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 กล่องจดัการอณุหภมูอิจัฉรยิะ คว้ารางวลั

รองชนะเลศิ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 2563 ผลงานของ 

นายฉตัรพล ฤาชยัราม น.ส.เหมสดุา เหง้าน้อย  

และ น.ส.รชันีกร ภูค�าวงค์ นสิติปีที ่4 สาขาวชิา 

สัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.ปิยมาศ  

ผองแก้ว และ ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 

อาจารย์ประจ�าภาควชิาเกษตรและทรพัยากร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 “กล ่องจัดการอุณหภูมิอัจฉริยะ”  

มีต ้นก�าเนิดจากโรงเรือนสุกรของคณะ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรมเกษตร

ยังไม่มีระบบอัตโนมัติในการจัดการ อาจารย์

และนิสิต จึงได้น�าความรู้จากรายวิชาวิศว

พ้ืนฐานส�าหรับการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก 

ที่ เป ิดสอนในหลักสูตร มาจัดท�าระบบ 

อัตโนมัติ ซึ่งติดต้ังง่าย ทนทาน ประหยัด 

และเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงเรือน EVAP 

(Evaporative Cooling System) 

 โรงเรอืนเลีย้งสตัว์ทัว่ไปจะใช้ระบบท�าความ

เย็นด้วยการระเหยน�้า (EVAP) โดยอาศัย

การเปิดน�้าไหลผ่านเยื่อกระดาษ (cooling 

pad) บริเวณด้านหน้าโรงเรือนให้ชื้นทั่วแผ่น  

ร่วมกับการท�างานของพัดลมระบายอากาศ 

เพ่ือเปลี่ยนอากาศภายนอกท่ีมีอุณหภูมิสูง

และความชืน้สมัพทัธ์ต�า่มาเป็นอากาศภายใน 

โรงเรือนที่มีอุณหภูมิต�่ากว่าและมีความชื้น 

สมัพัทธ์เพ่ิมขึน้ เพือ่ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

ต่อการเลี้ยงสัตว์ แต่การเปิด-ปิด ปั๊มน�้า 

ด้วยมอืจะมปีระสทิธภิาพน้อย ซึง่ผูเ้ลีย้งสตัว์ 

ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดปั๊มน�้าเพื่อให้

อุณหภูมิในโรงเรือนคงที่ได้ตลอดเวลาเพราะ

ผู้เลี้ยงต้องเดินไปเปิด-ปิดปั๊มน�้าด้านนอก 

โรงเรอืนและไม่สามารถท�าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ท�าให้อุณหภูมิในโรงเรือนไม่สม�่าเสมอ ส่งผล 

กระทบเชิงลบต่อสัตว์ และขาดประสิทธิภาพ 

ในการดูแลสัตว์ 

 ทีมวิจัยจึงคิดค้นและประดิษฐ์ กล่อง

จัดการอุณหภูมิอัจฉริยะขึ้น ซ่ึงเป็นระบบ

อัตโนมัติควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน�้า เพ่ือ

ช่วยจัดการโรงเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเลี้ยงสัตว์ กล่องนี้ใช ้ระบบไมโคร

คอมพิว เตอร ์  ซึ่ ง ใช ้บอร ์ด Arduino  

ส� าหรับ เขียน โปรแกรม 

ส่ังการ มีเซนเซอร ์ตรวจ 

วดัอณุหภมิู และใช้ค่าอณุหภูมิ

เป็นตัวก�าหนดการเปิด-ปิดปั๊ม

น�้าบริเวณเยื่อกระดาษ

หลักการท�างาน  

 เมื่ออากาศภายในโรงเ รือน 

มอีณุหภมูสิงูเกินค่าทีก่�าหนด เซนเซอร์ 

แจ้งเตือนให้บอร์ดสัง่ไปยงัป๊ัมน�า้เพือ่ 

เป ิดน�้าไหลลงเยื่อกระดาษจนชื้น 

พัดลมระบายอากาศดึงอากาศไหล 

ผ่านจากเยือ่กระดาษไปตลอดโรงเรอืน  

อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลงถึง 

ระดับทีก่�าหนดไว้ เซนเซอร์จะแจ้งเตอืน  

บอร์ดสั่งระบบปั๊มน�้าให้หยุดท�างาน 

ซึ่งทีมนิสิตจะต้องไปเรียนรู้วงจร

อิ เล็กทรอนิกส ์  และการเขียน

โปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นองค์

ผศ.ดร.ปิยมาศ ผองแก้ว ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 

“กล่องจัดการอุณหภูมิอัจฉริยะ”
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2563

ผลงานนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร



ความรู ้ใหม่ส�าหรับคนเรียนสาขา

สัตวศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจ 

ในหลักการ 

 กล่องจัดการอุณหภูมิอัจฉริยะ 

สามารถใช้ได้กับโรงเรือนเล้ียงสัตว ์

หรือโรงเรือนปลูกพืช หรือโรงงาน 

ที่ ใช ้ระบบท�าความเย็นด ้วยการ 

ระเหยน�้า (EVAP) รวมถึงน�าไปใช้กับ

โรงเรือนที่ต้องการระบบอัตโนมัติ

ช่วยจัดการ ทั้งนี้ต้องเขียนโปรแกรม

ค�า ส่ังให ้ เหมาะสมต่อโรงเรือนที่ 

น�าไปใช้ 

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
csnpmk@ku.ac.th 081-9182534

กล่องจัดการอุณหภูมิอัจฉริยะ

อุณหภูมิสูงส่งผลต่อสุขภาพ
และการกินได้ของสัตว์

อุณหภูมิในโรงเรือน
เหมาะสม สัตว์กินได้อยู่สบาย 
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เพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์ระบบ EVAP

ข้อดีคือ 

 ต้นทุนในการผลิตต�่ากว่าเครื่องที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด มีประสิทธิภาพ

มากกว่าและสามารถปรับเปลี่ยนค�าสั่งหรือเพิ่มค�าสั่ง เช่น เวลาเปิด-ปิดปั๊มน�้า 

ด้วยอุณหภูมิ และสามารถติดตั้งกล่องน้ีได้โดยไม่ต้องดัดแปลงโรงเรือน  

ในอนาคตสามารถต่อยอดในการเขียนโปรแกรมค�าส่ังเพิ่มเติม เพื่อช่วย

จดัการเปิด-ปิดพดัลมระบายอากาศ เพือ่ให้การไหลผ่านของอากาศในโรงเรือน 

เหมาะสม ดงึความร้อน ความชืน้ แก๊สภายโรงเรอืนออก เนือ่งจากปัจจยัส�าคัญ

ทีท่�าให้โรงเรอืนระบบ EVAP มปีระสทิธภิาพนัน้มหีลายปัจจยั เช่น อณุหภมูขิอง

อากาศธรรมชาติ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความเร็วลม เป็นต้น

 นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในการประดิษฐ์

คิดค้นการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อด้านการปศุสัตว์ 

การเกษตร จนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 2563 ด้วย

  


