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บทคัดย่อ
บทความนีน้ าเสนอ การออกแบบอัลกอริธึ ม
ชุดควบคุม ความชื น้ ส าหรับการดูแลกล้วยไม้โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการธุรกิจ
กล้วยไม้ไทยด้วยการเพิ่มมูล ค่าให้แก่สินค้า ชุดดูแล
กล้วยไม้ประกอบด้วย อัลกอริธึมที่สามารถแสดงอัตรา
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ทางานบนบอร์ดประมวล
ผลหลั ก ราสเบอรี่ พ าย เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบควบคุ ม
ความชืน้ รองรับการทางานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ผ่านแอปพลิเคชันจากการควบคุมระยะไกล มี 2 การ
ทดลอง ได้แก่ การดูแลกล้วยไม้ดินในอาคารและนอก
อาคาร ผลการทดลองบรรลุต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ต้น
กล้วยไม้ดินมีลาต้นสูงขึน้ เฉลี่ย 2 เซนติเมตร คิดเป็ น
15.38 เปอร์เซ็นต์ จากการใช้ชุดดูแลที่ได้สร้างขึน้ ด้วย
ต้น ทุ น 331 บาท และมี ค วามสวยงามจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับความสวยพอใช้
ค ำส ำคั ญ : อัล กอริ ธึ ม ควบคุม ความชื ้น , กล้ว ยไม้,
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
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Abstract
This article presents the control of
humidity algorithm for orchids care platform using
internet of things design. To solve the problems
of Thai orchid farmers and entrepreneurs by
adding value to the product. The orchid care
platform includes: an algorithm that can show the
growth rate of orchids runs on the main Raspberry
Pi processing board, connected to moisture
control system, and supports semi-automatic and
automated operation via application from the
remote control. There are two experiments: care
for orchids indoors and outdoors the building.
The results of the experiment achieved their
objectives. Orchid trees have an average height
of 2 centimeters, representing 15.38 percent. The
use of care platform created at a cost of 331 Baht
and aesthetics from the satisfaction assessment
results is at a modest level of beauty.

Page 23

Volume 22, Issue 2, No.43, July-December 2021

Keywords: Control of Humidity Algorithm,
Orchids, Internet of Things
1. บทนา
ประเทศไทยส่ ง ออกดอกกล้ว ยไม้แ ละต้น
กล้วยไม้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีมลู ค่ารวม 6.81
ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ โดยเป็ นผลผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก
ประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 47 เปอร์เซ็นต์ เป็ น
การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ [1] ตลาดส่งออกกล้วยไม้
ของไทยที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง แต่เป็ นการเติบโต
เชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ
เกษตรกรและผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ กล้ว ยไม้
ไทยจะต้องหันมาผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ [2] จะเป็ น
การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ซึ่งจะเป็ นช่องทางที่ช่วยเพิ่ม
มู ล ค่ า การส่ ง ออกให้ม ากขึ ้น ได้อี ก อย่ า งไรก็ ต าม
จะต้อ งศึก ษาถึ ง ลัก ษณะความต้อ งการใช้ก ล้ว ยไม้
และปริม าณความต้อ งการที่ แ ท้จ ริง ของตลาดด้ว ย
เช่นกัน กล้วยไม้ท่ีมีอายุความสดใหม่สนั้ และบอบชา้
ง่าย ต้องให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีไม่ใช่แค่เพียง
เพื่ อ การเก็ บ รัก ษา แต่ ต้อ งสร้า งมูล ค่ า เพิ่ม อื่ น ๆ ได้
อาทิ เ ช่ น ความสวยงามของบรรจุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง
กระบวนการจัดเก็บสินค้า การคมนาคม ขนส่ง เพื่อให้
กล้วยไม้มีคณ
ุ ภาพดีตามมาตรฐานการส่งออกภายใน
ต้น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขัน กับ ประเทศอื่ น ๆ ได้ ขณะที่ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
อุตสาหกรรมการเกษตรจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับยุคเกษตร 4.0 [3] ในความท้าทายต่าง ๆ เช่น ความ
ผันผวนของสภาพอากาศ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนผลกระทบในด้านสิ่ง แวดล้อมที่เ กิดจากวิถี
ปฏิบตั ิในภาคการเกษตร เพื่อให้สามารถรับมือกับ
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รูปที่ 1 กล้วยไม้ดิน

ความต้องการด้านอาหารของประชากรโลกที่สูง ขึน้
อย่างต่อเนื่องได้น่ ันเอง ดังนั้น การทาฟาร์มอัจฉริยะ
หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ต้องอาศัยเทคโนโลยี
อิ น เทอร์เ น็ ต ทุ ก สรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoTs)
เป็ นพืน้ ฐาน จะช่วยให้ชาวไร่ ชาวสวน และเกษตรกร
ไทยสามารถเพิ่ม ผลผลิตไปจนถึง การขนส่ง ผลผลิ ต
ออกจากฟาร์ม
จากปั ญหาของการการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
และประโยชน์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
คณะผู้วิ จัย จึ ง น าเสนอ การออกแบบอัล กอริ ธึ ม ชุ ด
ควบคุ ม ความชื ้น ส าหรับ การดู แ ลกล้ว ยไม้โ ดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั คือ เพื่อออกแบบอัลกอริธึม และสร้างชุด
ควบคุม ความชื น้ ส าหรับการดูแลกล้วยไม้ดิน โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ในหัวข้อที่ 2 จะ
กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
อัลกอริธึมในหัวข้อที่ 3 การออกแบบและการสร้างชุด
ควบคุม ความชื น้ ส าหรับการดูแลกล้วยไม้หัวข้อที่ 4
หัวข้อที่ 5 นาเสนอการทดลองและผลการทดลอง และ
สรุปผลเป็ นหัวข้อสุดท้าย
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
หั ว ข้ อ นี ้ น าเสนอข้ อ มู ล ของกล้ ว ยไม้ กั บ
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
2.1 กล้วยไม้
กล้วยไม้เป็ นไม้ประดับที่ทารายได้อย่างมาก
ให้แก่ชาวสวนในจังหวัด ต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น
นครปฐม สมุทรสาคร กรุ งเทพฯ ราชบุรี และนนทบุรี
[1] เนื่องจากเป็ นพืชที่ปลูกง่าย และให้ผลตอบแทนสูง
กล้วยไม้ท่ีคณะผูว้ ิจัยจะนามาใช้ในงานวิจัย
คือ กล้วยไม้ดิน ดังรู ปที่ 1 มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ
Spathoglottis หรือเอือ้ งดินใบหมาก เป็ นกล้วยไม้ป่า
ประเภทหนึ่งที่พบขึน้ บริเวณพืน้ ดิน ใต้ร่มไม้หรือในทุ่ง
หญ้า จะผลิดอกหรือช่อดอกพร้อมใบเมื่ อมีความชุ่ม
ชื ้น หรื อ มี ฝ นตก อุณ หภูมิ ท่ี ต้อ งการเฉลี่ ย 29 องศา
เซลเซียส สาหรับการจาแนกชัน้ ทางวิทยาศาสตร์ อยู่
ในอาณาจักร Plantea อยู่ในวงศ์ Orichidaceae เผ่า
Arethuseae มี ถ่ิ น ก าเนิ ด ในบอร์ เ นี ย ว ประเทศ
ออสเตรเลีย และหมู่เกาะโซโลมอน [4] กล้วยไม้ดินใน
ประเทศไทยจั ด เป็ น พื ช ไม้ด อกเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ
เนื่องจากเป็ นกล้วยไม้ดินที่ให้ดอกสวยงาม มีสีสันที่
หลากหลาย ได้แก่ ขาว เหลือง ม่วง ม่วงแดง เป็ นต้น
สามารถออกดอกได้ตลอดทัง้ ปี จึงนิยมปลูกลงกระถาง
เป็ นไม้ประดับ
การปลู ก เลี ้ย งกล้ ว ยไม้ ดิ น ใช้ ดิ น ผสมที่ มี
ส่ว นผสมประกอบด้ว ย ใบไม้ผุห รื อ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ เช่ น
หมัก จากชานอ้อ ย ผสมกับ ขี ้เ ถ้า แกลบ ทราย กาบ
มะพร้าวสับเป็ นชิ น้ เล็ ก ถ่านก้อนเล็ ก เมื่ อผสมเสร็จ
แล้วรดนา้ ให้สงั เกตการซึมผ่านของนา้ สะดวกหรือไม่
จากนัน้ นากล้วยไม้ดินปลูกลงในกระถาง ให้แสงส่อง
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รูปที่ 2 สถาปั ตยกรรมพืน้ ฐานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

ถึงในช่วงเช้าหรือบ่าย หรือในโรงเรือนที่ให้แสง 30 ถึง
50 เปอร์เซ็นต์ รดนา้ ทุกวัน ควรเปลี่ยนดินใหม่และให้
ผสมเครื่องปลูกเดิมลงไปประมาณ 1 ส่วน 4 ต้นจะมี
การเจริญเติบโตที่ดีมากจนผลิดอก
2.2 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ โลกในหลาย ๆ ด้ า น ทั้ ง อุ ต สาหกรรมชั้ น สู ง
ยานพาหนะและเทคโนโลยีการสื่อสาร เมืองอัจฉริยะ
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตร ในยุคเกษตร 4.0
สถาปั ต ยกรรมพื ้น ฐานของอิ นเทอร์เ น็ต ทุก สรรพสิ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับชัน้ [5] ดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วย
ระดั บ ชั้น แอปพลิ เ คชั น (Application Layer) ได้แ ก่
คลาวด์หรือเซิ รฟ์ เวอร์ (Cloud/Server) ระดับชั้นเน็ต
เวิรก์ (Network Layer) ที่มีอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางใน
เครื อ ข่ า ย (Router) และเกตเวย์ (Gateway) และ
ระดั บ ชั้น เพอร์เ ซ็ ป ชั น (Perception Layer) ส าหรับ
เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ( Sensor) แ ล ะ ตั ว ก ร ะ ท า ก า ร ต่ า ง ๆ
( Actuators) น อ ก จ า ก นี ้ ใ น ปั จ จุ บั น มี ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งด้วยการ
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จัดสรรงานประสิทธิภาพสูงด้วยฮิวรีสติกอัลกอริทมึ [6]
ซึ่ ง งานวิ จั ย นี ้ ไ ด้ น าเสนอการลดเวลาที่ ใ ช้ ก าร
ประมวลผลให้กบั โมเดลที่ได้นาเสนอถึง 0.375 เท่า
2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
หัว ข้อ นี ้น าเสนอการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนามาใช้ในการดูแลกล้วยไม้
ได้แ ก่ สวนขวดจิ๋ ว อัจ ฉริย ะ [7] เพื่ อ สร้า งพื ้น ที่ ดูแ ล
กล้วยไม้สมบูรณ์แบบภายในขวด มีการดูแลรักษาด้วย
การให้น ้า สั ป ดาห์ล ะครั้ง มี ก ารแจ้ง ให้ท ราบเมื่ อ
จาเป็ นต้องรดนา้ และมีการตัง้ เวลาเพื่อให้แสงในราย
ชั่วโมงได้ เครื่องวัดความชืน้ ของกล้วยไม้และพืช [8]
ด้วยเซ็นเซอร์ความชืน้ เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ และใช้บอร์ด
Arduino Micro กับ บอร์ด ESP8266 ในการควบคุ ม
และประมวลผล โครงงานควบคุมและติดตามความชืน้
ของกล้วยไม้ [9] จากแสงไฟจากหลอดแอลอีดี (LED)
และเซ็นเซอร์วดั ความชืน้ ควบคุมและประมวลผลด้วย
บอร์ ด Arduino Nano และบอร์ ด ESP8266 และ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการท าฟาร์ม อั จ ฉริ ย ะแบบอั ต โนมั ติ
สาหรับการปลูกกล้วยไม้ [10] ใช้ฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy
Logic) และอินเทอร์เ น็ตทุกสรรพสิ่ ง เพื่อควบคุม ตัว
แปรของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จาเป็ นทั้งหมดภายใน
โรงเรื อ น ผลการทดลองพบว่ า กล้ ว ยไม้ ส ามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติ บ โต
เฉลี่ยประมาณ 27.38 เซ็นติเมตรต่อสัปดาห์
ในหั ว ข้ อ ถั ด ไปจะน าเสนอการออกแบบ
อัลกอริธึมชุดควบคุมความชืน้ สาหรับการดูแลกล้วยไม้
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

Engineering Journal of Siam University

3. การออกแบบอัลกอริธึม
การออกแบบอัลกอริธึมของชุดดูแลกล้วยไม้
พัฒนาขึน้ ด้วยภาษา C/C++ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ตารางที่ 1 อัลกอริธึมส่วนควบคุมหลัก
1: INITIAL
2: WirelessLAN Connection ()
3: Humidity Control ()
4: INPUT Height, Max Date, Humidity Parameter
5: FOR (Date < Max Date; Date ++)
6:
Humidity Control ()
7: END FOR
8: OUTPUT Growth Rate

ตารางที่ 2 อัลกอริธึมควบคุมความชืน้
1: Humidity Control ()
2: INPUT Soil Parameter, Pump
3: IF (Soil Parameter > Humidity Parameter)
4:
OUTPUT Pump = OFF
5: ELSE
6:
OUTPUT Pump = ON

ได้แก่ ส่วนควบคุมหลัก ดังตารางที่ 1 และส่วนควบคุม
ควบคุมความชืน้ ดังตารางที่ 2 โดยผูใ้ ช้ออกแบบให้
รองรับการทางานแบบอัตโนมัติ
จากตารางที่ 1 อัลกอริธึมส่วนควบคุมหลักจะ
เริ่มเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านฟั งก์ชันการเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย (Wireless LAN Connection) ซึ่งจะมีการ
แลกเปลี่ยนโทเคน (Token) กันเพื่อกาหนดการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างชุดดูแลกล้วยไม้กบั อุปกรณ์ควบคุม อาทิ
เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ถัดมา
ผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งก าหนดค่ า ความสู ง ของต้ น กล้ ว ยไม้
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(Height) ซึ่งได้มาจากการวัด กาหนดจานวนวันที่ใช้ใน
การดู แ ล (Max Date) และต้ อ งก าหนดเกณฑ์ ค่ า
ความชืน้ ของดิน (Humidity Parameter) เมื่อเซ็นเซอร์
วั ด ค่ า ได้ม ากกว่ า หรื อ น้อ ยกว่ า เกณฑ์จ ะสั่ง ให้ปั้ ม
ทางานตามอัล กอริธึ ม ควบคุม ความชืน้ เมื่ อทางาน
ค ร บ 15 วั น อั ล ก อ ริ ธึ ม จ ะ ค า น ว ณ อั ต ร า ก า ร
เจริ ญ เติ บ โตของกล้ว ยไม้ (Growth Rate) [11] ดั ง
สมการ
Growth Rate =

𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
𝐷𝑎𝑡𝑒

การทางานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติผ่า นแอปพลิเคชัน
จากการควบคุมระยะไกลอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพสิ่ง

(1)

เมื่ อ 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 คื อ ความแตกต่ า งของความสูง ของ
ต้นไม้ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
แ ล ะ 𝐷𝑎𝑡𝑒 คื อ จ า น ว น วั น ที่ ต้ น ไ ม้ ใ ช้ ใ น ก า ร
เจริญเติบโตซึ่งมาจากการวัด
จากตารางที่ 2 หากเซ็ นเซอร์วัดความชืน้ ใน
ดิ น รุ่ น Soil Moisture Detection Humidity Sensor
Module แสดงค่าตรวจวัดที่มากกว่าเกณฑ์ค่าความชืน้
ของดิน หมายถึงบริเวณนัน้ มีความชืน้ จะสั่งให้ปั้มนา้
หยุดการทางาน หากค่าตรวจวัดที่น้อยกว่า เกณฑ์ค่า
ความชืน้ ของดิน จะสั่งให้ปั้มนา้ เริ่มทางาน

รูปที่ 3 การออกแบบชุดดูแลกล้วยไม้
ตารางที่ 3 วัสดุท่ใี ช้ในการสร้างชุดดูแลกล้วยไม้

4. การออกแบบและการสร้างชุดควบคุมความชืน้
สาหรับการดูแลกล้วยไม้
4.1 การออกแบบ
การออกแบบชุดดูแลกล้วยไม้ดังรู ปที่ 3 ด้วย
ซอฟต์ แ วร์ SketchUp for Schools มี ค วามสู ง 60
เซนติเมตร ความกว้าง 20 เซนติเมตร และมีความยาว
30 เซนติเมตร ประกอบด้วย บอร์ดประมวลผลหลักรา
สเบอรี่พาย เชื่อมต่อกับระบบควบคุมความชืน้ รองรับ
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รูป

รุ่น
Raspberry Pi
Zero W

ราคา
(บาท)
184

ปั๊ มนา้

45

Soil Moisture
Detection
Humidity
Sensor Module
แผ่นอะคริลิกใส

23

79
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4.2 การสร้าง
วัสดุท่ีใช้ในการสร้างชุดดูแลกล้วยไม้เน้นวัสดุ
ที่ตน้ ทุนต่าและหาซือ้ ได้ตามท้องตลาดเป็ นปั จจัยหลั ก
ราคารวม 331 บาท ดัง ตารางที่ 3 แบ่ ง ออกเป็ น 5
ชิ น้ ส่วน ได้แก่ 1)บอร์ดราสเบอรี่พ าย รุ่น Zero W มี
ความเร็วในการประมวลผล 1 GHz มีหน่วยความจา
ขนาด 512 MB รองรับสัญญาณไร้สาย 2) ปั๊ มนา้ ที่มี
แรงดันนา้ 0.02-0.8 MPa ทนต่ออุณหภูมิประมาณ 0
ถึง 55 องศาเซลเซียส 3) เซ็นเซอร์วัดความชืน้ ในดิน
รุ่ น Soil Moisture Detection Humidity Sensor
Module มี แ รงดั น ทางไฟฟ้ า 3.3-5V และ 5) แผ่ น
อะคริลิกใส มีความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 60
เซ็นติเมตร และมีความหนาขนาด 1.5 มิลลิเมตร
5. การทดลองและผลการทดลอง
5.1 การทดลอง
การทดลอง แบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง ได้แก่
การทดลองที่ 1 การทดลองดูแลกล้วยไม้ดินในอาคาร
และการทดลองที่ 2 การทดลองดูแลกล้วยไม้ดินนอก
อาคารด้ว ยชุด ดูแ ลกล้ว ยไม้ท่ีไ ด้ส ร้างขึ น้ โดยมี ก าร
สังเกตผลที่เกิดขึน้ กับต้นกล้วยไม้ดินเป็ นระยะเวลา 1
เดือน แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ๆ ละ 10 วัน จะมีการปรับ
ค่าต่าง ๆ ในการทดลองที่ 1 และ 2 ดังตารางที่ 4 และ
5 ตามลาดับ
5.2 ผลการทดลอง
จากการเก็บผลการทดลองระยะเวลา 1 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2564 – 9 มิถนุ ายน 2564 ทัง้
2 การทดลอง มีการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
ความสูงของลาต้นกล้วยไม้ดิน แสดงดังรูปที่ 5 จานวน
ใบของกล้วยไม้ดิน แสดงดังรู ปที่ 6 และจานวนดอก
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ของกล้วยไม้ดิน แสดงดังรู ปที่ 7 ผลที่เกิดขึน้ จากการ
สังเกตต้นกล้วยไม้ดิน จากการทดลองที่ 1 มีความสูง
ของลาต้นเพิ่มขึน้ 3 เซนติเมตร มีจานวนใบลดลง 1 ใบ
และจานวนดอกลดลง 2 ดอก และการทดลองที่ 2 มี
ความสูงของลาต้น เพิ่มขึน้ 1 เซนติเมตร มี จานวนใบ
เพิ่มขึน้ 2 ใบ และจานวนดอกเพิ่มขึน้ 5 ดอก

รูปที่ 4 การสร้างชุดดูแลกล้วยไม้ดิน
ตารางที่ 4 การกาหนดค่าต่าง ๆ ในการทดลองที่ 1
ค่าทีก่ าหนด
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
Height
Max Date
Humidity
Parameter

12.5 ซม. 13 ซม. 15.5 ซม.
10
10
10
500

450

400

ตารางที่ 5 การกาหนดค่าต่าง ๆ ในการทดลองที่ 2
ค่าทีก่ าหนด
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
Height
Max Date
Humidity
Parameter
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13.5 ซม. 14.5 ซม. 14.5 ซม.
10
10
10
500

450

400
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สาหรับอัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดิน
ดังตารางที่ 6 จากการทดลองที่ 1 ช่วงที่ 2-3 มีอัตรา
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินมีค่ามากที่สดุ คือ

รูปที่ 5 ความสูงของลาต้นกล้วยไม้ดิน

รูปที่ 6 จานวนใบของกล้วยไม้ดิน

รูปที่ 7 จานวนดอกของกล้วยไม้ดิน

ตารางที่ 6 Growth Rate
Growth Rate
ช่วง 1-2

การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2

0.05
0.10

ช่วง 2-3
0.25
0.00
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ช่วง 3-4
0.00
0.15

0.25 และการทดลองที่ 2 ช่ ว งที่ 3-4 มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินมี ค่ามากที่สุด คือ 0.15
ดังนัน้ ชุดควบคุมความชืน้ สาหรับการดูแลกล้วยไม้ดิน
ภายในอาคารมี อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ดี ก ว่ า
ภายนอกอาคาร 1.25 เท่า แต่การทดลองที่ 2 กล้วยไม้

Page 29

Volume 22, Issue 2, No.43, July-December 2021

ดินมีจานวนใบและดอกที่เพิ่มขึน้ มากกว่าการทดลองที่
1 ที่จานวนใบลดลง
เพิ่มเติมในส่วนของผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ด้ า น ค ว า ม ส ว ย ง า ม จ า ก ผู้ ใ ช้ ง า น ด้ ว ย
แบบสอบถาม จ านวน 20 คน โดยมี ล าดับ คะแนน
ตั้ง แต่ 1-5 คะแนน โดยคะแนนต่ า สุด หมายถึ ง ต้อ ง
ปรับปรุ ง และคะแนนสูง ที่สุดหมายถึง สวยงามมาก
ได้ผลการประเมินความสวยงามที่ระดับ 3 คือ ความ
สวยพอใช้ ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงบทสรุป
6. สรุป
การออกแบบอัล กอริธึม ชุดควบคุม ความชื น้
สาหรับการดูแลกล้วยไม้โดยใช้เ ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพสิ่งที่ได้นาเสนอในบทความนี ้ เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจกล้วยไม้ไทย สามารถนาไปใช้เพื่อ
เป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยการเพิ่ม มูล ค่ า
ให้แก่สินค้า ซึ่งเน้นวัสดุท่ีตน้ ทุนต่าและหาซือ้ ได้ตาม
ท้องตลาดมีราคา 331 บาท อัลกอริธึมชุดดูแลกล้วยไม้
รองรับการทางานกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติผ่านแอป
พลิ เ คชัน จากการควบคุม ระยะไกลซึ่ง มี ฟั ง ก์ชันการ
แสดงผลอัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดิน ผลการ
ทดลองจาก 2 การทดลองในระยะเวลา 1 เดือน ชุด
ควบคุมความชืน้ สาหรับการดูแลกล้วยไม้ดินทัง้ ภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร ท าให้ค วามสูง ของต้น
กล้วยไม้ดินโดยฉลี่ยของทัง้ 2 การทดลองมีค่าเท่ากับ
2 เซนติเมตร คิดเป็ น 15.38 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีผ้ ล
การประเมิ น ความพึง พอใจด้า นความสวยงามจาก
ผูใ้ ช้งานด้วยแบบสอบถาม ได้ผลการประเมิ น ความ
สวยงามที่ระดับความสวยพอใช้
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