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บทคัดยอ
ไหมเปนสินคาเศรษฐกิจท่ีสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกร แตเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบอยทํา

ใหเกิดปญหาและขอจํากัดในการเลี้ยงหนอนไหม เชน อากาศรอนและช้ืนเกินไปทําใหหนอนไหมติดเช้ือราและเปนโรค
ไดงาย อากาศท่ีมีความช้ืนนอยเกินไปทําใหใบหมอนแหงเร็ว และเกษตรกรไมมีการเก็บบันทึกขอมูลการเลี้ยงหนอนไหม
ดวย งานวิจัยน้ีไดเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยดรวมกับระบบสมองกลฝง
ตัวเพ่ือควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยการทํางานแบงเปน 3 สวน คือสามารถควบคุมผานบอรด
ควบคุมของโรงเรือนโดยตรง ควบคุมผานบลูทูธแบบไรสายบนแอพพลิเคชันและระบบสงขอความสั้น ท่ีสามารถแจง
เตือนผูใชในระยะไกลได ผลจากการทดลองทําใหไดระบบควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหมท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในแบบอัตโนมัติ สามารถเก็บขอมูลเรียกดูขอมูลควบคุมอุปกรณผานแอพพลิเคชันแอน
ดรอยดดวยบลูทูธในระยะใกล 20 เมตร และระยะไกลดวยขอความสั้น ระบบสามารถวัดคาอุณหภูมิและความช้ืนได
จริงจากโมดูล SHT11 และสามารถควบคุมอุณหภูมิท่ี 24 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ควบคุมความช้ืนท่ี 60
เปอรเซ็นต ถึง 90 เปอรเซ็นต โดยใชพัดลมระบายอากาศ หลอดไฟเพ่ิมความรอน และเครื่องฉีดพนละอองนํ้า

Abstract
Silk was one of economic goods that provided high revenue for agriculturists.  Due to

changing weather, however, there were some problems and limitations of silkworm breeding.  For
instance, too hot and humid weather caused mold infection and made the silkworm easily get
infected.  On the other hand, too less humidity might lead to dry mulberry leaves.  In addition, the
agriculturists had no records of the silkworm breeding.  This research realized these current
obstacles and aimed to develop an embedded Android application system to control electrical
system and temperature in a silkworm house.  The operation was divided into 3 parts consisting of
direct control via control board of the silkworm house, control via wireless Bluetooth on the
application, SMS delivery system to warn distant users. The results of this study provided the
electrical control system and temperature in the imitated silkworm house.  It could automatically
control the internal temperature and retrieve data of control equipments via the Android
application system and Bluetooth for near distance about 20 meters and far distance by sending
SMS.  The system also measured the actual temperature and humidity from SHT11 Module.  The
temperature could be fixed between 24-30 Celsius while the humidity could be defined between
60-90% by applying ventilators, lights and jet sprayer
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1. บทนํา
ไหม หมายถึงเสนใยท่ีพนออกมาจากปากของตัวหนอนไหมท่ีโตเต็มวัย เพ่ือมาหอหุมตัว ปองกันศัตรูทาง

ธรรมชาติ ปจจุบันตัวหนอนไหมไดสรางสินคาท่ีมีคาทางธุรกิจมาก เน่ืองจากสามารถใหเสนใยเปนเสนไหม เพ่ือนําไป
แปรรูปเปนสินคาอุปโภคท่ีกอใหเกิดรายไดท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน หัตถกรรมผาไหม ดอกไมประดิษฐจาก
รังไหม รวมถึงตัวออนไหมทอดท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง ปจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงหนอนไหมสองรูปแบบ
คือ การเลี้ยงแบบครัวเรือน และการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม การเลี้ยงหนอนไหมแบบครัวเรือนสวนใหญมีการเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติคือ เลี้ยงตามสภาพแวดลอม เปนโรงเรือนระบบเปดมีการถายเทอากาศท่ีสะดวกและมีการใชพัดลมตั้งโตะใน
การระบายความรอนภายในโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม มีการลดความช้ืนและเพ่ิมอุณหภูมิโดยใชเตาถาน แตสําหรับใน
บางครัวเรือนยังไมมีการวัดอุณหภูมิและความช้ืนเพราะทําการเลี้ยงหนอนไหมเพียงแคสองถึงสามรุนเทาน้ัน จึงทําให
การเลี้ยงหนอนไหมขาดชวงและไดรับผลผลิตไมเต็มท่ี ในบางชวงฤดูกาล สภาพอากาศท่ีแหงแลงและรอนอบอาวทําให
ตัวหนอนไหมเจริญเติบโตไมเต็มท่ี สําหรับกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมในภาคอุตสาหกรรมจะทําการรักษาอุณหภูมิ
โดยภายในหองเลี้ยงหนอนไหมมีการติดตั้งไฮโกรมิเตอรเพ่ือวัดอุณหภูมิและความช้ืน ขอจํากัดของระบบดังกลาวจําเปน
ท่ีตองมีบุคคลคอยตรวจสอบอุณหภมูิและความช้ืนท่ีแสดงบนไฮโกรมิเตอร และสั่งงานใหอุปกรณควบคุมทํางานเพ่ือการ
ระบายอากาศหรือเพ่ิมอุณหภูมิตลอดเวลา กรณีท่ีเกษตรกรขาดความเอาใจใสหรือละเลยการควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน อาจสงผลใหหนอนไหมเจริญเติบโตไดไมดีเทาท่ีควร สงผลใหรังไหมฝอ ไมมีคุณภาพและทําใหผลผลิตลดลง
ประกอบกับอุณหภูมิท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะอากาศ เชนฤดูหนาวตองรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไมใหต่ํา
กวา 20 องศาเซลเซียส เพ่ือใหหนอนปลอดโรคไมหนาวจนเกินไปและกินใบหมอน ไดอยางเต็มท่ี

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวงานวิจัยน้ีจึงไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว รวมกับการพัฒนาแอพพลิเค
ชันบนมือถือสมารทโฟนท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือใชในการควบคุม ระบบไฟฟา อุณหภูมิความช้ืน และ
ระบบฉีดพนสารเคมีในการทําความสะอาดโรงเรือน โดยควบคุมผานบลูทูธ แบบไรสายบนแอพลิเคชันมือถือ อีกท้ัง
ระบบสงขอความสั้น ท่ีรองรับการแจงเตือนคาอุณหภูมิและความช้ืนจากตัวโมดูล สงขอมูลผานทางเครือขายโทรศัพท
ทําใหสามารถชวยอํานวยความสะดวกทางดานเกษตรกรรม โดยเกษตรกรไมตองกังวลในเรื่องของการเลี้ยงหนอนไหม
แมในสภาพอากาศท่ีรอน แหงแลง และไมตองสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงจากการฉีดพนสารเคมีดวยมือ สามารถ
ตรวจสอบขอมูลจากโรงเรือนผานทางขอความสั้นได อีกท้ังยังสามารถควบคุมผานแอพพลิเคชันแอนดรอยดบน
โทรศัพทมือถือแบบไรสายในระยะใกล เพ่ือสามารถแสดงขอมูลสถานะอุปกรณไฟฟาและแสดงอุณหภูมิ ใหผูใชงาน
ทราบ รวมท้ังนําขอมูลไปประมวลผลและแสดงผลได

2. วิธีการทดลอง
2.1 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธท่ีสงผลตอการเลี้ยงหนอนไหม

ไหมเปนสัตวเลือดเย็น เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในของตัวไหมแลว จะสูงกวา
อุณหภูมิภายนอก 1 องศาเซลเซียส ไหมจะทนอุณหภูมิไดระหวาง 7 - 40 องศาเซลเซียส การควบคุมอุณหภูมิเปนสิ่ง
สําคัญ สําหรับความช้ืนสัมพัทธน้ันเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะทําใหระยะเวลาการเลี้ยงไหมสั้นหรือยาว ถาความช้ืนใน
อากาศต่ํากวา 70 เปอรเซ็นต ใบหมอนจะเหี่ยวเร็ว หนอนไหมจะกินอาหารไมไดเต็มท่ี ทําใหไหมออนแอและเติบโตชา
แตไหมจะแข็งแรงดีหากมีความช้ืนสูง หมอนจะสดอยูนาน ไหมกินใบหมอนไดเรื่อย ๆ เมื่อความช้ืนสูงเกิน 90
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ผูใช

เปอรเซ็นต เช้ือราอาจเขาทําอันตรายไดงายซึ่งจะทําใหไหมออนแอ การลดความช้ืนทําไดโดยใชพัดลมชวยระบาย
ความช้ืนออกจากโรงเลี้ยงไหม ความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงไหม แสดงดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 ความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงไหม

วัย ความชืน้สัมพัทธ (เปอรเซนต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) หมายเหตุ
1 (3-4 วัน)
2 (2-3 วัน)
3 (3-4 วัน)
4 (4-8 วัน)
5 (7-8 วัน)

90
85-90
80-85
75-80
70-75

28
27
26
25
24

ในระยะไหมนอนความชื้น
สัมพัทธ

ควรอยูระหวาง
60-70 เปอรเซ็นต

จากตารางท่ี 1 แสดงวงจรชีวิตไหม ระยะท่ีไหมนอนควรจะลดความช้ืนดวยการถายมูลไหมและงดการให
อาหาร เพ่ือใหความช้ืนนอยลง ความช้ืนสัมพัทธในระยะไหมนอนควรเปน 60 – 70 เปอรเซ็นต เพ่ือใหหนอนไหมลอก
คราบไดสะดวก งานวิจัยน้ีไดกําหนดการควบคุมอุณหภูมิท่ี 24 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ควบคุมความช้ืนท่ี
60 เปอรเซ็นต ถึง 90 เปอรเซ็นต กรณีท่ีความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิไมไดอยูในชวงดังกลาว ตัวไมโครคอนโทรลเลอร
จะรับขอมูลจากอุปกรณเซ็นเซอรสงขอมูลแจงไปยังอุปกรณมือถือสมารทโฟนแอนดรอยด และสั่งงานอุปกรณพัดลม
ระบายอากาศ หลอดไฟเพ่ิมความรอน และเครื่องฉีดพนละอองนํ้า ทําใหโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหมมีความช้ืนสมัพัทธและ
อุณหภูมิอยูในชวงดังกลาว
2.2 แนวคิดการออกแบบ

งานวิจัยน้ีไดทําการพัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยดสําหรับควบคุมระบบไฟฟา และอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยง
หนอนไหมมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เพ่ือใชในการควบคุมระบบไฟฟา อุณหภูมิความช้ืน และระบบฉีด
พนสารเคมีในการทําความสะอาดโรงเรือน โดยควบคุมผานบลูทูธแบบไรสายบนแอพพลิเคชันมือถือ อีกท้ังระบบสง
ขอความสั้น ท่ีรองรับการแจงเตือนคาอุณหภูมิและความช้ืนผานทางเครือขายโทรศัพท สามารถตรวจเช็ดขอมูลจาก
โรงเรือนผานทางขอความสั้นได อีกท้ังยังสามารถควบคุมผานแอพพลิเคชันแอนดรอยดบนโทรศัพทมือถือแบบไรสายใน
ระยะใกล เพ่ือแสดงขอมูลคาอุณหภูมิคาความช้ืนใหผูใชงานทราบ รวมท้ังนําขอมูลไปประมวลผลแสดงผลคาอุณหภูมิ
และความช้ืนสูงสุดและแสดงคาเฉลี่ยของอุณหภูมิและความช้ืนไดดวย ภาพรวมการทํางานของระบบดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 ภาพรวมการทํางานของระบบควบคุมโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหม

สั่งงานผานสมารทโฟนแอนดรอยด
สงขอความสั้น ผานเครือขาย

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร

โรงเรือนจําลอง

IOIO-Q บอรด

บลูทูธ

ควบคุมดวยตนเอง
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จากรูปท่ี 1 เมื่อผูใชตองการควบคุมระบบไฟฟา อุณหภูมิ และความช้ืนภายในโรงเรือน สามารถทําการ
เรียกใชงานแอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือเพ่ือสั่งงานผานทางบลูทูธไปยังระบบสมองกลฝงตัวท่ีอยูบนโรงเรือนเพ่ือ
ประมวลผลชุดคําสั่งและทํางานตามคําสั่งท่ีไดรับ จากน้ันเมื่อระบบสมองกลฝงตัวไดสั่งการใหอุปกรณภายในโรงเรือน
ทํางานแลวเสร็จก็จะสงขอมูลอุณหภูมิ และความช้ืนกลับมายังแอพพลิชันโดยสามารถสงขอมูลกลับมาผานระบบ
ขอความสั้นซึ่งมีคาใชจายในการสงขอความ หรือทางบลูทูธเมื่อผูใชอยูหางจากโรงเรือนไมเกินระยะทาง 20 เมตร เมื่อ
ผูใชอยูหางจากโรงเรือนเกินระยะการเช่ือมตอของบลูทูธ สําหรับหลักการออกแบบการทํางานของระบบ ดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 สวนประกอบในการทํางานของระบบ

จากรูปท่ี 2 การทํางานของระบบสามารถแบงออกเปนแตละสวนดังน้ี
2.2.1 สวนของการรับรู
สวนของการรับรูเปนโมดูลท่ีใชตรวจจับอุณหภูมิและตรวจจับความช้ืน จะติดตั้งท่ีบริเวณเพดานของหอง เมื่อ

โมดูลตรวจจับอุณหภูมิหรือตรวจจับความช้ืนทํางานจะสงสัญญาณเอาตพุตท่ีเปนสัญญาณดิจิตอลไปยังสวนของการ
ประมวลผลโดยท่ี เมื่อเซ็นเซอรตรวจพบวาอุณหภูมิหรือความช้ืนจะใหคาออกมาเปนตัวเลข แลวจึงนําไปประมวลผลอีก
ครั้ง

2.2.2 สวนของการควบคุมโดยผูใชกําหนดเองและการประมวลผล
ในสวนของการควบคุมโดยผูใชกําหนดเองหรือสวนควบคุมบริเวณหนาโรงเรือน จะใชไมโครคอนโทรลเลอร

ตระกูล PIC 16F887 ในการควบคุมและประมวลผล โดยรับขอมูลเขามาจากสวนของโมดูลตรวจจับอุณหภูมิและ
ความช้ืน จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาประมวลเพ่ือแสดงผลคาอุณหภูมิและความช้ืนผานทางแอลซีดี โดยอุณหภูมิและ
ความช้ืนจะถูกควบคุมใหอยูในคาท่ีผูใชไดกําหนดไว ซึ่งสามารถปรับคาไดจากแผงควบคุม และหากคาอุณหภูมิหรือ
ความช้ืนไมเปนไปตามท่ีไดกําหนดไว ระบบจะทําการประมวลผลและสงคําสั่งไปยังสวนของการแจงเตือนเพ่ือทําการ
แจงเตือนไปยังผูใชงาน

ชุดคําสั่ง

ชุดคําสั่ง

ชุดขอมูล

Sim 300cz
LCD SHT 11

ddsss11
111212
1ewsd1
111111
111111

อุปกรณภายในโรงเรือนIOIO-Q

Switch Control

PIC 16F887

คําสั่ง

ขอมูล

ขอมูล
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2.2.3 สวนของการควบคุมระยะไกลผานบลูทูธ
ในสวนของการควบคุมระยะไกลไดใชบอรด IOIO-Q ในการชวยควบคุมการทํางานดวยสัญญาณบลูทูธผาน

หนาตางแอพพลิเคชัน ซึ่งสามารถเรียกดูคาอุณหภูมิและความช้ืนของโรงเรือน ณ ขณะน้ัน และปรับตั้งคาอุณหภูมิและ
ความช้ืนไดจากปุมควบคุมบนหนาแอพพลิเคชัน
2.3 ชุดบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชในการทดลอง

ชุดบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชในการควบคุมการทํางานของระบบ 1 ชุด ดังรูปท่ี 3 ชุดอุปกรณควบคุม
การทํางานท้ังหมดของระบบซึ่งประกอบดวย

กลองหมายเลข 1 บอรดควบคุมการเปดปดอุปกรณไฟฟาภายในโรงเรือนโดยใชรีเลย และบอรดแสดงผล
ซึ่งใชแอลซีดีเปนสวนแสดงคาอุณหภูมิและความช้ืน อีกท้ังยังมีปุมเปดปดหลอดไฟใหแสงสวาง พัดลมระบายความรอน
และปมนํ้า

กลองหมายเลข 2 บอรดประมวลผลโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC16F887 บอรดสั่งการผานบลูทูธ
หรือโยโยบอรด และบอรดสงขอความสั้นหรือบอรด Sim300cz

รูปท่ี 3 ชุดบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชในการควบคุมการทํางานของระบบ

2.4 แอพพลิเคชันบนสมาทรโฟนแอนดรอยดท่ีทําการพัฒนา
แอพพลิเคชัน ESTH Control (ETSH: Electrical and Temperature in Silkworm House) ท่ีได

พัฒนาข้ึนใชรวมกับสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรชัน 2.2.3 โฟรโย ถึงเวอรชัน 4.0 ไอติมแซนวิซต แสดง
หนาตางแอพพลิเคชันดังรูปท่ี 4วา
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รูปท่ี 4 หนาตางแอพพลิชัน ETSH Control

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
งานวิจัยน้ีไดทําการทดลองแอพพลิเคชันแอนดรอยดเพ่ือควบคุมการทํางานของระบบไฟฟา อุณหภูมิและ

ความช้ืน ซึ่งไดทดสอบโดยการสรางโรงเรือนจําลองข้ึนมา ดังรูปท่ี 5 (ก) เพ่ือรองรับการติดตั้งอุปกรณตางๆ แลวจึง
ทดสอบดวยการควบคุมการทํางานแบบเสมือนจริง โดยทําการเก็บผลการทดลองดังน้ีคือ สามารถควบคุมการเปดปด
ระบบไฟฟา ดังรูปท่ี 5 (ข) ไดดวยตนเองผานบอรดควบคุมบริเวณตัวโรงเรือน สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
ผานบลูทูธดวยแอพพลิเคชันแอนดรอยดในระยะรัศมีไมเกิน 20 เมตร จากตัวโรงเรือนพรอมเรียกดูขอมูลอุณหภูมิกับ
ความช้ืนยอนหลังได และสามารถแจงเตือนผานระบบขอความสั้นไปยังผูใชงานระบบได เมื่ออุณหภูมิกับความช้ืน
ภายในโรงเรือนไมอยูในคาท่ีไดกําหนดไว หรือเมื่อผูใชตองการทราบขอมูลอุณหภูมิ ความช้ืนในขณะผูใชอยูหางจาก
โรงเรือนเกินระยะรัศมี 20 เมตร ในการนําระบบไปใชงานจริงน้ันอาจมีการติดตั้งชุดเซ็นเซอรในการตรวจวัดอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในโรงเรือนหลายจุดสามารถทําได โดยใชการสื่อสารอนุกรมแบบซิงโครนัส (I2C: Inter Integrate
Circuit Bus) เพ่ือใชติดตอระหวางไมโครคอนโทรลเลอรและชุดเซ็นเซอรหลายจุดบนพอรตสื่อสารเดียวกันวา
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(ก) แผงควบคุมดานหนา (ข) เปดใชงานระบบไฟฟาภายในโรงเรือนจําลอง
รูปท่ี 5 โรงเรือนจําลองการเพาะเลี้ยงหนอนไหมท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

3.1 ผลการควบคุมระบบไฟฟาและอุณหภูมิภายในโรงเรือนผานระบบควบคุมอัตโนมัติ
เริ่มทําการทดลองโดยการเปดระบบไฟฟาเพ่ือจายกระแสไฟฟาใหบอรดควบคุม จากน้ันรอใหระบบทํา

การประมวลผลและเริ่มการทํางานสักครู โดยทดลองทําการควบคุมอุณหภูมิใหมีคาอยูในชวง 24-27 องศาเซลเซียส
ผานการทํางานของพัดลม 4 ตัวท่ีติดตั้งภายในโรงเรือน โดยท่ีอุณหภูมิภายในโรงเรือนมีคาเทากับ 27 องศาเซลเซียส
เมื่ออุณภูมิอยูเกณฑท่ีตั้งไวทําการบันทึกเวลาท่ีใชควบคุมพรอมกับอานคาของความช้ืนแสดงผลดังตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการลดอุณหภูมภิายในโรงเรือน

ครั้งที่ อุณหภูมิ (เซลเซียส) ความชื้นที่วัดได
(เปอรเซ็นต)

เวลาที่ควบคุม
(วินาท)ี หมายเหตุเริ่มตน ที่กําหนด

1

27 27 70 0.00

อุณหภูมิภายในเทากับ 27 องศาเซลเซียส

27 26 75 18.00
27 25 82 75.00
27 24 87 306.00

2

27 27 72 0.00
27 26 66 15.00
27 25 81 67.20
27 24 86 258.00

จากตารางท่ี 2 จากการทดลองจํานวน 2 ครั้ง พบวาเวลาท่ีใชในการควบคุมจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนของ
อุณหภูมิท่ีปรับลดลงท่ีกําหนดเริ่มตนจากคาอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีวัดคาไดเทากับ 27 องศา ในลักษณะแบบเชิงเสน
เน่ืองจากการปรับคาอุณหภูมิใหลดลงจะใชหลักการทํางานของพัดลมเปาระบายความรอนภายในโรงเรือนท่ีตองอาศัย
ชวงเวลาท่ีใหปรับลดอุณหภูมิใหไดตามท่ีตองการ เมื่อทําการทดลองเพ่ิมอุณหภูมิภายในโรงเรือนดวยการเปดหลอดไฟ
120 วัตตเพ่ือใหความรอนภายในโรงเรือนเวลาท่ีใชในการเพ่ิมอุณหภูมิจากอุณหภูมิมาตรฐานท่ีวัดไดก็เปนสัดสวนแบบ
เชิงเสนเชนเดียวกัน ซึ่งจากการทดลองแสดงใหเห็นวาระบบท่ีทําการออกแบบสามารถกําหนดอุณหภมูิใหมีการปรับเพ่ิม
หรือลดอยูภายในชวงท่ีตองการได
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3.2 ผลการทดลองควบคุมความช้ืนภายในโรงเรือน
การทดลองควบคุมความช้ืนภายในโรงเรือนจะอาศัยปมนํ้าทําการฉีดกระจายละอองนํ้าเพ่ือเพ่ิมความช้ืน

ภายในโรงเรือน กรณีท่ีตองการลดจะใชพัดลมเปาเพ่ือระบายความช้ืนภายในโรงเรือน เมื่อทําการทดลองควบคุม
ความช้ืนภายในโรงเรือนในชวง 65-90 เปอรเซ็นต ผลการทดลองท่ีไดแสดงไดดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองควบคุมความช้ืนภายในโรงเรือน

ความชื้น (เปอรเซ็นต) อุณหภูมิที่วดัได
(เซลเซียส)

เวลาที่ควบคุม
(วินาที) หมายเหตุ

ที่กําหนด ที่วัดได
65-70 65 26 0.00

ความชื้นภายในโรงเรือนที่วัดไดมีคาเทากับ 65 เปอรเซ็นต
71-75 72 27 12.00
76-80 79 26 32.40
81-85 81 25 72.00
86-90 88 24 151.80

จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองควบคุมความช้ืนภายในโรงเรือนมีคาเทากับ 65 เปอรเซ็นต สัดสวนของเวลาจะ
มีคาเพ่ิมตามชวงความช้ืนท่ีตองการควบคุมในลักษณะเชิงเสน แตเวลาท่ีไดจะควบคุมไดเร็วกวาการควบคุมอุณหภูมิท่ี
เปนเชนน้ีเพราะวาการควบคุมความช้ืนจะไมสามารถกําหนดคาตายตัวได ตองอาศัยชวงของความช้ืนท่ีตองการควบคุม
ดังน้ันจึงสามารถกําหนดคาความช้ืนใหอยูภายในชวงท่ีกําหนดซึ่งทําไดรวดเร็วกวาการควบคุมอุณหภูมิท่ีเปนคาคงท่ีแต
จากการอานคาการควบคุมอุณหภูมิหรือคาความช้ืนจะเปนสัดสวนท่ีมีคาแปรผกผันกัน ดังกราฟในรูปท่ี 6 จากการ
ทดลอง กลาวคือเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนความช้ืนในอากาศจะลดลงอันเน่ืองมาจากหลอดไฟใหความรอน ทําใหความช้ืนใน
อากาศระเหยไป และเมื่อเพ่ิมไอนํ้าใหแกโรงเรือนจะทําใหอุณหภูมิในหองลดลง

รูปท่ี 6 อัตราผกพันระหวางอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนจําลองเลี้ยงหนอนไหมท่ีออกแบบ

อุณหภูมิ Cº

ความชื้น %
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

สําหรับการควบคุมผานบลูทูธพบวาสามารถทําไดดีในระยะ 20 เมตร ในลักษณะไรสิ่งกีดขวาง ขอเสียของ
การควบคุมผานบลูทูธคือไมสามารถสั่งงานใหระบบทํางานไดทันที เน่ืองจากตองรอเวลาในการจับคูอุปกรณและรอ
อุปกรณปลายทางตอบรับ สวนการสงขอมูลผานระบบดวยขอความสั้น ระบบสามารถสงขอมูลของอุณหภูมิและ
ความช้ืนเขามายังแอพพลิเคชันบนมือถือสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดท่ีกําหนดไว เมื่ออุณหภูมิและ
ความช้ืนไมอยูในชวงท่ีกําหนดเพ่ือแจงเตือนผูใช แตขอเสียคือจําเปนตองหมั่นตรวจสอบยอดเงินของซิมการดภายใน
โมดูลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีท่ียอดเงินในซิมการดหมด ทําใหไมสามารถสงขอมูลอุณหภูมิและความช้ืนผาน
ขอความสั้นได

4. สรุป
งานวิจัยน้ีไดออกแบบจําลองโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหมเพ่ือทําการศึกษาการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบ

อัตโนมัติผานระบบสมองกลฝงตัวและแอพพลิเคชันแอนดรอยด เพ่ือชวยเหลือผูท่ีมีอาชีพในการเลี้ยงหนอนไหม ขอดี
ของระบบคือ ผูเลี้ยงไมจําเปนตองตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนตลอดเวลา เพราะสามารถตั้งคา
อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหนอนไหมไดโดยอัตโนมัติ ผานระบบควบคุมบลูทูธและระบบ
ขอความสัน้ท่ีจะทํางานสลับกัน สวนของการวัดคาและควบคุมอุณหภูมิความช้ืน จากการทดสอบจะเห็นวาอุณหภูมิจะ
แปรผกผันกับความช้ืน กลาวคือเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนความช้ืนในอากาศจะลดลงอันเน่ืองมาจากหลอดไฟใหความรอน ทํา
ใหความช้ืนในอากาศระเหยไป และเมื่อเพ่ิมไอนํ้าใหแกโรงเรือนจะทําใหอุณหภูมิในหองลดลง การลดอุณหภูมิจะใช
เวลาในการระบายอากาศเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิใหโรงเรือนนอยกวาอุณหภูมิแวดลอมดานนอกโรงเรือน และหากตองการ
ใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ํากวาอุณหภูมิแวดลอมภายนอกมากๆจะตองเพ่ิมเครื่องปรับอากาศเพ่ือชวยในการลด
อุณหภูมิ จากการทดลองท้ังหมดพบวาสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของโรงเรือนเลี้ยงหนอนไหมใหอยูในชวงท่ี
กําหนดไดจริง แตเมื่อนําไปใชงานกับโรงเรือนหนอนไหมจริงๆน้ัน ตัวอุปกรณและแอพพลิเคชันท่ีทําการพัฒนาจะสงผล
อยางไรตอการเจริญเติบโตของตัวหนอนไหมน้ันเปนสิ่งท่ีตองทําวิจัยตอไป

5. กิตติกรรมประกาศ
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