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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด (Mini Plant Factory) ของบริ ษทั เอส.
ซี .บี อินทีเกรชัน่ จากัด เวอร์ ชนั่ เดิมภายในกล่องมีหลุมสาหรับการปลูกพืชจานวน 5 หลุม ปั๊ ม
น้ าใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ ทาให้หลอดไฟแอลอีดี (LED ) 1 โมดูล ปรับได้ 1 สี ไม่มีเซ็นเซอร์ วดั
อุณหภูมิและความชื้น และหน้าจอแสดงผลวัดอุณหภูมิและความชื้ น จึงมีแนวคิดปรับปรุ งชุ ด
จาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด (Mini Plant Factory) ขึ้นมาโดยใช้กล่องที่มีขนาดเท่าเดิมแต่
จานวนหลุ มสาหรับการปลูกพืชมีจานวนเพิ่มขึ้นจากเดิ ม 1 หลุ ม ประโยชน์จากการเพิ่มหลุม
สาหรับการปลูกพืช 1 หลุมช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มมากขากเดิม 1 ต้นในขนาดกล่องเท่าเดิม มีการ
เปลี่ยนปั๊ มน้ าจากใช้กไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อความปลอดภัยสาหรับลูกค้า
เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) 1 โมดูล ปรับได้ 3 สี และได้เพิม่ เซ็นเซอร์ และหน้าจอแสดงผล
การวัดอุณหภูมิและความชื้น
โดยลัก ษณะการท างานของชุ ด จ าลองการปลู ก พื ช แบบระบบปิ ด (Mini Plant
Factory) เวอร์ ชั่นเดิ ม มี จานวนหลุ ม ส าหรั บ การปลู ก พื ชมี จานวน 5 หลุ ม หลอดไฟแอลอีดี
(LED) 1 โมดูล ปรับได้1 สี ไม่มีเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้น และหน้าจอแสดงผลการวัด
อุณหภูมิและความชื้น มีสวิตช์เปิ ด - ปิ ด การทางานของเพาเวอร์ซพั พลาย 12V 5A เพาเวอร์ ซพั
พลาย 12V 5A เป็ นตัว แปลงไฟฟ้ าจากไฟฟ้ ากระแสสลับ เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง และเป็ น
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั อุปกรณ์ต่าง ๆภายในกล่อง เช่น จ่ายไฟฟ้ าให้กบั ปั๊ มน้ า ปั๊ มลม พัด
ลม ดิจิตอล ไทม์เมอร์ ปุ่ มควบคุมอาร์ จีบี (RGB Control) และ หลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์ จีบี
(LED RGB)
ดังนั้น จึงปรับปรุ งเพิ่มจานวนหลุมสาหรับปลูกพืชภายในกล่อง ปรับเปลี่ยนการใช้
กระแสไฟฟ้ าของอุ ป กรณ์ ต่า ง ๆให้ใ ช้ก ระแสไฟฟ้ าตรงเหมื อนกันเพื่ อเพิ่ม ความปลอดภัย
เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED)จาก 1 โมดูล ปรบได้ 1 สี เป็ น 1 โมดูล ปรับได้ 3 สี โดยใช้ ปุ่ ม
ควบคุมอาร์ จีบี (RGB Control) เป็ นตัวควบคุมการปรับเปลี่ยนสี ของหลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์
จีบี (LED RGB) เพิ่มจานวนหลุมสาหรับปลูกพืชจากเดิมจานวน 1 หลุม และเพิ่มเซ็นเซอร์ วดั
อุณหภูมิและความชื้ น และหน้าจอแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้ น เพื่อทาให้ชุดจาลอง
การปลูกพืชแบบระบบปิ ด (Mini Plant Factory) แสดงผลได้อย่างชัดเจน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดที่สามารถพกพาได้
1.2.2 เพื่อปรับปรุ งชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดที่ปลอดภัยและรองรับการปรับ
แสงไฟแอลอีดี (LED RGB) สาหรับการปลูกพืชได้
1.3 ขอบเขต
1.3.1 ใช้พ้ืนที่ภายในกล่องขนาด 45.5*38*31 ซม.
1.3.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์ อุณหภูมิและความชื้น
1.3.3 ติดตั้งหน้าจอแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้น
1.3.4 เพิ่ ม จ านวนหลุ ม ส าหรั บ การปลู ก พื ช 1 หลุ ม จากเวอร์ ชั่น เดิ ม รวมเป็ น 6 หลุ ม
สาหรับการปลูกพืช
1.3.5 เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็ นหลอดไฟแบบอาร์จีบี (LED RGB)
1.3.6 เปลี่ ยนกระแสไฟฟ้ าของอุ ปกรณ์ ต่าง ๆเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงทั้งหมดเพื่อความ
ปลอดภัย
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ชุดจาลองการปลูกพืชที่ปลอดภัย และรองรับการทดลองที่ตอ้ งการปรับสี ได้
1.4.2 สามารถวัดผลอุณหภูมิ และความชื้นได้
1.4.3 สามารถปลูกพืชได้มากกว่าเดิมจานวน 1 ต้น

บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 หลอดไฟแอลอีดีสำหรับปลูกพืช (LED Grow Light)
หลอดไฟแอลอีดีสำหรับกำรปลูกพืช เป็ นเทคโนโลยีที่ได้นำมำใช้เพื่อให้ค่ำ Spectrum ของ
แสงสว่ำงตำมที่พืชต้องใช้ในกระบวนกำรสังเครำะห์แสง แสงสว่ำงจำกหลอดแอลอีดีสำมำรถ
ใช้ท ดแทนแสงแดดได้ 100% เพื่ อใช้ป ลู ก ต้นไม้ใ นร่ ม หรื อใช้ใ นโรงเรื อ นปลู ก พื ช (Plant
Factory) โดยคลื่นแสงตรงตำมที่พืชต้องกำร พร้อมคุณสมบัติในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
พืชที่รับประทำนใบสำมำรถเปิ ดไฟได้ 16 ชัว่ โมงต่อวันหำกเปิ ดนำนกว่ำนี้ ในพืชที่ตอ้ งกำร
แสงน้อย จะท ำให้พื ช เกิ ดอำกำรใบไหม้ไ ด้ พื ช ที่ ต้องกำรวันสั้ น เช่ น สตรอว์เบอร์ รี หำก
ต้องกำรให้ออกดอกควรให้รับแสงน้อยกว่ำ 8 ชัว่ โมงต่อวัน หำกต้องกำรขยำยพันธุ์ให้เกิดต้น
ไหล ควรได้รับแสงมำกกว่ำ 11 ชัว่ โมงต่อวัน
2.2 ไฮโดรโปนิกส์
เป็ นกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็ นวิธีกำรใหม่ในกำรปลู กพืช โดยเฉพำะกำรปลู กผัก
และพืชที่ใช้เป็ นอำหำร เนื่ องจำกประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้ อนกับสำรเคมีต่ำง ๆ ในดิน ทำ
ให้ได้พืชผักที่สะอำดเป็ นอำหำร ปั จจุบนั นี้ ในเทคนิ คกำรปลูกพืชแบบไร้ ดินหลำยแบบ อำทิ
เช่ น ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) ระบบ DFT (Deep Flow Technique) และระบบ
DRFT (Dynamic Root Floating Technique)

รู ปที่ 2.1 กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ ำตื้น
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- ระบบกำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ ำตื้น (Nutrient Film Technique : NFT) เป็ นกำร
ปลู ก พื ช โดยรำกแช่ อ ยู่ใ นสำรละลำยโดยตรง สำรละลำยธำตุ อ ำหำรจะไหลเป็ น
แผ่นฟิ ล์มบำง ๆ (หนำประมำณ 2-3 มิลิเมตร) ในรำงปลูกพืชกว้ำง ตั้งแต่ 5-35 ซม. สู ง
ประมำณ 5 - 10 ซม. ควำมกว้ำงรำง ขึ้นอยูก่ บั ชนิดพืชที่ปลูก ควำมยำวของรำง ตั้งแต่
5 - 20 เมตร กำรไหลของสำรละลำยอำจเป็ นแบบต่อเนื่องหรื อแบบสลับก็ได้โดยทัว่ ไป
สำรละลำยจะไหลแบบต่อเนื่อง อัตรำไหลอยูใ่ นช่วง 1 - 2 ลิตร/นำที/รำง.

รู ปที่ 2.2 กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ ำลึก
- ระบบกำรปลู กผักไฮโดรโปนิ กส์ แบบน้ ำลึ ก (Deep Flow Technique : DFT) เป็ นกำร
ปลูกพืชโดยให้รำกพืชแช่ อยู่ในภำชนะบรรจุ สำรละลำยธำตุ อำหำร (ลึ ก 15 - 20 cm
กว้ำ ง 50 - 80 cm และยำว 1 - 10 m) ภำชนะดัง กล่ ำ วท ำหน้ำ ที่ ท้ งั ภำชนะปลู ก และ
ภำชนะใส่ สำรละลำย
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รู ปที่ 2.3 กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบกึ่งน้ ำลึก
- ระบบกำรปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์ แบบกึ่ งน้ ำลึ ก (Dynamic Root Floating Technique :
DRFT) เป็ นกำรปลู ก พื ชโดยให้น้ ำ ผสมธำตุ อำหำรไหลผ่ำ นรำกพื ช ในรำงปลู ก แต่
ระดับน้ ำที่ไหลผ่ำนรำกพืชนั้นจะมี ควำมลึ กมำกกว่ำระบบ NFT โดยระดับน้ ำที่ ไ หล
ผ่ำนรำกนั้นจะมีควำมลึกอยูท่ ี่ประมำณ 1 - 10 ซม.
2.3 Plant Factory
เป็ นระบบกำรปลู ก พื ช ที่ ค วบคุ ม สภำพแวดล้ อ ม เช่ น แสง อุ ณ หภู มิ ควำมชื้ น
คำร์ บอนไดออกไซด์ และสำรอำหำร เพื่อให้สำมำรถผลิตพืชได้ปริ มำณมำก ปลูกได้ทุกที่ทุก
เวลำ
Plant factory แยกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ
- ระบบปิ ดแบบใช้แสงจำกดวงอำทิตย์ หรื อแสงประดิษฐ์
- ระบบผสมผสำน (Hybrid) เช่ น ระบบใช้แสงประดิ ษฐ์ร่วมกับแสงจำกดวง
อำทิตย์ หรื อ ระบบไม่ปิดสมบูรณ์มีกำรถ่ำยเทอำกำศจำกภำยนอก เป็ นต้น
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2.4 คุณสมบัติของแสงสี ต่ำง ๆ
ตำรำงที่ 2.1 คุณสมบัติของแสงสี ต่ำง ๆ
ควำมยำวคลืน่
สี
คุณสมบัติ
(nm)
แสงสี แดง

648 – 760

ช่วยสังเครำะห์แสง เป็ นสี ที่พืชดูดซับมำกที่สุด ส่งเสริ มกำร
งอกของเมล็ดพืช หรื อ ยับยั้งกำรงอกของเมล็ดพืชบำงชนิด
และยังส่งผลต่อกำรออกดอกของพืช

แสงสี น้ ำเงิน
แสงสี ครำม
แสงสี ม่วง

426 – 492
411 – 425
390 – 410

ช่วยสังเครำะห์แสง ช่วยกำรตอบสนองของพืชต่อแสงใน
เรื่ องกำรเบนหรื อโค้งงอเข้ำหำแสงของพืช

แสงสี ม่วง / สี สม้
แสงสี เขียว
แสงสี แดงไกล (Far Red)

536 – 586
587 – 467
761– 810

ช่วยกำรงอกของเมล็ด
มีผลในกำรระงับกำรเจริ ญเติบโตของพืช
มีผลในกำรยับยั้งกำรงอกของเมล็ด

2.5 อุณหภูมิและควำมชื้นทีเ่ หมำะสมกับพืช
อุณหภูมิที่เหมำะสมอยูระหว่ำง 20-27 องศำเซลเซี ยส สู งเกินกว่ำ 30 องศำเซลเซียส
เมล็ดจะพักตัว มีควำมงอกต่ำ ในอุณหภูมิ 33-35 องศำเซลเซี ยส เมล็ดไม่สำมำรถดูดน้ ำได้
อุณหภูมิที่เหมำะส ำหรั บกำรเจริ ญเติบโต ต่ ำสุ ด 7.2 องศำเซลเซี ยส ปำนกลำง 24 องศำ
เซลเซี ยส สู งสุ ด 28 องศำเซลเซี ยส ช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสมสำหรับกำรเจริ ญเติบโตคือ 24
องศำเซลเซี ย ส ในสภำพอุ ณหภู มิสู ง กำรเจริ ญทำงใบจะถู กจำกัด มี เส้ น ใยมำก เนื้ อเยื่อ
เหนียว และมีรสขม
ควำมชื้นที่เหมำะสมกับพืช คือควำมชื้นที่ 60 – 80 % หำกควำมชื้นมำกกว่ำนี้ จะทำ
ให้พืชหยุดกำรเจริ ญเติบโต
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2.6 ควำมปลอดภัยในกำรใช้ เครื่องเจำะ
เครื่ องเจำะมีหลำยประเภท เช่น เครื่ องเจำะแบบแท่นที่ใช้ไฟฟ้ ำ เครื่ องเจำะไฟฟ้ ำ
แบบใช้มือจับ เครื่ องเจำะแบบใช้ แบตเตอร์ รี่ ซึ่ งเครื่ องเจำะเหล่ำนี้ อำจเกิดอันตรำยที่รุนแรง
ได้ หำกไม่ป้องกันและไม่ปฏิบตั ิตำมกฎควำมปลอดภัย
กฎควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่ องเจำะ
1. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนเจำะ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู้ ควำมชำนำญ ในกำรใช้เครื่ องมือ
2. ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ตั ิ ง ำนเจำะ จะต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ จำกหัวหน้ำ ก่ อน และมี ก ำรแจ้ง ให้
เจ้ำของพื้นที่ทรำบ
3. ห้ำมสวมถุงมือผ้ำในขณะใช้เครื่ องเจำะ เพรำะอำจเกิดกำรดึงโดยจุดหมุนของ
เครื่ องเจำะเข้ำไปในจุดอันตรำยได้
4. ก่อนปฏิบตั ิงำนต้องมีกำรตรวจเช็คชิ้นงำนว่ำได้ยดึ แน่นแล้วหรื อไม่
5. มีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ ว่ำมี จุดที่ชำรุ ด หรื อบกพร่ องหรื อไม่ หำกพบต้องทำ
กำรซ่อมก่อนนำไปใช้
6. แต่งกำยให้รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย ดังต่อไปนี้
6.1. สวมแว่นตำหรื อหน้ำกำก ป้ องกันสะเก็ดหรื อเศษวัสดุกระเด็น
6.2. ถ้ำต้องใช้ถุงมือ ต้องสวมถุงมือหนังเท่ำนั้น ห้ำมใช้ถุงมือผ้ำ
6.3. สวมรองเท้ำนิรภัย
ข้อควรระวัง
1. ขณะเครื่ องจักรกำลังปฏิบตั ิงำน ห้ำมนำอวัยวะส่ วนหนึ่งส่ วนใดเข้ำไปใกล้ ๆ
2. ไม่หยอกล้อ หรื อเล่นกันในบริ เวณสถำนที่ปฏิบตั ิงำน
3. ห้ำมปฏิบตั ิงำนกับเครื่ องจักร หำกสภำพร่ ำงกำยและจิตใจไม่พร้อม
4. เครื่ องเจำะที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ ำต้ อ งมี ร ะบบสำยดิ น เพื่ อ ป้ องกั น ไฟฟ้ ำดู ด จำก
กระแสไฟฟ้ ำ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
บริ ษทั เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จำกัด
(S.B.C. INTEGRATION CO., LTD)
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
168/42-43 ชั้น17 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม4
แขวงทุ่ง มหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120

รู ปที่ 3.1 แผนที่ที่ต้ งั สถำนประกอบกำร
3.2 ลักษะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ผลิ ต จัด จ ำหน่ ำ ยชุ ด จ ำลองกำรปลู ก พื ช แบบระบบปิ ด น ำเข้ำ สื่ อ กำรเรี ยนกำรสอน
Fischertechnik และจำหน่ำยหลอดไฟแอลอีดี (LED)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 กำรจัดองค์กำรและกำรบริ หำรขององค์กร

3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
3.4.2 ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย
- พัฒ นำชุ ด ทดลองส ำหรั บ งำนวิ จ ัย และพัฒ นำกำรปลู ก พื ช (Mini Plant

Factory)
- บัดกรี สำยไฟ เปลี่ยนชิพ เปลี่ยนไดเวอร์ และทดสอบหลอดไฟ
- เ ป็ น ผู ้ ช่ ว ย ใ น ก ำร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ก ำ ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม fischertechnik

ROBOTICS Terminal นักเรี ยนที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำ
3.5 พนักงานทีป่ รึกษาและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณวรพล เกิดเจริ ญ
ผูจ้ ดั กำรแผนกผลิตภัณฑ์
3.5.2 คุณชุมพล กลิ่นสุ คนธ์
หัวหน้ำช่ำงเทคนิค
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เริ่ มปฏิ บตั ิ งำนใน วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และสิ้ นสุ ดกำรปฏิ บตั ิ งำน วันที่ 31
สิ งหำคม พ.ศ. 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษำเทคโนโลยีกำรปลูกพืช
3.7.2 ศึกษำขั้นตอนกำรทำชุดจำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิ ด
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3.7.3 ออกแบบแผนผังต้นแบบและรำยกำรอุปกรณ์
3.7.4 กำรสร้ำงต้นแบบ
แบบแปลนการวางตาแหน่ งระบบควบคุม และระบบปลูก
ทำกำรออกแบบฝำกล่องด้ำนหน้ำที่จะทำกำรติดตั้งดิจิตอล ไทม์เมอร์ หน้ำ
จอแสดงผลกำรวัดอุณหภูมิและควำมชื้น และปุ่ มควบคุมอำร์จีบี (RGB Control)

รู ปที่ 3. 3 ผังตำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์ฝำกล่องด้ำนหน้ำ
จำกรู ปเป็ นฝำกล่องด้ำนหน้ำเจำะเพื่อทำกำรติดตั้ง ดิจิตอลไทมเมอร์
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและควำมชื้น และปุ่ มควบคุมแบบอำร์ จีบี (RGB Control)
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ทาการวัดตาแหน่ งการเจาะรู รางเพาะปลูก (ฝาบน) สาหรับการวางพืช

รู ปที่ 3. 1 ตำแหน่งกำรเจำะรู ในรำงเพำะปลูก (ฝำบน)
จำกรู ปเป็ นรำงเพำะปลูก (ฝำบน) เจำะรู ฝำบนตำมตำแหน่งที่ได้มำร์ คไว้ เพื่อเป็ นรู
สำหรับกำรใส่ พืช
ทาการวัดตาแหน่ งการเจาะรู รางเพาะปลูก (รางล่ าง) สาหรับใส่ ท่อเพือ่ หมุนเวียนนา้

รู ปที่ 3. 2 ตำแหน่งท่อหมุนเวียนน้ ำในรำงเพำะปลูก (รำงล่ำง)
จำกรู ปเป็ นรำงเพรำะปลูก (รำงล่ำง) เจำะรู รำงล่ำงตำมตำแหน่งที่ได้มำร์ คไว้
เพื่อเป็ นรู สำหรับหมุนเวียนน้ ำ
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ทาการวัดตาแหน่ งการเจาะรู นา้ เข้ า (ฝารางเพาะปลูก)

รู ปที่ 3. 3 ตำแหน่งน้ ำเข้ำที่ฝำรำงเพำะปลูก
จำกรู ปเป็ นฝำด้ำนข้ำงรำงเพำะปลูก เจำะรู ตำมตำแหน่งที่ได้มำร์ คไว้ เพื่อสำหรับ
ใส่ สำยยำงน้ ำเข้ำจำกรำงรวมน้ ำ
ทาการวัดตาแหน่ งการเจาะรางรวมน้า เพื่อทาการใส่ รางเพาะปลูกบนรางรวมน้า
ช่ องสาหรับการใส่ นา้ และใส่ ปั๊มนา้

รู ปที่ 3. 4 ตำแหน่งใส่ รำงเพำะปลูก ช่องสำหรับกำรใส่ น้ ำ และปั๊ มน้ ำ
จำกรู ป เป็ นรำงรวมน้ ำ เจำะช่ อ งส ำหรั บ กำรใส่ น้ ำ และปั๊ ม น้ ำ และเจำะรู ต ำม
ตำแหน่งที่มำร์ คไว้ เพื่อสำหรับกำรใส่ รำงเพำะปลูก
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ทาการวัดตาแหน่ งการเจาะรู ทรี่ างรวมนา้ (ฝารางราวมนา้ ) เพือ่ ใส่ ท่อนา้ และท่ อ
ออกซิเจน

รู ปที่ 3. 5 ตำแหน่งท่อน้ ำ และท่อออซิ เจนที่ฝำรำงรวมน้ ำ
จำกรู ปเป็ นฝำด้ำนข้ำงรำงรวมน้ ำ เจำะรู ตำมตำแหน่งที่มำร์ คไว้ เพื่อสำหรับใส่ ท่อ
น้ ำ และท่อออกซิ เจน
3.7.5 ลงมือปฏิบตั ิ
3.7.6 ทดสอบชุดจำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิ ด

รู ปที่ 3.9 กำรทดสอบแสงสี แดง
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รู ปที่ 3.10 กำรทดสองแสงสี เขียว

รู ปที่ 3.11 กำรทดสอบแสงสี น้ ำเงิน
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รู ปที่ 3.12 กำรทดสอบแสงสี ขำว

รู ปที่ 3.13 กำรทดสอบแสงสี ชมพูอมม่วง
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3.7.7 จัดทำเอกสำร
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮำร์ดแวร์
- กล่องขนำด 45.5 * 38 * 31 ซม.
- กล่องใส่ เพำเวอร์ ซพั พลำย
- เพำเวอร์ซพั พลำย 12V5A

1 กล่อง
1 กล่อง
1 ตัว

- กระบอกฟิ วส์ AC + ฟิ วส์ 2V

1 ชุด

- สวิตช์ AC 220V on/off

3 ตัว

- AC OUTLET + ปลัก๊

1 ชุด

- ปั๊ มน้ ำ DC 12 V
- ปั๊ มลม DC 12 V

1 ตัว

- พัดลม DC ขนำด 2 นิ้ว

1 ตัว

- LED Module SMD 5050
-

ปุ่ มควบคุม RGB
เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและควำมชื้น
ดิจิตอล ไทม์เมอร์
ระบบรำงปลูกพืช

1 ตัว
40 โมดูล
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
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- แผ่นพลำสวูด
- JACK 2 ขำ
- รำงเดินสำยไฟ

1 แผ่น
4 คู่
1 เส้น

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมานั้นพบว่า จะมีการทางานของชุดจาลองการปลูกพืช
ระบบปิ ดสามารถที่จะนาไปใช้งานได้จริ งได้ตรงกับความต้องการของบริ ษทั ได้ ดังนี้
4.1 การดาเนินงาน
ชุดจาลองการลูกพืชแบบระบบปิ ด (Mini Plant Factory) คือ เป็ นชุดจาลองในการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปรนิ กส์ ที่มี ค วบคุ ม ควบแสง และเป็ นการลดขนาดพื้ นที่ ใช้ส อยในการปลู ก ให้อยู่ใ นขนาด
ภายในกล่องจาลองของการปลูกพืช และในการเจริ ญเติบโตของพืชมีการใช้กระแสไฟที่เหมือนกันโดย
มีการกาหนดแสงโดยใช้ RGB Control ในการปรับแสงที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช และมีการให้
น้ าเพื่อเป็ นการเติบโตให้พืช RGB Control สามารถปรับแสงได้ 3 สี คือ สี แดง สี เขียว และสี น้ าเงิน
การติดตั้งไฟ LED MODULE SMD 5050
เริ่ มต้นจากการคานวณว่าควรใช้หลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์ จีบี (LED RGB) ที่จานวนทั้ง 40 ตัว
เพื่อเป็ นการจ่ายกระแสไฟเพื่อทาให้กระจายค่าแสงหลอดไฟแอลอีดี (LED) ที่เหมาะสมกับขนาดของ
กล่องที่ใช้ในการปลูกพืชของชุดจาลองของขนาดกล่องใบนี้และจากนั้นได้มีการเชื่อมต่อสายไฟ

รู ปที่ 4. 1 การติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์ จีบี
(LED RGB) และเชื่อมต่อสายไฟ
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การติดเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้น
ได้ทาการเจาะรู ตรงกลางฝากล่องเพื่อที่จะติดตัวเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื้นเพื่อที่จะอ่าน
ค่าของอุณหภูมิในกล่องและความชื้นภายในกล่อง
เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ
และความชื้น

เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและ
ความชื้น
รู ปที่ 4. 2 การติดตั้งเซ็นเซอร์ อุณหภูมิและความชื้น
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การเจาะรู รางเพาะปลูกพืช
ทาการเจาะรางรวมน้ าด้านบนเพื่อเป็ นช่องสาหรับการใส่ น้ า และปั๊ มน้ า เจาะเป็ นรู กลมสาหรับ
การใส่ สายยางเพื่อหมุนเวียนน้ า การเจาะฝารางรวมน้ าเพื่อใส่ สายน้ าและสายออกซิ เจน การเจาะราง
สาหรับการเพาะปลูกฝาบนเพื่อเป็ นช่องสาหรับใส่ พืชที่ตอ้ งการเพาะปลูก การเจาะรางสาหรับการ
เพาะปลูกด้านล่างเพื่อการหมุนเวียนของน้ า และการเจาะฝารางสาหรับการเพาะปลูกเพื่อใส่ สายน้ าและ
สายออกซิเจน

รู ปที่ 4. 3 การเจาะรางน้ าใส่ สายน้ าและสายออกซิ เจน

21

การติดตั้งปุ่ มควบคุมอาร์ จีบี (RGB Control)
ทาการเจาะรู ที่ฝากล่องที่ฝาพับเพื่อใส่ ดิจิตอลไทม์เมอร์ ปุ่ มควบคุมอาร์ จีบี (RGB Control) และ
หน้าจอที่แสดงผลของการวัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่ออ่านค่าที่แสดงผล
หน้าจอที่แสดงผลการ
วัดอุณหภูมิและความชื้น
ดิจิตอลไทม์เมอร์

ปุ่ มควบคุมอาร์ จีบี

รู ปที่ 4. 4 การติดตั้งอุปกรณ์
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การติดตั้งสวิตช์ เปิ ด-ปิ ด
เป็ นการติดตั้งสวิตช์ท้ งั 3 ตัวที่ใช้ในเวลาเปิ ด - ปิ ด การใช้งานของชุดจาลองการปลูกพืชแบบ
ระบบปิ ดและปั๊ มน้ ากับปั๊ มลม เพื่อสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในการแยกสวิตช์ของแต่ละตัวในการ
ควบคุมการเปิ ด - ปิ ด

รู ปที่ 4. 5 การติดตั้งสวิตช์
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การติดตั้งเพาเวอร์ ซัพพลาย AC OUTLET กับ กระบอกฟิ วส์ +ฟิ วส์
เป็ นการติดตั้งเพาเวอร์ ซพั พลายที่เป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ าให้กบั อุปกรณ์ ภายในชุ ดจาลองการปลูก
แบบระบบปิ ด (Mini Plant Factory ) และแปลงไฟฟ้ าจากกระแสไฟฟ้ าสลับเป็ นกระแสไฟฟ้ าตรง AC
UOTLET เป็ นแหล่ ง นากระไฟฟ้ าสลับ ไปให้ เพาเวอร์ ซัพ พลาย และฟิ วส์ คื ออุ ป กรณ์ ที่ ป้ องกัน การ
ลัดวงจรเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
AC OUTLET

กระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์

AC OUTLET

กระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์

เพาเวอร์ซพั พลาย

เพาเวอร์ซพั พลาย
รู ปที่ 4.6 การติดตั้งเพาเวอร์ ซพั พลาย AC OUTLET และกระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์
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ติดตั้งระบบการปลูกพืช
ทาการติดตั้งระบบรางปลูกพืชลงเข้าไปในกล่องในขั้นตอนสุ ดท้ายเพื่อทาการที่จะเข้าไปใช้งาน
ของชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด

รู ปที่ 4.7 การติดตั้งระบบรางปลูก

การเพิม่ จานวนหลุมสาหรับการปลูกพืช
การเพิ่มจานวนหลุมสาหรับปลูกพืชจากเดิมมีจานวน 5 หลุมเพิ่มจานวนหลุมสาหรับการ
ปลูกพืชมา 1 หลุม ปัจจุบนั มีหลุมสาหรับการปลูกพืช 6 หลุม
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ผลของการปลูกพืชโดยใช้ แสงสี ชมพูอมม่ วง
จากผลการทดลองทาการปลูกพืชโดยใช้แสงสี มชมพูอมม่วงพืชมีการเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด
การเพาะเมล็ดพืชต้องแยกไว้ก่อนที่จะย้ายต้นกล้าไปยังรางสาหรับการปลูกพืช 7 วันต้นกล้าจะ
ค่อย ๆ เจริ ญเติบโต การเพาะต้นกล้าจะไม่มีการให้แสงสี ชมพูอมม่วง

รู ปที่ 4. 6 7 วัน
หลังจาก 7 วันนาต้นกล้ามาไว้ในรางสาหรับการเพาะปลูก มีการให้แสงสี ชมพูอมม่วงตั้งแต่
เวลา 8.30 – 17.30 นาที หรื อประมาณ 8 ชัว่ โมงต่อวัน มีการให้สารอาหาร A และสารอาหาร B น้ า 1
ลิตร ต่อสารละลาย 10 ซี ซี และมีการทิ้งเวลาให้ห่างกัน 30 นาทีต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิด และการให้
สารอาหารทั้ง 2 ชนิด 3 วันต่อ 1 ครั้ง

รู ปที่ 4. 7 14 วัน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เอส.บี.ซี . อินทีเกรชัน่ จากัด (SBC INTEGRATION CO.,LTD)
ในด้านออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นด้านที่ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบตัวสิ นค้า เกี่ ยวกับ ชุ ด
จาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด โครงงานที่จดั ทาขึ้นมานั้นได้พฒั นาชุ ดจาลองการปลูกพืช แบบระ
บปิ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีการแสดงผลได้ชดั เจนมากขึ้น และสะดวก ง่ายต่อการใช้งานชุดจาลอง
การปลูกพืชแบบระบบปิ ด
5.1 ผลสรุ ปโครงงาน
5.1.1 จากการทดลองได้ผลสรุ ปได้ดงั นี้
การทาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด สามารถที่จะนาไปใช้งานได้จริ งและตรง
ตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งได้มีการเก็บข้อมูลในการทาชุ ดจาลองการปลูกพืชระบบปิ ดไว้วา่ มีการ
อ่ า นค่ า ของแสงของแต่ ล ะสี ที่ ท าให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โตและยื ด ตามกาลเวลา และต้อ งใช้น้ า และ
สารอาหารในการเพาะเลี้ยงพืชแต่ละชนิ ด มีการตวงปริ มาณสารอาหาร A และสารอาหาร B น้ า 1
ลิ ตรต่ อสารละลาย 10 ซี ซี และมี ก ารทิ้ ง เวลาให้ห่า งกัน 30 นาที ต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิ ด และ
สามารถปลูกพืชขึ้นมาและนามาใช้งานได้จริ ง
จานวนหลุมสาหรับปลูกพืชได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจานวน 5 หลุม เป็ นจานวนหลุม 6 หลุม

รู ปที่ 5.1 กราฟแสดงผลการเพิ่มของจานวนหลุมสาหรับการปลูกพืช
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5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. เครื่ องมือในการเจาะมีจานวนน้อย
2. ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการเจาะ
3. อุปกรณ์ในการทางานมีการเปิ ดใช้งานตลอดเวลา จึงทาให้แบตเตอรี่ ของเครื่ องมือ
เจาะหมดเร็ ว
4. รางเพาะปลูกมีน้ ารั่ว เพราะกาวซิ ลิโคนแห้งช้า
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
จากข้อจากัดข้อจากัดที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้มีความเห็นว่าในการทาชุดจาลองการปลูกพืช
ระบบปิ ด จะตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่จะมีขอ้ จากัดในการใช้งานหรื ออาจจะต้องมีการ
พัฒนาเพิ่มเติมให้มากขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการบัดกรี ชิ้นงานกับหัวหน้าช่างฝ่ ายเทคนิคที่มีความรู ้ และ
ความสามารถ
3. ได้รับความรู ้เกี่ยวขั้นตอนของการสื่ อสารกับบุคลากรในองค์กร
4. สามารถปรับตัวเข้ากับพนักงานที่ปรึ กษาและสถานประกอบการที่ไปปฏิบตั ิงาน
5. ทาให้เข้าใจระบบการปฏิบตั ิงานและนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้มากขึ้น
6. ได้ช่วยงานและปรับแก้ไขงานในการทางานได้มากขึ้น
7. ช่ ว ยที่ ฝ่ ายพัฒ นาและออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการท างานและแก้ไ ขปั ญ หางาน
ได้มาก ขึ้น
8. ได้ค วามรู้ ใ นตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ภ ายในหลอดไฟหลอดไฟ (LED) เช่ น มี ก าร
ตรวจเช็คชิปของหลอดไฟแอลอีดี (LED) การเปลี่ยนไดเวอร์ของหลอดไฟแอลอีดี
(LED)
9. ได้ทาการติดตั้งชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด
10. มีการศึกษาโปรแกรมเฉพาะทางใหม่ๆเพิ่มมากขึ้ น เช่ น โปรแกรม Scratch และ
Fischertechnik ROBOTICS Terminal
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11. ได้ศึกษาการเขียนผังงาน (Flowchart)
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ทางบริ ษทั มีพนักงานในบริ ษทั ในฝ่ ายของด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ฝ่ ายช่างเทคนิ คมีจานวนบุคลากรน้อยและไม่เพียงพอ จึงทาให้มีการปฏิบตั ิงานที่ล่าช้า นักศึกษาที่
ไปปฏิ บตั ิงานมีความรู ้ เกี่ ยวกับด้านการออกแบบ และช่ างเทคนิ คน้อย จึงทาให้สัปดาห์แรกมีการ
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับด้านการออกแบบและฝ่ ายช่ างเทคนิ ค เพื่อช่ วยงานด้านการออกแบบและฝ่ ายช่ าง
เทคนิคของภายในบริ ษทั และบริ ษทั มีปัญหาทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่ องเจาะ ที่บริ ษทั
ไม่มีแว่นตาหรื อหน้ากากในการป้ องกันเศษวัสดุกระเด็น และไม่มีการสวมถุงมือหนังในการเจาะ
อนาคตบริ ษทั อาจจะมีการซื้ อแว่นตาหรื อหน้ากากป้ องกันเศษวัสดุกระเด็น และถุงมือหนัง
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
จากที่ ไ ด้ร่ ว มงานกับ ฝ่ ายออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ควรให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารรั บ
พนักงานในฝ่ ายนี้ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากจะได้มีการทางานที่เร็ วขึ้นและจะได้พอต่อการแก้ไขปั ญหาใน
การทางานที่เร็ วขึ้น และมีการซื้ อแว่นตาหรื อหน้ากาก และถุงมือหนังที่ช่วยในเรื่ องความปลอดภัย
ในการเจาะมากขึ้น

บรรณานุกรม
H2O Hydro Garden. (ม.ป.ป.). อุณหภูมิและความชื น้ ที่เหมาะสมกับพืช. เข้าถึงได้จาก
http://www.h2ohydrogarden.com
Hydroponics. (ม.ป.ป.). ไฮโดรโปนิกส์ . เข้าถึงได้จาก http://zen-hydroponics.blogspot.com

ภาคผนวก
ภาพการปฏิบัติสหกิจศึกษา
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การติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) LED MODULE SMD 5050
1) ทำกำรติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) ที่มีท้ งั หมด 40 ตัว และเชื่อมสำยไฟเพื่อจ่ำยกระแสไฟให้
มีค่ำควำมสว่ำงของแสงภำยในตัวกล่อง

รู ปที่ 1 กำรเชื่ อมต่อสำยหลอดไฟแอลอีดี (LED)
2) ไปติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและควำมชื้นกับตัวฝำกล่องที่บริ เวณหลอดไฟแอลอีดี (LED)
3) เจำะรู ระบบรำงปลูกเพื่อใส่ สำยน้ ำและสำยออกซิ เจนไปที่ตวั ระบบรำงปลูก

รู ปที่ 2 กำรเจำะรู ระบบรำงปลูก
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4) ติดตั้งปุ่ มควบคุมแบบอำร์จีบี (RGB Control) เพื่อใส่ ดิจิตอลไทม์เมอร์ และจอแสดงผลกำรวัด
อุณหภูมิและควำมชื้น

รู ปที่ 3 กำรติดตั้งปุ่ มควบคุมแบบอำร์ จีบี (RGB Control)
5) กำรติดตั้งสวิตช์ท้ งั 3 ตัวที่ใช้ในกำรเปิ ด - ปิ ดชดจำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิ ด

รู ปที่ 4 กำรติดตั้งสวิตช์
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6) กำรติดตั้งเพำเวอร์ ซพั พลำย AC OUTLET และกระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์

รู ปที่ 5 กำรติดเพำเวอร์ซพั พลำย AC OUTLET และกระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์
7) ติดตั้งระบบรำงปลูกพืชลงเข้ำไปในกล่องในขั้นตอนสุ ดท้ำย

รู ปที่ 6 กำรติดตั้งระบบรำงปลูกพืช
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8) ทดสอบแสงไฟของชุดจำลองกำรปลูกพืชว่ำสำมำรถใช้ได้จริ ง

รู ปที่ 7 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สี ขำว

รู ปที่ 8 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สี แดง
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รู ปที่ 9 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สี เขียว

รู ปที่ 10 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สี ชมพูอมม่วง
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รู ปที่ 11 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สี น้ ำเงิน
นาชุ ดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดไปจัดโชว์ ทงี่ านมหกรรการศึกษาคาทอลิก งาน Open house
ประจาปี 2561 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาฯ แผนกวัดมัธยม และงานวันวิชาการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.
อุดรธานี

รู ปที่ 12 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก

37

รู ปที่ 13 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก

รู ปที่ 14 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก
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ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพพระจอมเกล้ าธนบุรี

รู ปที่ 15 กำรต่อสำยเคเบิ้ลไทร์

รู ปที่ 16 กำรตัดสำยเคเบิ้ลไทร์ ของเก่ำออก

การปรับปรุงชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด
The Improvement of Mini Plant Factory
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อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์
ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อและที่ต้ งั สถำนประกอบกำร
บริ ษัท เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จากัด
30 ซอย จันทน์18/7 แยก5 แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-679-8140-5
Fax : 02-285-6283

ลักษณะกำรประกอบกำรของสถำนประกอบกำร
บริ ษัท เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จากัด (S.B.C. Integration CO., LTD)
เป็ นบริ ษัทที่ผลิต จัดจาหน่ายชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด
นาเข้ าสื่อการเรี ยนการสอน Fischertechnik
และจาหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED)

ชื่อและตำแหน่งงำนของพนักงำนที่ปรึ กษำ
คุณ ชุมพล กลิ่นสุคนธ์
ตาแหน่งงาน : หัวหน้ าช่างเทคนิค

คุณ วรพล เกิดเจริ ญ
ตาแหน่งงาน : ผู้จดั การแผนกผลิตภัณฑ์

ชื่อตำแหน่งและรำยละเอียดงำนที่
ได้รับมอบหมำย
ตำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์

ชื่อตำแหน่งและรำยละเอียดงำนที่
ได้รับมอบหมำย
รายละเอียดงานที่ได้ รับมอบหมาย
• พัฒนำชุดทดลองสำหรับงำนวิจยั และพัฒนำกำรปลูกพืช (Mini Plant
Factory)
• บัดกรี สำยไฟ เปลี่ยนชิพ เปลี่ยนไดเวอร์ และทดสอบหลอดไฟ
• เป็ นผูช้ ่วยในกำรเรี ยนกำรสอนกำรใช้โปรแกรม fischertechnik
ROBOTICS Terminal นักเรี ยนที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
• เนื่องจากบริ ษัท เอส.บี.ซี อินทีเกรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษัทที่จาหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ จัดจาหน่ายชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด นาเข้ าสื่อการเรี ยนการสอน
Fischertechnikและจาหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED)
• มีการปรับปรุงพัฒนาให้ ชดุ จาลองการปลูกพืชระบบปิ ดให้ ดีขึ ้นและได้ มีการตอบสนองความ
ต้ องการต่อผู้ใช้ งานให้ มากขึ ้น

วัตถุประสงค์ของโครงงำน
• เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดที่สามารถพกพาได้
• เพื่อปรับปรุงชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดที่ปลอดภัยและรองรับการปรับแสงไฟแอลอีดี
(LED RGB) สาหรับการปลูกพืชได้

ขอบเขตของโครงงำน
• ใช้ พื ้นที่ภายในกล่องขนาด 45.5*38*31 ซม.
• ติดตังเซ็
้ นเซอร์ อณ
ุ หภูมิและความชื ้น
• ติดตังหน้
้ าจอแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื ้น

ขอบเขตของโครงงำน (ต่อ)

• เพิ่มจานวนหลุมสาหรับการปลูกพืช 1 หลุมจากเวอร์ ชนั่ เดิมรวมเป็ น 6 หลุมสาหรับการ
ปลูกพืช
• เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็ นหลอดไฟแบบอาร์ จีบี (LED RGB)
• เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงทังหมดเพื
้
่อความปลอดภัย

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
รูปที่ 1 นา LED Module SMD 5050 จานวน
40 โมดูลมาติดกับแผ่นพลาสวูดขนาด 28*30 ซม. และ
ทาการเชื่อมต่อสายไฟ

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 2 เจาะรูที่แผ่นหลอดไฟแอลอีดีเพื่อใส่เซ็นเซอร์ วดั
อุณหภูมิและความชื ้น และนาแผ่นหลอดไฟแอลอีดีไฟ
ติดกับฝากล่อง

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 3 ทาการเจาะช่องใส่พดั ลมที่ตวั กล่อง

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 4 ทาการเจาะรางรวมน ้าเพื่อใส่สายน ้าและสายออกซิเจน

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)

รูปที่ 5 ทาการเจาะรูรางรวมน ้าเพื่อใส่รางเพาะปลูก

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 6 ทาการเจาะฝาพับด้ านหน้ าเพื่อใส่ดิจิตอล
ไทม์เมอร์ ปุ่ มควบคุม RGB และหน้ าจอแสดงผลการวัด
อุณหภูมิและความชื ้น

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)

รูปที่ 7 ทาการติดตังสวิ
้ ตช์ทงั ้ 3 ตัว

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 8 ทาการติดตังเพาเวอร์
้
ซพั พลาย AC OUTLET
กระบอกฟิ วส์ + ฟิ วส์

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)
รูปที่ 9 ทาการเก็บสายไฟลงในรางเดินสายไฟ

ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน(ต่อ)

รูปที่ 10 ทาการติดตังระบบการปลู
้
กพืชลงในกล่อง

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
•
•
•
•
•

กล่องขนาด 45.5 * 38 * 31 ซม.
กล่องใส่เพาเวอร์ ซพั พลาย
เพาเวอร์ ซพั พลาย 12V5A
กระบอกฟิ วส์ AC + ฟิ วส์ 2V
สวิตช์ AC 220V on/off

1 กล่อง
1 กล่อง
1 ตัว
1 ชุด
3 ตัว

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ (ต่อ)
ฮาร์ ดแวร์
• AC OUTLET + ปลัก๊
• ปั๊ มน ้า DC 12 V
• ปั๊ มลม DC 12 V

1 ชุด
1 ตัว
1 ตัว

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ (ต่อ)
ฮาร์ ดแวร์

• ปุ่ มควบคุม RGB
• เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิและความชื ้น
• ดิจิตอล ไทม์เมอร์

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ (ต่อ)
ฮาร์ ดแวร์
•
•
•
•
•
•

พัดลม DC ขนาด 2 นิ ้ว
LED Module SMD 5050
ระบบรางปลูกพืช
แผ่นพลาสวูด
JACK 2 ขา
รางเดินสายไฟ

1 ตัว
40 โมดูล
1 ชุด
1 แผ่น
4 คู่
1 เส้ น

ประโยชน์คำดว่ำที่จะได้รับ
• ได้ ชดุ จาลองการปลูกพืชที่ปลอดภัย และรองรับการทดลองที่ต้องการปรับสี
ได้
• สามารถวัดผลอุณหภูมิ และความชื ้นได้
• สามารถปลูกพืชได้ มากกว่าเดิมจานวน 1 ต้ น
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บทคัดย่ อ

humidity and the lighting in the control system of the

บริ ษทั เอส.บี.ซี อินทีเกรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่
ผลิตและจัดจาหน่ายชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด
และมีบริ การหลังการขาย คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นปั ญหา
ของชุ ด จ าลองการปลู ก พื ช แบบระบบปิ ดมี ปั ญหา
ทางด้านการใช้กระแสไฟฟ้ าไม่เหมือนกันของอุปกรณ์
ไม่มีการวัดและแสดงผลการวัดอุ ณหภูมิแ ละความชื้ น
อย่างชัดเจนและไม่สามารถควบคุมแสงหลอดไฟแอลอีดี
แบบอาร์จีบีได้
จากปั ญหากดังกล่าว ทางบริ ษทั จึงได้มีแนวคิด
ที่จะจัดทาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดขึ้นมา ซึ่ ง
เป็ นแบบจาลองในการศึกษาและรายละเอียดในการปลูก
พืชแบบเคลื่ อนที่ ปรั บเปลี่ ยนการใช้กระแสไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์ให้เหมือนกัน สามารถดูจอแสดงผลของอุณหภูมิ
และความชื้น และค่าแสงไฟในระบบควบคุมของอาร์จีบี
Abstract
SBC INTEGRATION CO., LTD is the
company that produces and distributes Mini Plant
Factory. The company have after sales service. The team
sees the problem of Mini Plant Factory with the same
power problems. This is not measurement and display of
temperature and humidity measurements and cannot
control the light of LED RGB.
Those are the problems the company has the

RGB Control.

idea to make a model of Mini Plant Factory. This is a
model for studying and detailing mobile plants. We are
adjusting the power consumption of the device to the
same. This can see the display of temperature and

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดจาลองการปลูกพืช
แบบระบบปิ ดที่สามารถพกพาได้
เพื่อปรับปรุ งชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบ
ปิ ดที่ปลอดภัยและรองรับการปรับแสงไฟแอลอีดี (LED
RGB) สาหรับการปลูกพืชได้
ขอบเขตของโครงงาน
1. ใช้พ้นื ที่ภายในกล่องขนาด 45.5*38*31 ซม.
2. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
3. ติดตั้งหน้าจอแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้น
4. เพิ่มจานวนหลุมสาหรับการปลูกพืช 1 หลุมจาก
เวอร์ชนั่ เดิมรวมเป็ น 6 หลุมสาหรับการปลูกพืช
5. เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็ นหลอดไฟแบบ
อาร์จีบี (LED RGB)
6. เปลี่ยนกระแสไฟฟ้ าของอุปกรณ์ต่าง ๆเป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรงทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ชุดจาลองการปลูกพืชที่ปลอดภัย และรองรับการ
ทดลองที่ตอ้ งการปรับสี ได้
2. สามารถวัดผลอุณหภูมิ และความชื้นได้
3. สามารถปลูกพืชได้มากกว่าเดิมจานวน 1 ต้น

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาเทคโนโลยีการปลูกพืช

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
-

กล่องขนาด 45.5 * 38 * 31 ซม. 1 กล่อง

-

กล่องใส่เพาเวอร์ซพั พลาย

1 กล่อง

3. ออกแบบแผนผังต้ นแบบและรายการอุปกรณ์

-

เพาเวอร์ซพั พลาย 12V5A

1 ตัว

4. การสร้ างต้ นแบบ

-

กระบอกฟิ วส์ AC + ฟิ วส์ 2V 1 ชุด

-

แบบแปลนการวางตาแหน่งระบบควบคุม

-

สวิตช์ AC 220V on/off

3 ตัว

และระบบปลูก

-

AC OUTLET + ปลัก๊

1 ชุด

ทาการวัดตาแหน่งการเจาะรู รางเพาะปลูก

-

ปั๊ มน้า DC 12 V

1 ตัว

(ฝาบน) สาหรับการวางพืช

-

ปั๊ มลม DC 12 V

1 ตัว

ทาการวัดตาแหน่งการเจาะรู รางเพาะปลูก

-

พัดลม DC ขนาด 2 นิ้ว

1 ตัว

(รางล่าง) สาหรับใส่ท่อเพื่อหมุนเวียนน้ า

-

LED Module SMD 5050

ทาการวัดตาแหน่งการเจาะรู น้ าเข้า (ฝา

-

ปุ่ มควบคุม RGB

ด้างข้างรางเพาะปลูก)

-

เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและความชื้น 1 ตัว

ทาการวัดตาแหน่งการเจาะรางรวมน้ า

-

ดิจิตอล ไทม์เมอร์

1 ตัว

เพื่อทาการใส่รางเพาะปลูกบนรางรวมน้ า

-

ระบบรางปลูกพืช

1 ชุด

ช่องสาหรับการใส่น้ า และใส่ป๊ั มน้ า

-

แผ่นพลาสวูด

1 แผ่น

ทาการวัดตาแหน่งการเจาะรู ที่รางรวมน้ า

-

JACK 2 ขา

4 คู่

(ฝาด้านข้างรางราวมน้ า) เพื่อใส่ท่อน้ า

-

รางเดินสายไฟ

1 เส้น

2. ศึกษาขั้นตอนการทาชุดจาลองการปลูกพืชแบบ
ระบบปิ ด

-

-

และท่อออกซิเจน
5. ลงมือปฏิบตั ิ
6. ทดสอบแสงชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด

40 โมดูล
1 ตัว

ลักษณะการทางาน
ชุ ด จ าลองการปลู ก พื ช แบบระบบปิ ด (Mini
Plant Factory) คื อ เป็ นชุ ด จ าลองในการปลู ก พื ช แบบ

-

การทดสอบแสงสี แดง

ไฮโดรโปรนิ กส์ ที่ มี ค วบคุ ม ควบแสง และเป็ นการลด

-

การทดสอบแสงสี เขียว

ขนาดพื้ น ที่ ใ ช้ส อยในการปลู ก ให้อ ยู่ใ นขนาดภายใน

-

การทดสอบแสงสี น้ าเงิน

กล่องจาลองของการปลูกพืช และในการเจริ ญเติบโตของ

-

การทดสอบแสงสี ขาว

พืชมีการใช้กระแสไฟที่เหมือนกันโดยมีการกาหนดแสง

-

การทดสอบแสงสี ชมพูอมม่วง

โดยใช้ RGB Control ในการปรั บ แสงที่ มี ผ ลต่ อ การ

7. จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารโครงงานทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Word

เจริ ญเติบโตของพืช และมีการให้น้ าเพื่อเป็ นการเติบโต
ให้พืช RGB Control สามารถปรับแสงได้ 3 สี คือ สี แดง
สี เขียว และสี น้ าเงิน

แบบระบบปิ ดและขอขอบคุณนางสาวพัชชาพร จิร

สรุปผล
การทาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ด

วัฒนานน์และนางสาวปวีญา อยูท่ ่าทรายนักศึกษา

สามารถที่จะนาไปใช้งานได้จริ งและตรงตามเป้ าหมายที่

ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสยามในการ

ได้ต้ งั ไว้ ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลในการทาชุดจาลองการ

พัฒนาชุดจาลองการปลูกพืชแบบระบบปิ ดนี้

ปลูกพืชระบบปิ ดไว้วา่ มีการอ่านค่าของแสงของแต่ละสี
ที่ทาให้พืชเจริ ญเติบโตและยืดตามกาลเวลา และต้องใช้
น้ าและสารอาหารในการเพาะเลี้ยงพืชแต่ละชนิด มีการ
ตวงปริ มาณสารอาหารA และสารอาหารB น้ า 1 ลิตรต่อ
สารละลาย 10 ซีซี และมีการทิ้งเวลาให้ห่างกัน 30 นาที
ต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิด และสามารถปลูกพืชขึ้นมาและ
นามาใช้งานได้จริ ง
จานวนหลุมสาหรับปลูกพืชได้เพิม่ ขึ้นจากเดิม
จานวน 5 หลุม เป็ นจานวนหลุม 6 หลุม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั เอส . บี . ซี อินทีเกรชัน่
จากัด ที่ได้ให้โอกาศในการพัฒนาชุดจาลองการปลูกพืช

เอกสารอ้ างอิง
หลอดไฟแอลอีดีสาหรับปลูกพืช (LED Grow Light)
ออนไลน์ - https://masakigarden.com
ไฮโดรโปนิกส์ ออนไลน์ - http://zenhydroponics.blogspot.com
Plant Factory ออนไลน์ - http://intelagro.com/
คุณสมบัติของแสงสี ต่าง ๆ
ออนไลน์ - http://www.grandpaurbanfarm.com
อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับพืช
ออนไลน์ - http://www.h2ohydrogarden.com
ความปลอดภัยในการใช้เครื่ องเจาะ
ออนไลน์ - http://www.safety-stou.com/

