิด
แสง ดัังนั้้�นไฟ LED ปลููกพืืชจึึงควรแสดงให้้เห็็นถึึงค่่า
PPFD ในระยะต่่าง ๆ ด้้วย [9-11]
การที่่�พืืชจะสร้้างอาหารสำำ�หรัับการเจริิญเติิบ
โตให้้ ผ ลผลิิ ต ได้้ นั้้� น ต้้ อ งอาศัั ย กลไกทางชีี ว เคมีี
ภายในของต้้นพืืช กลไกนี้้�จะขัับเคลื่่�อนไปได้้ก็็ด้้วย
ปฏิิกิิริิยาทางชีีวเคมีีที่่�เรีียกว่่า การสัังเคราะห์์ด้้วย
แสง (Photosynthesis) ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้ น้ำำ�� แร่่ธาตุุ
หรืือปุ๋๋�ยและแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) โดยมีีแสง
เป็็นพลัังงานในการทำำ�ให้้เป็็นอาหารจำำ�พวกแป้้งและ
น้ำำ��ตาล แล้้วส่่งไปหล่่อเลี้้�ยงทุุกส่่วนของต้้นพืืช ดัังนั้้�น
CO2 จึึงเป็็นวััตถุุดิบิ ตััวหนึ่่ง� ที่่�สำำ�คัญั จะเรีียกว่่าปุ๋๋�ยอากาศ
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ก็็ได้้ เพราะแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์จะถููกกระบวนการ
สัังเคราะห์์ด้้วยแสงแยกเอาคาร์์บอน (C) ออกมารวม
กัับแร่่ธาตุุตััวอื่่�น จากนั้้�นจึึงขัับเอาแก๊๊สออกซิิเจน (O2)
และน้ำำ��ออกไปในบรรยากาศ ถ้้าบรรยากาศที่่�บริิเวณใด
มีีความเข้้มข้้นของ CO2 สููง พืืชในบริิเวณนั้้�นก็็จะมีีอัตั รา
การเจริิญเติิบโตเร็็วมากกว่่าบริิเวณอื่่น� ที่่�มีคี วามเข้้มข้้น
ของ CO2 ต่ำำ�� สรุุปได้้ว่า่ การที่่�จะปลููกพืืชให้้โตเร็็วและให้้
ผลผลิิตสููงนั้้�น ต้้องมีีการจััดการปััจจััยที่่�สำำ�คััญ 4 อย่่าง
คืือ แสงสว่่าง น้ำำ�� ดิิน และ CO2 ให้้เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการของต้้นพืืช [12-13]
	อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (Internet of Things)
หรืือ ไอโอทีี (IoT) หมายถึึง เครืือข่่ายของอุุปกรณ์์หรืือ
สิ่่ง� ของที่่�มีวี งจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซอฟต์์แวร์์ เซนเซอร์์ และ
การเชื่่�อมต่่อกับั ระบบเครืือข่า่ ยฝัังตััวอยู่่� ทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์
หรืือสิ่่�งของเหล่่านั้้�นสามารถรัับรู้้�สภาพแวดล้้อมและ
ถููกควบคุุมได้้จากระยะไกลผ่่านระบบเครืือข่่ายที่่�มีีอยู่่�
นอกจากนี้้�ยังั สามารถเก็็บบัันทึึกและแลกเปลี่่ย� นข้้อมูลู
ได้้ ผลที่่�ตามมาก็็คืือ ประสิิทธิิภาพ ความแม่่นยำำ� และ
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ประโยชน์์ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น อุุปกรณ์์หรืือสิ่่�งของแต่่ละชิ้้�น
สามารถถููกระบุุตัวั ตนได้้โดยไม่่ซ้ำำ��กันั ด้้วยหมายเลขไอพีี
(IP Address) ผ่่านระบบสมองกลฝัังตััว (Embedded
System) และสามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้บนโครงสร้้าง
พื้้�นฐานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีอยู่่�แล้้วในปััจจุุบััน [14]
แอปพลิิเคชััน Blynk (Blynk App) เป็็นแอปพลิิเคชััน
สำำ�เร็็จรููปสำำ�หรัับงานไอโอทีี สามารถเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์
ไอโอทีีต่า่ ง ๆ เข้้ากัับระบบอิินเทอร์์เน็็ตได้้อย่า่ งง่่ายดาย
และสามารถใช้้งานได้้แบบเวลาจริิง (Real Time)
โดยรองรัับทั้้�งในระบบปฏิิบัติั ิการ Android และ iOS
แอปพลิิเคชััน Blynk เป็็นหนึ่่�งในสามองค์์ประกอบหลััก
ของแพลตฟอร์์มไอโอทีี Blynk (Blynk IoT Platform)
ดัังรููปที่่� 2 ซึ่่�งสามารถทำำ�งานร่่วมกัับบอร์์ดไมโคร
คอนโทรลเลอร์์ได้้หลายชนิิด อาทิิเช่่น Node MCU
(ESP), Arduino, Raspberry Pi เป็็นต้้น [15]
คลาวด์์ไอโอทีี (IoT Cloud) คืือ รููปแบบการให้้
บริิการ PaaS (Platform-as-a-Service) รููปแบบหนึ่่�ง
ของคลาวด์์ (Cloud) สำำ�หรัับสนัับสนุุนการบริิการ

รููปที่่� 2 แผนภาพการทำำ�งานของ Blynk [16]
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รููปที่่� 3 ตััวอย่่างผู้้�ให้้บริิการคลาวด์์ไอโอทีี [17]

รููปที่่� 4 สััดส่่วนการใช้้งานคลาวด์์ไอโอทีีในการเกษตร [17]
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และแอปพลิิเคชัันของอุุปกรณ์์ไอโอทีี (IoT Devices
& Applications) โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่างๆ
เช่่น อุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููล (Storage) ระบบเครืือข่่าย
(Network) เซิิร์ฟ์ เวอร์์ (Server) เป็็นต้้น ถููกรวมไว้้ใน
การบริิการคลาวด์์ไอโอทีี เพื่่�อการปฏิิบัติั ิการและการ
ประมวลผลแบบทัันทีี (Real Time Operations &
Processing) ในรููปแบบที่่�เป็็นมาตรฐาน (Standard)
และปลอดภััย (Secure) คลาวด์์ไอโอทีีได้้รับั ความนิิยม
อย่่างแพร่่หลายจากผู้้�พััฒนาอุุปกรณ์์ไอโอทีีต่่าง ๆ
เนื่่�องจากเป็็นรููปแบบการบริิการที่่�สามารถปรัับเปลี่่ย� น
ได้้ตลอดเวลาตามความต้้องการของผู้้�รัับบริิการ (OnDemand Service) และมีีผู้้�ให้้บริิการจำำ�นวนมากใน
ปััจจุุบััน รููปที่่� 3 แสดงการเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ให้้บริิการคลา
วด์์ไอโอทีีจำำ�นวนมากในทุุก ๆ ปีี และแสดงตััวอย่า่ งผู้้�ให้้
บริิการคลาวด์์ไอโอทีี เช่่น Google (Cloud IoT Core),
Microsoft (Azure IoT), Amazon (AWS IoT), IBM
(Watson IoT Platform) เป็็นต้้นโดยสััดส่่วนของการ
รัับบริิการคลาวด์์ไอโอทีีในภาคการเกษตรสููงถึึงร้้อย
ละ 13 ดัังรููปที่่� 4
ถึึงแม้้ว่่าในปััจจุุบัันจะมีีผู้้�ให้้บริิการคลาวด์์ไอโอทีี
เป็็นจำำ�นวนมากก็็ตาม แต่่ปััญหาในเรื่่�องของความไว้้
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วางใจ (Trust) ก็็ยัังเป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คััญ [18-21] ดััง
นั้้�นทีีมวิิจััยของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จึึงได้้
ทำำ�การพััฒนา ENG-KPS Cloud ซึ่่ง� เป็็นระบบคลาวด์์
ไอโอทีีเพื่่�อใช้้ในการจััดเก็็บข้้อมููล การนำำ�เสนอข้้อมููล
และการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ทั้้�งแบบ Real Time และ
แบบ Ad-Hoc Query โดยรัับประกัันความปลอดภััย
ของข้้อมููลและการสื่่�อสารด้้วยกุุญแจขนาด 512 บิิต
ซึ่่�งจััดเก็็บในฐานข้้อมููลที่่�ถููกเข้้ารหััสและจััดเก็็บไว้้ใน
อุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลแบบกระจาย โดยกำำ�หนดการ
สื่่อ� สารและการประมวลผลเฉพาะอุุปกรณ์์ไอโอทีีที่่อยู่่�
�
ภายในประเทศไทยเท่่านั้้�น จากแผนภาพแสดงขั้้น� ตอน
การทำำ�งานของ ENG-KPS Cloud ดัังรููปที่่� 5 ผู้้�ใช้้จะ
สามารถเข้้าถึึงการบริิการข้้อมูลผ่
ู า่ นทางเว็็บแอปพลิิเคชััน
หรืือผ่่านทางเอพีีไอ (API) การเข้้าถึึงข้้อมูลู ในทุุก ๆ
การบริิการจะถููกตรวจสอบสิิทธิ์์� (ในส่่วนของ User
Access Control) ข้้อมููลของผู้้�ใช้้ สิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึง
และประวััติิในการเข้้าถึึง จะถููกเก็็บไว้้ใน Log File
และในฐานข้้อมูลที่่
ู ก� ระจายและปลอดภััย โดยการรัับ
ประกัันความปลอดภััยด้้วยขั้้น� ตอนวิิธีกี ารเข้้ารหััสแบบ
fVSS [22-23] เมื่่�อผ่่านกระบวนการตรวจสอบสิิทธิ์์�

รููปที่่� 5 แผนภาพการทำำ�งานของ ENG-KPS Cloud
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แล้้วจึึงจะสามารถเข้้าถึึงการบริิการข้้อมููลได้้ (ในส่่วน
ของ IoT Data Control) สำำ�หรัับข้้อมููลจากอุุปกรณ์์
ไอโอทีีและเอพีีไอต่่าง ๆ จะถููกตรวจสอบ วิิเคราะห์์ทาง
สถิิติิ และจััดเก็็บในฐานข้้อมููล NoSQL (mongoDB)
เพื่่�อการบริิการต่่อไป
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์ และวิิธีกี ารวิิจััย
ระบบควบคุุมภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชแบ่่งออกได้้เป็็น
2 ส่่วน คืือ ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�น กัับ
ระบบควบคุุมแสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์
การทำำ�งานของระบบควบคุุมอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น�
แสดงดัังรููปที่่� 6 มีีบอร์์ดไมโครคอนโทรลเลอร์์ ESP32
(6) เป็็นศููนย์์กลางการประมวลผล โดยจะทำำ�การรัับค่่า
อุุณหภููมิิและความชื้้�นจากเซนเซอร์์ DHT21 (5) จาก
นั้้�นจะนำำ�ค่่าที่่�วััดได้้จากเซนเซอร์์ไปเปรีียบเทีียบกัับ
ค่่าสููงสุุดและค่่าต่ำำ�สุ
� ุดที่่�ผู้้�ใช้้ (1) ทำำ�การป้้อนเข้้ามาทาง
แอปพลิิเคชััน Blynk บนสมาร์์ตโฟน (2) ผ่่านแพลตฟอร์์ม
ไอโอทีี Blynk (3) บนระบบอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อควบคุุมค่่า

อุุณหภููมิิและความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชตามที่่�ผู้้�ใช้้
กำำ�หนด หากค่่าอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ภายในตู้้�เกิินหรืือ
ต่ำำ��กว่่าค่่าที่่�ผู้้�ใช้้กำำ�หนด บอร์์ด ESP32 ซึ่่�งเชื่่�อมต่่อด้้วย
บััส I2C โดยใช้้โมดููลขยายพอร์์ต PCF8574 (9) จะสั่่ง� การ
ให้้รีีเลย์์ (10) ในแต่่ละส่่วนทำำ�งานดัังนี้้� สั่่�งเปิิดแอร์์ (11)
เพื่่�อลดอุุณหภููมิหิ รืือลดความชื้้น� สั่่ง� เปิิดเครื่่อ� งทำำ�หมอก
อััลตราโซนิิกส์์ (Ultrasonic Mist Maker) (12) เครื่่�อง
เป่่าลม (Blower) แบบพััดลมแรงเหวี่่�ยง(Centrifugal
Fan) (13) และวาล์์วโซเลนอยด์์ (Solenoid Valve)
(14) เพื่่�อเพิ่่�มความชื้้�น หรืือ สั่่�งเปิิดฮีีตเตอร์์ (15) เพื่่�อ
เพิ่่�มอุุณหภููมิิ ในขณะทำำ�งานระบบจะทำำ�การจััดส่่งข้้อมูลู
วัันเวลา ค่่าอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ไปเก็็บไว้้ที่่� ENG-KPS
Cloud (4) หรืืออาจทำำ�การจััดเก็็บข้้อมููลไว้้ที่่� Micro
SD Card (8) ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ นอกจากนี้้�ยัังเชื่่�อมต่่อกัับโมดููลนาฬิิกา
DS3231 (Real Time Clock หรืือ RTC) (7) เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้
สามารถสั่่�งการหรืือเรีียกดููค่า่ อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� แบบ
Real Time และแบบย้้อนหลัังได้้ตลอดเวลาผ่่านทาง

รููปที่่� 6 ภาพรวมของระบบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�น
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แอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟน สำำ�หรัับเซนเซอร์์ DHT21
หรืือโมดููล AM2301 เป็็นเซนเซอร์์ที่่ใ� ช้้วัดั ค่่าอุุณหภููมิแิ ละ
ความชื้้น� สััมพััทธ์์แบบดิิจิทัิ ลั สามารถวััดค่่าอุุณหภููมิแิ ละ
ความชื้้�นได้้ในช่่วง - 40 ถึึง 80°C และ 0 ถึึง 100 %RH
ตามลำำ�ดัับ มีีความแม่่นยำำ�ในการวััด ±0.5°C และ ±3
%RH ตามลำำ�ดัับ โดยใช้้การเชื่่�อมต่่อด้้วยสายสััญญาณ
เพีียงเส้้นเดีียวแบบสองทิิศทางคืือ SDA (Serial Data)
ในการอ่่านข้้อมูลู แต่่ละครั้้ง� จะอ่่านข้้อมูลทั้้
ู ง� หมด 40 บิิต
ซึ่่ง� จะแบ่่งเป็็น 16 บิิตสำำ�หรัับค่่าอุุณหภููมิิ 16 บิิตสำำ�หรัับ
ค่่าความชื้้น� และ 8 บิิตสำำ�หรัับตรวจสอบความถููกต้้อง
ของข้้อมูลู (Parity Bits) การออกแบบการเชื่่อ� มต่่อวงจร
ในส่่วนของระบบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�นแสดง
ดัังรููปที่่� 7 โดยเพิ่่�มไอซีี PC817B สำำ�หรัับใช้้ดููสถานะใน
การทำำ�งานของแอร์์อีีกด้้วย
การทำำ�งานของระบบควบคุุมแสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์
แสดงดัังรููปที่่� 8 โดยจะมีีบอร์์ดไมโครคอนโทรลเลอร์์
ESP8266 (8) รัับค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากเซนเซอร์์ MH-Z14 Gas Sensor (5) ซึ่่�งใช้้หลััก
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การทำำ�งานแบบ NDIR (Non-Dispersive Infrared)
และรัับค่่าความเข้้มของแสงจากเซนเซอร์์ Quantum
Light Sensor (6) โดยใช้้โมดููล ADS1015 (7) แปลง
ค่่าจากแอนะล็็อกเป็็นดิิจิิทััล (ADC) ค่่าที่่�วััดได้้จาก
เซนเซอร์์จะถููกส่่งผ่่าน Blynk IoT Platform (3) บน
ระบบอิินเทอร์์เน็็ตไปยััง Blynk App บนสมาร์์ตโฟน (2)
เพื่่�อแสดงข้้อมููลให้้กัับผู้้�ใช้้ (1) และผู้้�ใช้้สามารถทำำ�การ
ควบคุุมค่่าความเข้้มของแสงและค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์โดยสั่่�งการผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
บนสมาร์์ตโฟนและใช้้โมดููลขยายพอร์์ต PCF8574 (11)
เพื่่�อควบคุุมสถานะการเปิิด/ปิิดรีีเลย์์ (12) ดัังนี้้� สั่่�งเปิิด
ไฟแอลอีีดีีสีขี าว (LED Day Light) (13) และไฟแอลอีีดีี
สีีม่่วง (LED Grow Light) (14) เพื่่�อเพิ่่�มแสง หรืือ สั่่�ง
เปิิดวาล์์วโซเลนอยด์์ (Solenoid Valve) (15) เพื่่�อเพิ่่�ม
ปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืช ในขณะทำำ�งานระบบจะทำำ�การจััดส่่งข้้อมูลู ไปเก็็บไว้้
ที่่� ENG-KPS Cloud (4) หรืือทำำ�การจััดเก็็บไว้้ที่่� Micro
SD Card (10) ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบ

รููปที่่� 7 การออกแบบวงจรควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�น
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รููปที่่� 8 ภาพรวมของระบบควบคุุมแสงและ CO2

อิินเทอร์์เน็็ตได้้ นอกจากนี้้�ยังั เชื่่อ� มต่่อกับั โมดููลนาฬิิกา
DS3231 (9) เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถตั้้�งเวลาในการรัับค่่า
จากเซนเซอร์์และควบคุุมการเปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีแี บบ
อััตโนมััติิ สำำ�หรัับเซนเซอร์์ Quantum Light Sensor
เป็็นเซนเซอร์์ที่่�ใช้้วััดความเข้้มของแสงที่่�มีีความยาว
คลื่่�นระหว่่าง 400 ถึึง 700 nm สามารถวััดค่่าความ
เข้้มของแสงได้้ในช่่วง 0 ถึึง 2,500 µmol/m2/s
มีีความแม่่นยำำ�ในการวััด ±5 % ซึ่่ง� คำำ�นวณได้้จากค่่า
แรงดัันเอาต์์พุุตของเซนเซอร์์ในช่่วง 0 ถึึง 2.5V แล้้ว
แปลงค่่ามาเป็็นข้้อมูลู แบบดิิจิทัิ ลั ขนาด 10 บิิต ซึ่่ง� จะมีี
ค่่าแอนะล็็อกอยู่่�ระหว่่าง 0 ถึึง 1,023 ดัังสมการที่่� (2)

ได้ในช่วง 0 ถึง 5,000 ppm มีความแม่นย�ำในการวัด
±50 ppm โดยใช้หลักการที่ว่ารังสีอินฟราเรด (IR) จะ
ถูกดูดกลืนด้วยสารต่างชนิดไม่เท่ากัน สารต่างชนิดกันก็
จะดูดกลืนรังสีอนิ ฟราเรดทีค่ วามยาวคลืน่ ต่างกัน ซึง่ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีความสามารถในการดูดกลืน
รังสีอนิ ฟราเรดสูงสุดอยูท่ ค่ี วามยาวคลืน่ 4.3 µm ดังนัน้
จึงน�ำเอาคลืน่ ความถีน่ มี้ าใช้ในเซนเซอร์แบบ NDIR ค่า
ความเข้มข้นของ CO2 สามารถค�ำนวณได้จากปริมาณ
ของการดูดกลืนรังสีอนิ ฟราเรดซึง่ มีสดั ส่วนโดยตรงกับ
ความเข้มข้นของแก๊สตามกฎของ Beer-Lambert [24]
ดังสมการที่ (3) และ (4)

(2) 									 (3)
								
(4)
ส่วนเซนเซอร์ MH-Z14 Gas Sensor เป็นเซนเซอร์
ทีใ่ ช้ในการวัดความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่่�อ I คืือความเข้้มของแสงหลัังผ่่านสาร I0 คืือความ
สามารถวัดค่าความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เข้้มของแสงเมื่่อ� เริ่่ม� ตกกระทบสาร A คืือค่า่ คงที่่�ของการ
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ดููดกลืืนแสง (Molar Absorptivity) L คืือระยะทางที่่�
แสงผ่่านสาร และ C คืือความเข้้มข้้นของสาร มีีหน่่วย
เป็็น mol/L หรืือ M (Molar) เมื่่�อได้้ค่่าความเข้้มข้้น
ของสารแล้้วจึึงทำำ�การแปลงหน่่วยให้้เป็็น ppm (parts
per million)
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การออกแบบการเชื่่�อมต่่อวงจรในส่่วนของระบบ
ควบคุุมแสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์แสดงดัังรููปที่่� 9 การ
เชื่่อ� มต่่อวงจรจริิงในส่่วนของระบบควบคุุมอุุณหภููมิแิ ละ
ความชื้้น� และระบบควบคุุมแสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์
แสดงดัังรููปที่่� 10

รููปที่่� 9 การออกแบบวงจรควบคุุมแสงและ CO2

รููปที่่� 10 การเชื่่�อมต่่อวงจรจริิงของระบบควบคุุม
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รููปที่่� 11 ส่่วนประกอบต่่าง ๆ
ของตู้้�เพาะปลููกพืืชที่่�พััฒนาขึ้้�น

(a) ส่่วนประกอบภายใน

3. ผลการวิิจััย
ผลการดำำ�เนิินงานแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ การ
สร้้างตู้้�เพาะปลููกพืืชและระบบควบคุุมภายในตู้้�เพาะ
ปลููกพืืช การพััฒนาโมบายแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ต
โฟน และการพััฒนาระบบคลาวด์์ไอโอทีี
	ตู้้�เพาะปลููกพืืชที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� (ดัังรููปที่่� 11) แบ่่งออกได้้
เป็็น 2 ชั้้�น คืือ ชั้้�นบนและชั้้�นล่่าง แต่่ละชั้้�นมีีขนาด
1×1×1 m เซนเซอร์์วััดค่่าอุุณหภููมิิและความชื้้�น (1)
จำำ�นวน 4 ตััวถููกติิดตั้้�งไว้้ที่่�มุุมทั้้�ง 4 ของตู้้�เพาะปลููก
พืืช เพื่่�อนำำ�ค่่าที่่�ได้้มาหาค่่าเฉลี่่�ยของอุุณหภููมิิและ
ความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช แอร์์ (2) ถููกติิดตั้้�งไว้้
ที่่�ด้้านบนของตู้้�เพาะปลููกพืืช มีีการต่่อท่่อ 2 ท่่อ (3)
เพื่่�อดููดอากาศภายในตู้้�เพาะปลููกออกมาปรัับอากาศ
ที่่�แอร์์และปล่่อยอากาศกลัับเข้้าไปภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืช ซึ่่�งแอร์์จะมีี 2 โหมดการทำำ�งาน คืือ โหมดการลด
อุุณหภููมิแิ ละโหมดการลดความชื้้น� โดยจะทำำ�งานเมื่่อ�
มีีการสั่่ง� งานมาจากแอปพลิิเคชัันฮีีตเตอร์์ (4) ถููกติิดตั้้ง�
ไว้้ที่่ด้� า้ นข้้างของตู้้�เพาะปลููกพืืช มีีการต่่อท่อ่ 2 ท่่อ (5)
เพื่่�อดููดอากาศภายในตู้้�เพาะปลููกออกมาปรัับอากาศ
ที่่�ฮีีตเตอร์์และปล่่อยอากาศกลัับเข้้าไปภายในตู้้�เพาะ
ปลููกพืืช โดยฮีีตเตอร์์จะทำำ�งานเมื่่�อผู้้�ใช้้ต้้องการเพิ่่�ม
อุุณหภููมิิภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช ระบบทำำ�ความชื้้�น (6)
ถููกติิดตั้้�งไว้้ที่่�ด้้านข้้างของตู้้�เพาะปลููกพืืช มีีเครื่่�องทำำ�

(b) ส่่วนประกอบภายนอก
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หมอกอััลตราโซนิิกส์์อยู่่�ภายในกล่่องที่่�บรรจุุน้ำำ�� โดยมีี
พััดลมแรงเหวี่่ย� งทำำ�หน้้าที่่�ดูดู อากาศจากภายในตู้้�เพาะ
ปลููกพืืชมาผสมกัับไอน้ำำ��ที่่ส� ร้้างขึ้้น� ภายในกล่่อง ทำำ�ให้้
เกิิดเป็็นละอองความชื้้น� และปล่่อยกลัับเข้้าไปภายในตู้้�
เพาะปลููกพืืช (7) ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููก
สููงขึ้้�น เซนเซอร์์วััดค่่าความเข้้มของแสง (8) ถููกติิดตั้้�ง
ไว้้ที่่เ� สาปรัับระดัับได้้และตั้้ง� ไว้้ใกล้้กับั ต้้นพืืชเพื่่�อวัดั ค่่า
ความเข้้มของแสงในระดัับเดีียวกัับใบพืืช เซนเซอร์์วัดั ค่่า
ความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ (9) ถููกติิดตั้้ง�
ไว้้ที่่มุ� มุ ของตู้้�เพาะปลููกพืืชซึ่่ง� อยู่่�ห่่างจากหััวปล่่อยแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (10) บนเพดานของตู้้�เพาะปลููกพืืช
เพื่่�อให้้วัดั ปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้อย่า่ ง
แม่่นยำำ� แผงไฟแอลอีีดีีสีีขาว (11) ถููกติิดตั้้�งไว้้ 3 ด้้าน
คืือ ที่่�ผนัังของตู้้�เพาะปลููกพืืช 2 ด้้าน และที่่�ประตูู
ของตู้้�เพาะปลููกพืืช ซึ่่�งสามารถปรัับมุุมของแผงไฟ
แอลอีีดีีสีีขาวได้้ แผงไฟแอลอีีดีีสีีม่่วง (12) ถููกติิดตั้้�ง
ไว้้ตรงกลางของตู้้�เพาะปลููกพืืช ซึ่่ง� สามารถปรัับระดัับ
ความสููงของแผงไฟแอลอีีดีสีี ม่ี ว่ งตามขนาดความสููงของ
ต้้นพืืชได้้โดยกดที่่�ปุ่่�มเลื่่อ� นระดัับความสููง (13) ถัังแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (14) และวาล์์วโซเลนอยด์์ (15)
ถููกติิดตั้้�งไว้้ที่่�ด้้านข้้างของตู้้�เพาะปลููกพืืช มีีการต่่อท่่อ
เข้้าไปภายในตู้้�เพื่่�อปล่่อยแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในส่่วนของโมบายแอปพลิิเคชัันที่่�พััฒนาขึ้้�นจาก
Blynk ผู้้�ใช้้สามารถดููค่า่ พารามิิเตอร์์ต่า่ งๆ ตามเวลาจริิง
บนสมาร์์ตโฟนได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา ซึ่่ง� จะดึึงค่่ามาจากระบบ
คลาวด์์ไอโอทีี แบ่่งออกเป็็น 2 ระบบคืือ ระบบควบคุุม
และสัังเกตการณ์์ค่่าอุุณหภููมิิและความชื้้�น กัับ ระบบ
ควบคุุมและสัังเกตการณ์์ค่า่ แสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์
ส่่วนของการสัังเกตการณ์์ของระบบที่่�หนึ่่�ง (Monitor)
แสดงดัังรููปที่่� 12 (a) ถึึง (c) ประกอบด้้วย ไฟแสดง
สถานะการทำำ�งานของระบบว่่าอยู่่�ในโหมดใดแถบ
แสดงความแรงของสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต ค่่าเฉลี่่ย� ของ
อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชแบบ Real
Time ค่่าสููงสุุดและค่่าต่ำำ��สุดุ ของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น�
ที่่�ผู้้�ใช้้กำำ�หนดไฟแสดงสถานะการทำำ�งานของเซนเซอร์์
วััดค่่าอุุณหภููมิิและความชื้้�นทั้้�ง 4 ตััว ไฟแสดงสถานะ
การทำำ�งานของอุุปกรณ์์และโมดููลต่่าง ๆ ของระบบ
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กราฟแสดงค่่าเฉลี่่�ยของอุุณหภููมิิและความชื้้�นแบบ
Real Time และแบบย้้อนหลััง ส่่วนของการควบคุุม
ของระบบที่่�หนึ่่�ง (Controller) ดัังรููปที่่� 12 (d) และ
(e) ประกอบด้้วย ปุ่่�มเลืือกโหมดการทำำ�งานของระบบ
แบบ Auto หรืือแบบ Manual สำำ�หรัับการทำำ�งานแบบ
Auto ผู้้�ใช้้ต้อ้ งกำำ�หนดค่่าสููงสุุดและค่่าต่ำำ��สุดุ ของอุุณหภููมิิ
และความชื้้น� ที่่�ต้อ้ งการ สำำ�หรัับการทำำ�งานแบบ Manual
ผู้้�ใช้้สามารถปรัับค่่าอุุณหภููมิิและสั่่�งเปิิด/ปิิดอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ ได้้ตามต้้องการ ส่่วนของการสัังเกตการณ์์ของ
ระบบที่่�สอง แสดงดัังรููปที่่� 13 (a) และ (b) ประกอบ
ด้้วย ค่่าความเข้้มของแสงและค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชแบบ Real
Time ไฟแสดงสถานะการทำำ�งานของเซนเซอร์์วััด
ค่่าแสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์ ไฟแสดงสถานะการ
ทำำ�งานของอุุปกรณ์์และโมดููลต่่างๆ ของระบบ โหมด
การทำำ�งานของระบบ กราฟแสดงค่่าความเข้้มของแสง
และค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์แบบ
Real Time และแบบย้้อนหลััง ส่่วนของการควบคุุม
ของระบบที่่�สอง ดัังรููปที่่� 13 (c) ประกอบด้้วย ปุ่่�ม
เลืือกโหมดการทำำ�งานของระบบแบบ Auto หรืือแบบ
Manual สำำ�หรัับการทำำ�งานแบบ Auto ผู้้�ใช้้ต้้องเลืือก
ไฟแอลอีีดีที่่ี ต้� อ้ งการและต้้องกำำ�หนดเวลาเปิิดและเวลา
ปิิด สำำ�หรัับการทำำ�งานแบบ Manual ผู้้�ใช้้สามารถสั่่�ง
เปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีีทั้้�งสีีขาวและสีีม่่วงได้้ตามต้้องการ
สำำ�หรัับการควบคุุมปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช ผู้้�ใช้้ต้อ้ งกำำ�หนดค่่าความเข้้มข้้น
ของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ต้้องการ
การทดสอบการทำำ�งานของแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ต
โฟนและระบบควบคุุมภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช ได้้ทำ�ำ การ
ทดสอบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�นตามที่่�ได้้กำำ�หนด
ค่่าไว้้ในแอปพลิิเคชััน จากการทดสอบพบว่่าการเพิ่่�ม
อุุณหภููมิภิ ายในตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยการใช้้ฮีตี เตอร์์นั้้น� จะ
ส่่งผลให้้ความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชลดต่ำำ��ลง ส่่วนการ
ลดอุุณหภููมิภิ ายในตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยการใช้้แอร์์ในโหมด
Cool นั้้�น จะส่่งผลให้้ความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
เพิ่่�มสููงขึ้้�น และในทางกลัับกัันการเพิ่่�มความชื้้�นภายใน
ตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยการใช้้ระบบทำำ�ความชื้้น� นั้้น� จะส่่งผล
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

รููปที่่� 12 ระบบควบคุุมและสัังเกตการณ์์ค่่าอุุณหภููมิิและความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
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(a)

(b)

(c)

รููปที่่� 13 ระบบควบคุุมและสัังเกตการณ์์ค่า่ แสงและคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช

ให้้อุุณหภููมิิภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชลดต่ำำ��ลง ส่่วนการลด
ความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยการใช้้แอร์์ในโหมด
Dry นั้้�น จะส่่งผลให้้อุุณหภููมิิภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชเพิ่่�ม
สููงขึ้้น� นอกจากนี้้�ยังั ได้้ทำำ�การทดลองเก็็บผลเป็็นเวลา 24
ชั่่�วโมง ตั้้�งแต่่เวลา 23:50:10 น. ของวัันที่่�หนึ่่�ง จนถึึง
เวลา 23:47:37 น. ของวัันที่่�สอง โดยได้้ทำำ�การทดลอง
ควบคุุมอุุณหภููมิภิ ายในตู้้�เพาะปลููกพืืชให้้มีค่ี า่ อยู่่�ระหว่่าง
25 ถึึง 29 °C และทดลองควบคุุมความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะ
ปลููกพืืชให้้มีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 65 ถึึง 80 %RH ผลการ
ทดลองแสดงดัังรููปที่่� 14 และ 15 ตามลำำ�ดัับ จะได้้ว่่า
อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชมีค่ี า่ เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่�
28.1 °C และ 71.0 %RH ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งอยู่่�ในช่่วงที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ข้้างต้้น
	รููปที่่� 16 แสดงผลการทดสอบความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ของค่่าแสงที่่�วัดั ได้้จากเซนเซอร์์ที่่ติ� ดิ ตั้้ง� ภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืช โดยการนำำ�เซนเซอร์์วััดค่่าความเข้้มของแสงที่่�ใช้้ (1)

มาทดสอบการทำำ�งานเทีียบกัับเซนเซอร์์วััดค่่าความเข้้ม
ของแสงของศููนย์์เทคโนโลยีีชีีวภาพเกษตร (2) จำำ�นวน
60 ครั้้�ง ซึ่่�งพบว่่าค่่าที่่�วััดได้้จากเซนเซอร์์ทั้้�งสองมีีความ
ใกล้้เคีียงกััน โดยมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
4.1 % ทำำ�การทดสอบวััดค่่า PPFD จากไฟแอลอีีดีีสีี
ขาว (Day Light) จำำ�นวน 50 ครั้้�ง โดยตั้้�งเซนเซอร์์วััด
ค่่าความเข้้มของแสงไว้้ตรงกลางตู้้�เพาะปลููกพืืชและอยู่่�
สููงจากพื้้�น 30 cm โดยให้้แผงไฟแอลอีีดีทุี กุ แผงทำำ�มุมุ ตั้้ง�
ฉากกัับเซนเซอร์์ ได้้ผลการทดสอบดัังนี้้� เมื่่�อเปิิดไฟแอล
อีีดีีสีขี าวเพีียงด้้านเดีียวจะได้้ค่า่ PPFD ที่่�ใกล้้เคีียงกััน
โดยมีีค่่า PPFD เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 92.3, 96.3 และ 111.5
µmol/m2/s ตามลำำ�ดับั เมื่่อ� เปิิดไฟแอลอีีดีสีี ขี าวสองด้้าน
จะได้้ค่่า PPFD เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 154.7, 188.0 และ 214.1
µmol/m2/s ตามลำำ�ดับั และเมื่่อ� เปิิดไฟแอลอีีดีสีี ขี าวทั้้�ง
สามด้้านจะได้้ค่า่ PPFD เฉลี่่ย� เท่่ากัับ 280.3 µmol/m2/s
จากนั้้น� ทำำ�การทดสอบวััดค่่า PPFD จากไฟแอลอีีดีสีี ม่ี ว่ ง
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รููปที่่� 14 การทดลองควบคุุมอุุณหภููมิิภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช

รููปที่่� 15 การทดลองควบคุุมความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช

รููปที่่� 16 การทดสอบการทำำ�งานของเซนเซอร์์วััดค่่าแสง
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(Grow Light) จำำ�นวน 50 ครั้้�ง โดยตั้้�งเซนเซอร์์วััดค่่า
ความเข้้มของแสงไว้้ตรงกลางตู้้�เพาะปลููกพืืชและอยู่่�ห่่าง
จากแผงไฟแอลอีีดีีสีีม่่วง 10, 20 และ 30 cm จะได้้ค่่า
PPFD เฉลี่่ย� เท่่ากัับ 130.5, 74.6 และ 47.5 µmol/m2/s
ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�ยัังได้้ทำำ�การทดลองควบคุุมการ
เปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีีแบบ Auto ตั้้�งแต่่เวลา 19:00:00 น.
จนถึึงเวลา 20:00:00 น. ผลการทดลองแสดงดัังรููป
ที่่� 17 สำำ�หรัับการทดลองหาอััตราการปล่่อยแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยการนำำ�เซนเซอร์์วัดั ค่่าความเข้้ม
ข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์มาวััดปริิมาณของแก๊๊ส
คาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช พบว่่าเมื่่อ� เปิิด
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วาล์์วโซเลนอยด์์ที่่�ถัังแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็นเวลา
1 วิินาทีีแล้้วทิ้้�งไว้้ 1.5 ชั่่�วโมง จะได้้ค่่าความเข้้มข้้นของ
แก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชเพิ่่�มขึ้้�น
350 ppm นอกจากนี้้ยั� งั ได้้ทำำ�การทดลองควบคุุมปริิมาณ
ของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช โดย
ได้้กำำ�หนดค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
ไว้้ที่่� 1,000 ppm ตั้้�งแต่่เวลา16:24:24 น. จนถึึงเวลา
23:54:24 น. ผลการทดลองแสดงดัังรููปที่่� 18 จะได้้ค่า่
ความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์เฉลี่่ย� เท่่ากัับ
990.5 ppm ซึ่่ง� มีีค่า่ ความคลาดเคลื่่อ� นเท่่ากัับ 0.95 %
ENG-KPS Cloud เป็็นระบบคลาวด์์ไอโอทีีที่่ใ� ช้้ในการ

รููปที่่� 17 การทดลองควบคุุมการเปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีี

รููปที่่� 18 การทดลองควบคุุม CO2 ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
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เก็็บข้้อมููล ผู้้�ใช้้สามารถที่่�จะดููค่่าพารามิิเตอร์์ต่่างๆ
ตามเวลาจริิงได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ซึ่่�งจะดึึงค่่าจากคลาวด์์
เซิิร์์ฟเวอร์์มาแสดงบนหน้้าเว็็บทั้้�งแบบ Real Time
และแบบกราฟ รููปที่่� 19 เป็็นตััวอย่่างการแสดงผลค่่า
เฉลี่่ย� ของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
ส่่วนรููปที่่� 20 เป็็นตััวอย่า่ งการแสดงผลค่่าความเข้้มของ
แสงและค่่าความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์
ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช เมื่่อนำ
� ำ�ค่า่ อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น�
มาคำำ�นวณหาค่่าแรงดึึงระเหยน้ำำ�� ของอากาศ (VPDair)
ตามสมการที่่� (1) แล้้วนำำ�มาแสดงเป็็นกราฟจะได้้ดััง
รููปที่่� 21 จะได้้ค่่าแรงดึึงระเหยน้ำำ��ของอากาศเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 1.28 kPa ซึ่่ง� เป็็นค่่าที่่�เหมาะสมต่่อการทำำ�งาน
ของพืืช หรืือการเปิิดปากใบเพื่่�อการสัังเคราะห์์แสง
ของพืืชนั่่�นเอง
	ผู้้�ใช้้สามารถแบ่่งปัันข้้อมููลสภาพแวดล้้อมภายใน
ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชที่่�เก็็บไว้้ให้้แก่่ผู้้�ใช้้งานหรืือนััก
วิิจััยท่่านอื่่�นๆ ผ่่านทางระบบ ENG-KPS Cloud โดย

ผู้้�ใช้้สามารถเลืือกรููปแบบการนำำ�เสนอข้้อมููลได้้หลาก
หลายรููปแบบ เช่่น มิิเตอร์์วััดค่่าพารามิิเตอร์์ต่่าง ๆ
(อุุณหภููมิ,ิ ความชื้้น� , แสงสว่่าง และแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์)
กราฟเส้้น กราฟแท่่ง ตาราง เป็็นต้้น โดยมีีทั้้�งข้้อมููล
แบบ Real Time ข้้อมููลแบบระบุุเวลาย้้อนหลััง และ
ข้้อมูลู แบบสรุุปรายวััน/รายเดืือน/รายปีี รวมทั้้�งสามารถ
สร้้างรายงานสรุุปในรููปแบบไฟล์์ PDF จากข้้อมูลต่
ู า่ งๆ
ที่่�ถูกู เก็็บไว้้ โดยวิิธีกี ารสร้้างรายงานนี้้�จะคล้้ายคลึึงกัับ
การสร้้างเอกสารใน Google Docs
นอกจากนี้้เ� พื่่�อเป็็นการลดภาระในการถ่่ายโอนข้้อมูลู
และช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถวิิเคราะห์์ปััจจััยต่่างๆ ที่่�ส่่งผล
ต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืชได้้ ENG-KPS Cloud ยัังมีี
เครื่่�องมืือเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision
Support Tools) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 4 เทคนิิค คืือ (1) การ
วิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้น (Linear Regression
Analysis) เพื่่�อวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของปััจจััยต่่าง ๆ
ที่่�ส่่งผลต่่อปััจจััยที่่�สนใจ เช่่น การวิิเคราะห์์ความ

รููปที่่� 19 หน้้าเว็็บแสดงผลค่่าเฉลี่่�ยของอุุณหภููมิิและความชื้้�นภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
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สััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าอุุณหภููมิิและความชื้้�นต่่อการกระ
ตุ้้�นการออกดอกของต้้นพืืช เป็็นต้้น (2) การจััดกลุ่่�ม
(Classification) เพื่่�อนำำ�ปััจจััยต่่าง ๆ มาใช้้ในการ
สร้้างกฎหรืือโมเดลในการทำำ�นายปััจจััยที่่�สนใจ เช่่น
โมเดลเพื่่�อทำำ�นายความเครีียดหรืือไม่่เครีียดของต้้น
พืืชจากสภาพแวดล้้อมในรููปแบบต่่างๆ ที่่�แตกต่่างกััน
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ที่่�ผู้้�ใช้้ทดลองในตู้้�เพาะปลููกพืืช เป็็นต้้น (3) การแบ่่ง
กลุ่่�ม (Clustering) เพื่่�อแบ่่งกลุ่่�มปััจจััยต่่างๆ ออก
เป็็นกลุ่่�มย่่อย ๆ ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการนำำ�ไปศึึกษาวิิจััยต่่อ
ไป เช่่น การแบ่่งสภาพแวดล้้อมภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืชออกเป็็นกลุ่่�ม ๆ เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการศึึกษาว่่าสภาพ
แวดล้้อมแต่่ละกลุ่่�มส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืช

รููปที่่� 20 หน้้าเว็็บแสดงผลค่่าความเข้้มของแสงและค่่าความเข้้มข้้นของ CO2 ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช

รููปที่่� 21 กราฟแสดงผลค่่าแรงดึึงระเหยน้ำำ��ของอากาศ
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อย่่างไร เป็็นต้้น (4) กฎความสััมพัันธ์์ (Association
Rule) เพื่่�อหาปััจจััยที่่�เกิิดร่่วมกััน หรืือปัจั จััยที่่�เป็็นต้้น
เหตุุให้้เกิิดอีีกปััจจััยหนึ่่�ง เช่่น ความชื้้น� ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ภายใน
ตู้้�เพาะปลููกพืืชจะเกิิดขึ้้น� พร้้อม ๆ กัับอุุณหภููมิิที่่�ลดลง
หรืือเมื่่�อค่่าของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� เหมาะสมที่่�ระยะ
เวลาหนึ่่�ง (ความถี่่�เพีียงพอ) พืืชก็็จะเกิิดโรค เป็็นต้้น ดััง
นั้้�นผู้้�ใช้้จะสามารถวิิเคราะห์์ถึงึ เหตุุปัจั จััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการ
เจริิญเติิบโตของพืืชแต่่ละชนิิดได้้ง่า่ ยและรวดเร็็ว โดยการ
ทดลองปลููกพืืชในตู้้�เพาะปลููกพืืชที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�
	รููปที่่� 22 และ 23 แสดงตััวอย่่างการนำำ�เครื่่�องมืือ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจใน ENG-KPS Cloud มาใช้้ใน

การวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์ของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น�
ที่่�วัดั ได้้จากตู้้�เพาะปลููกพืืช เมื่่อ� ใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์
การถดถอยเชิิงเส้้น พบว่่าความชื้้น� ภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืชจะเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อมี
� กี ารควบคุุมให้้อุณ
ุ หภููมิภิ ายในตู้้�เพาะ
ปลููกพืืชลดลง ดัังสมการความสััมพัันธ์์ของอุุณหภููมิิ
และความชื้้�นในรููปที่่� 22 (a) และจะได้้กราฟของ
สมการดัังรููปที่่� 22 (b) โดยประสิิทธิิภาพของโมเดลมีี
ค่่า Root Relative Squared Error เท่่ากัับ 95.68
% ซึ่่�งเป็็นโมเดลที่่�ค่่อนข้้างถููกต้้องแม่่นยำำ� และเมื่่�อใช้้
เทคนิิคการแบ่่งกลุ่่�มด้้วยขั้้�นตอนวิิธีี K-Means พบว่่า
สามารถจััดแบ่่งสภาพแวดล้้อมในตู้้�เพาะปลููกพืืชออก

(a)

(b)

รููปที่่� 22 ตััวอย่่างการใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้นใน ENG-KPS Cloud
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ได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม ดัังรููปที่่� 23 คืือ กลุ่่�มที่่� 1 (Cluster 0) ได้้จากการจำำ�ลองสภาพแวดล้้อมภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช
มีีค่่าความชื้้�นต่ำำ��มากกัับค่่าอุุณหภููมิิค่่อนข้้างต่ำำ�� และ ที่่�มีค่ี ่าความชื้้�นต่ำำ��และมีีค่่าความชื้้�นสููงตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มที่่� 2 (Cluster 1) มีีค่่าความชื้้�นค่่อนข้้างสููงกัับค่่า 4. วิิจารณ์์ผลและสรุุป
อุุณหภููมิิที่่ไ� ม่่สูงู มาก ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการทดลองที่่�

(a)

(b)

รููปที่่� 23 ตััวอย่่างการใช้้เทคนิิคการแบ่่งกลุ่่�มด้้วยขั้้�นตอนวิิธีี K-Means ใน ENG-KPS Cloud
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งานวิิจััยนี้้�เป็็นการพััฒนาตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยใช้้
ต้้นทุุนต่ำำ�� และได้้นำำ�เอาเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ นั่่�นคืือ
คลาวด์์ไอโอทีี จากผลการทดสอบการทำำ�งานของโมบาย
แอปพลิิเคชัันและระบบควบคุุมภายในตู้้�เพาะปลููกพืืช พบ
ว่่าสามารถควบคุุมค่่าของอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� ให้้อยู่่�ใน
ช่่วงที่่�กำำ�หนดไว้้ในแอปพลิิเคชัันได้้ นอกจากนี้้ยั� งั สามารถ
ควบคุุมการเปิิด/ปิิดไฟแอลอีีดีีสีีขาว (แทนแสงอาทิิตย์์)
และไฟแอลอีีดีสีี ม่ี ว่ ง (สำำ�หรัับเร่่งการเจริิญเติิบโตของพืืช)
ได้้ทั้้ง� แบบ Auto และแบบ Manual และสามารถควบคุุม
ปริิมาณของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ภายในตู้้�เพาะปลููก
พืืชได้้ โดยมีีค่่าความคลาดเคลื่่�อนน้้อยกว่่า 1 % จากค่่า
ความเข้้มข้้นของแก๊๊สคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ใน
แอปพลิิเคชััน
	ตู้้�เพาะปลููกพืืชต้้นทุุนต่ำำ��ที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�จะช่่วยลด
ต้้นทุุนในการทำำ�วิิจััยและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่นััก
วิิจััยสามารถทำำ�การทดลองปรัับเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อม
ภายในตู้้�เพาะปลููกพืืชได้้ตามต้้องการ หรืือเฝ้้าสัังเกต
การเจริิญเติิบโตของพืืชได้้ตลอดเวลาจากค่่าพารามิิเตอร์์
ต่่างๆ ตามเวลาจริิงที่่�เก็็บไว้้บนระบบคลาวด์์ไอโอทีีของ
มหาวิิทยาลััย งานวิิจัยั ในขั้้น� ตอนแรกเป็็นการพััฒนาและ
ทดสอบการทำำ�งานเบื้้�องต้้นของตู้้�เพาะปลููกพืืช สำำ�หรัับ
งานวิิจัยั ในขั้้น� ตอนต่่อไปจะทำำ�การทดลองกัับพืืชจริงิ ได้้แก่่
กะเพรา มะเขืือเทศ และพริิก ที่่�ศูนู ย์์วิจัิ ยั และพััฒนา
พืืชผัักเขตร้้อน คณะเกษตร กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ซึ่่ง� จะมีีการวางแผนการทดลองและการเก็็บ
ข้้อมูลู เพื่่�อวิิเคราะห์์การเจริิญเติิบโตและความต้้องการ
ของพืืช พร้้อมทั้้�งเปรีียบเทีียบผลการทดลองระหว่่างการ
ปลููกพืืชภายในและภายนอกตู้้�เพาะปลููกพืืช เพื่่�อประเมิิน
สมรรถนะของตู้้�เพาะปลููกพืืชต่่อไป
ในการพััฒนาตู้้�เพาะปลููกพืืชโดยใช้้ต้น้ ทุุนต่ำำ�� ในราคา
ไม่่เกิิน 300,000 บาท สามารถทำำ�ให้้ลดต้้นทุุนในการ
ทำำ�วิิจััยจากการนำำ�เข้้าตู้้�เพาะปลููกพืืชจากต่่างประเทศ
ประมาณ 900,000 บาท เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ความคุ้้�ม
ค่่าทางเศรษฐศาสตร์์เป็็นระยะเวลา 5 ปีี โดยใช้้อัตั ราคิิด
ลดร้้อยละ 7 ต่่อปีี และค่่าเสื่่�อมราคาร้้อยละ 10 ต่่อปีี
จะได้้มููลค่า่ ปััจจุุบันั ของการลงทุุนทำำ�วิิจััย (PVC) เท่่ากัับ

423,006 บาท และมููลค่่าปััจจุุบัันของผลประโยชน์์จาก
งานวิิจััย (PVB) เท่่ากัับ 1,230,059 บาท ดัังนั้้�นมููลค่่า
ปััจจุุบัันสุุทธิิ (NPV) เท่่ากัับ 807,053 บาท จึึงสรุุปได้้
ว่่ามีีความคุ้้�มค่่าในการลงทุุนทำำ�วิิจััย
5. กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจัยั นี้้ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนจากศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้าน
เทคโนโลยีีชีวี ภาพเกษตร สำำ�นักั งานปลััดกระทรวง กระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม กัับ
ศููนย์์เทคโนโลยีีชีวี ภาพเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสนขอขอบคุุณ ชยธร หลัักทอง, นพณััฐ
ปุุญญาหิิงสกุุล, พิิพััฒพงศ์์ คงวราคม และ ยุุพารััตน์์
สิิทธิิสมาน นิิสิติ ระดัับปริิญญาตรีีของภาควิิชาวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ที่่�
ช่่วยในการทำำ�วิิจััย
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