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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  เน่ืองจากชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด (Mini Plant Factory) ของบริษทัเอส.   
ซี.บี อินทีเกรชัน่ จ  ากดั เวอร์ชัน่เดิมภายในกล่องมีหลุมส าหรับการปลูกพืชจ านวน 5 หลุม ป๊ัม
น ้ าใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั ท าให้หลอดไฟแอลอีดี (LED ) 1 โมดูล ปรับได ้1 สี ไม่มีเซ็นเซอร์วดั
อุณหภูมิและความช้ืน และหนา้จอแสดงผลวดัอุณหภูมิและความช้ืน จึงมีแนวคิดปรับปรุงชุด
จ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด (Mini Plant Factory) ข้ึนมาโดยใชก้ล่องท่ีมีขนาดเท่าเดิมแต่
จ านวนหลุมส าหรับการปลูกพืชมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากเดิม 1 หลุม ประโยชน์จากการเพิ่มหลุม
ส าหรับการปลูกพืช 1 หลุมช่วยให้มีผลผลิตเพิ่มมากขากเดิม 1 ตน้ในขนาดกล่องเท่าเดิม มีการ
เปล่ียนป๊ัมน ้ าจากใชก้ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อความปลอดภยัส าหรับลูกคา้ 
เปล่ียนหลอดไฟแอลอีดี (LED) 1 โมดูล ปรับได ้3 สี และไดเ้พิ่มเซ็นเซอร์และหนา้จอแสดงผล
การวดัอุณหภูมิและความช้ืน 
  โดยลักษณะการท างานของชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด (Mini Plant 
Factory) เวอร์ชั่นเดิมมีจ านวนหลุมส าหรับการปลูกพืชมีจ านวน 5 หลุม หลอดไฟแอลอีดี 
(LED) 1 โมดูล ปรับได1้ สี ไม่มีเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน และหนา้จอแสดงผลการวดั
อุณหภูมิและความช้ืน มีสวติช์เปิด - ปิด การท างานของเพาเวอร์ซพัพลาย 12V 5A เพาเวอร์ซพั
พลาย 12V 5A เป็นตัวแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และเป็น
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ต่าง ๆภายในกล่อง เช่น จ่ายไฟฟ้าใหก้บัป๊ัมน ้า ป๊ัมลม พดั
ลม ดิจิตอล ไทม์เมอร์ ปุ่มควบคุมอาร์จีบี (RGB Control) และ หลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์จีบี 
(LED RGB)   
  ดงันั้น จึงปรับปรุงเพิ่มจ านวนหลุมส าหรับปลูกพืชภายในกล่อง ปรับเปล่ียนการใช้
กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆให้ใช้กระแสไฟฟ้าตรงเหมือนกนัเพื่อเพิ่มความปลอดภยั 
เปล่ียนหลอดไฟแอลอีดี (LED)จาก 1 โมดูล ปรบได ้1 สี เป็น 1 โมดูล ปรับได ้3 สี โดยใช ้ปุ่ม
ควบคุมอาร์จีบี (RGB Control) เป็นตวัควบคุมการปรับเปล่ียนสีของหลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์
จีบี (LED RGB) เพิ่มจ านวนหลุมส าหรับปลูกพืชจากเดิมจ านวน 1 หลุม และเพิ่มเซ็นเซอร์วดั
อุณหภูมิและความช้ืน และหนา้จอแสดงผลการวดัอุณหภูมิและความช้ืน เพื่อท าให้ชุดจ าลอง
การปลูกพืชแบบระบบปิด (Mini Plant Factory) แสดงผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิดท่ีสามารถพกพาได ้
1.2.2 เพื่อปรับปรุงชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิดท่ีปลอดภยัและรองรับการปรับ

แสงไฟแอลอีดี (LED RGB) ส าหรับการปลูกพืชได ้
1.3 ขอบเขต 

1.3.1 ใชพ้ื้นท่ีภายในกล่องขนาด 45.5*38*31 ซม. 
1.3.2 ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความช้ืน 
1.3.3 ติดตั้งหนา้จอแสดงผลการวดัอุณหภูมิและความช้ืน 
1.3.4 เพิ่มจ านวนหลุมส าหรับการปลูกพืช 1 หลุมจากเวอร์ชั่นเดิมรวมเป็น 6 หลุม

ส าหรับการปลูกพืช 
1.3.5 เปล่ียนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็นหลอดไฟแบบอาร์จีบี (LED RGB)  
1.3.6 เปล่ียนกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดเพื่อความ

ปลอดภยั 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดชุ้ดจ าลองการปลูกพืชท่ีปลอดภยั และรองรับการทดลองท่ีตอ้งการปรับสีได ้
1.4.2 สามารถวดัผลอุณหภูมิ และความช้ืนได ้
1.4.3 สามารถปลูกพืชไดม้ากกวา่เดิมจ านวน 1 ตน้ 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 หลอดไฟแอลอดีีส ำหรับปลูกพชื (LED Grow Light)  

หลอดไฟแอลอีดีส ำหรับกำรปลูกพืช เป็นเทคโนโลยีท่ีไดน้ ำมำใชเ้พื่อให้ค่ำ Spectrum ของ
แสงสวำ่งตำมท่ีพืชตอ้งใชใ้นกระบวนกำรสังเครำะห์แสง แสงสวำ่งจำกหลอดแอลอีดีสำมำรถ
ใช้ทดแทนแสงแดดได้ 100% เพื่อใช้ปลูกต้นไม้ในร่ม หรือใช้ในโรงเรือนปลูกพืช (Plant 
Factory) โดยคล่ืนแสงตรงตำมท่ีพืชตอ้งกำร พร้อมคุณสมบติัในกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

พืชท่ีรับประทำนใบสำมำรถเปิดไฟได ้16 ชัว่โมงต่อวนัหำกเปิดนำนกวำ่น้ีในพืชท่ีตอ้งกำร
แสงน้อย จะท ำให้พืชเกิดอำกำรใบไหม้ได้ พืชท่ีต้องกำรวนัสั้ น เช่น สตรอว์เบอร์รี หำก
ตอ้งกำรให้ออกดอกควรให้รับแสงน้อยกวำ่ 8 ชัว่โมงต่อวนั หำกตอ้งกำรขยำยพนัธ์ุให้เกิดตน้
ไหล ควรไดรั้บแสงมำกกวำ่ 11 ชัว่โมงต่อวนั 

2.2 ไฮโดรโปนิกส์  

เป็นกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นบัเป็นวิธีกำรใหม่ในกำรปลูกพืช โดยเฉพำะกำรปลูกผกั
และพืชท่ีใชเ้ป็นอำหำร เน่ืองจำกประหยดัพื้นท่ี และไม่ปนเป้ือนกบัสำรเคมีต่ำง ๆ ในดิน ท ำ
ให้ไดพ้ืชผกัท่ีสะอำดเป็นอำหำร ปัจจุบนัน้ีในเทคนิคกำรปลูกพืชแบบไร้ดินหลำยแบบ อำทิ
เช่น ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) ระบบ DFT (Deep Flow Technique) และระบบ 
DRFT (Dynamic Root Floating Technique) 

 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 2.1 กำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ำต้ืน 
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- ระบบกำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ำต้ืน (Nutrient Film Technique : NFT) เป็นกำร
ปลูกพืชโดยรำกแช่อยู่ในสำรละลำยโดยตรง สำรละลำยธำตุอำหำรจะไหลเป็น
แผน่ฟิล์มบำง ๆ (หนำประมำณ 2-3 มิลิเมตร) ในรำงปลูกพืชกวำ้ง ตั้งแต่ 5-35 ซม. สูง
ประมำณ 5 - 10 ซม. ควำมกวำ้งรำง ข้ึนอยูก่บัชนิดพืชท่ีปลูก ควำมยำวของรำง ตั้งแต่  
5 - 20 เมตร กำรไหลของสำรละลำยอำจเป็นแบบต่อเน่ืองหรือแบบสลบัก็ไดโ้ดยทัว่ไป
สำรละลำยจะไหลแบบต่อเน่ือง อตัรำไหลอยูใ่นช่วง 1 - 2 ลิตร/นำที/รำง. 
 
 
 
 
 
 

 

 
             รูปท่ี 2.2 กำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ำลึก 
 

- ระบบกำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ ำลึก (Deep Flow Technique : DFT) เป็นกำร
ปลูกพืชโดยให้รำกพืชแช่อยู่ในภำชนะบรรจุสำรละลำยธำตุอำหำร (ลึก 15 - 20 cm 
กวำ้ง 50 - 80 cm และยำว 1 - 10 m) ภำชนะดังกล่ำวท ำหน้ำท่ีทั้ งภำชนะปลูกและ
ภำชนะใส่สำรละลำย 
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    รูปท่ี 2.3 กำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบก่ึงน ้ำลึก 

 

- ระบบกำรปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบก่ึงน ้ ำลึก (Dynamic Root Floating Technique : 
DRFT) เป็นกำรปลูกพืชโดยให้น ้ ำผสมธำตุอำหำรไหลผ่ำนรำกพืชในรำงปลูก แต่
ระดบัน ้ ำท่ีไหลผ่ำนรำกพืชนั้นจะมีควำมลึกมำกกว่ำระบบ NFT โดยระดบัน ้ ำท่ีไหล
ผำ่นรำกนั้นจะมีควำมลึกอยูท่ี่ประมำณ 1 - 10 ซม. 

2.3 Plant Factory  

เ ป็นระบบกำรปลูกพืช ท่ีควบคุมสภำพแวดล้อม เ ช่น แสง  อุณหภู มิ  ควำม ช้ืน 
คำร์บอนไดออกไซด์ และสำรอำหำร  เพื่อให้สำมำรถผลิตพืชไดป้ริมำณมำก ปลูกไดทุ้กท่ีทุก
เวลำ 

Plant factory แยกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ 

- ระบบปิดแบบใชแ้สงจำกดวงอำทิตย ์หรือแสงประดิษฐ์ 
- ระบบผสมผสำน (Hybrid) เช่น ระบบใช้แสงประดิษฐ์ร่วมกบัแสงจำกดวง

อำทิตย ์หรือ ระบบไม่ปิดสมบูรณ์มีกำรถ่ำยเทอำกำศจำกภำยนอก เป็นตน้ 
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2.4 คุณสมบัติของแสงสีต่ำง ๆ  
ตำรำงท่ี 2.1 คุณสมบติัของแสงสีต่ำง ๆ 

สี 
ควำมยำวคลืน่ 

(nm) 
คุณสมบัติ 

แสงสีแดง 648 – 760 
ช่วยสงัเครำะห์แสง เป็นสีท่ีพืชดูดซบัมำกท่ีสุด ส่งเสริมกำร
งอกของเมลด็พืช หรือ ยบัย ั้งกำรงอกของเมลด็พืชบำงชนิด 

และยงัส่งผลต่อกำรออกดอกของพืช 

แสงสีน ้ ำเงิน 
แสงสีครำม 
แสงสีม่วง 

426 – 492 
411 – 425 
390 – 410 

ช่วยสงัเครำะห์แสง  ช่วยกำรตอบสนองของพืชต่อแสงใน
เร่ืองกำรเบนหรือโคง้งอเขำ้หำแสงของพืช 

แสงสีม่วง / สีสม้ 536 – 586 ช่วยกำรงอกของเมลด็ 
แสงสีเขียว 587 – 467 มีผลในกำรระงบักำรเจริญเติบโตของพืช 

แสงสีแดงไกล (Far Red) 761– 810 มีผลในกำรยบัย ั้งกำรงอกของเมลด็ 

 
2.5 อุณหภูมิและควำมช้ืนทีเ่หมำะสมกบัพชื  

  อุณหภูมิท่ีเหมำะสมอยรูะหวำ่ง 20-27 องศำเซลเซียส สูงเกินกวำ่ 30 องศำเซลเซียส 
เมล็ดจะพกัตวั มีควำมงอกต ่ำ ในอุณหภูมิ 33-35 องศำเซลเซียส เมล็ดไม่สำมำรถดูดน ้ ำได ้
อุณหภูมิท่ีเหมำะส ำหรับกำรเจริญเติบโต ต ่ำสุด 7.2 องศำเซลเซียส ปำนกลำง 24 องศำ
เซลเซียส สูงสุด 28 องศำเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเจริญเติบโตคือ 24 
องศำเซลเซียส ในสภำพอุณหภูมิสูง กำรเจริญทำงใบจะถูกจ ำกดั มีเส้นใยมำก เน้ือเยื่อ
เหนียว และมีรสขม 
  ควำมช้ืนท่ีเหมำะสมกบัพืช คือควำมช้ืนท่ี 60 – 80 % หำกควำมช้ืนมำกกวำ่น้ีจะท ำ
ใหพ้ืชหยดุกำรเจริญเติบโต 
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2.6 ควำมปลอดภัยในกำรใช้เคร่ืองเจำะ  
  เคร่ืองเจำะมีหลำยประเภท เช่น เคร่ืองเจำะแบบแท่นท่ีใชไ้ฟฟ้ำ เคร่ืองเจำะไฟฟ้ำ
แบบใชมื้อจบั เคร่ืองเจำะแบบใช ้แบตเตอร์ร่ี ซ่ึงเคร่ืองเจำะเหล่ำน้ีอำจเกิดอนัตรำยท่ีรุนแรง
ได ้หำกไม่ป้องกนัและไม่ปฏิบติัตำมกฎควำมปลอดภยั 
  กฎควำมปลอดภยัในกำรใชเ้คร่ืองเจำะ 

1. ผูท่ี้ปฏิบติังำนเจำะ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรใชเ้คร่ืองมือ 
2. ผูท่ี้ปฏิบติังำนเจำะ จะต้องได้รับอนุมติัจำกหัวหน้ำก่อน และมีกำรแจ้งให้

เจำ้ของพื้นท่ีทรำบ  
3. ห้ำมสวมถุงมือผำ้ในขณะใชเ้คร่ืองเจำะ เพรำะอำจเกิดกำรดึงโดยจุดหมุนของ

เคร่ืองเจำะเขำ้ไปในจุดอนัตรำยได ้
4. ก่อนปฏิบติังำนตอ้งมีกำรตรวจเช็คช้ินงำนวำ่ไดย้ดึแน่นแลว้หรือไม่  
5. มีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ำมีจุดท่ีช ำรุด หรือบกพร่องหรือไม่ หำกพบตอ้งท ำ

กำรซ่อมก่อนน ำไปใช ้
6. แต่งกำยใหรั้ดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย ดงัต่อไปน้ี 

6.1. สวมแวน่ตำหรือหนำ้กำก  ป้องกนัสะเก็ดหรือเศษวสัดุกระเด็น 
6.2. ถำ้ตอ้งใชถุ้งมือ ตอ้งสวมถุงมือหนงัเท่ำนั้น หำ้มใชถุ้งมือผำ้ 
6.3. สวมรองเทำ้นิรภยั 

  ขอ้ควรระวงั 
1. ขณะเคร่ืองจกัรก ำลงัปฏิบติังำน หำ้มน ำอวยัวะส่วนหน่ึงส่วนใดเขำ้ไปใกล ้ๆ 
2. ไม่หยอกลอ้ หรือเล่นกนัในบริเวณสถำนท่ีปฏิบติังำน 
3. หำ้มปฏิบติังำนกบัเคร่ืองจกัร หำกสภำพร่ำงกำยและจิตใจไม่พร้อม  
4. เค ร่ืองเจำะท่ีใช้ไฟฟ้ำต้องมีระบบสำยดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ำดูดจำก

กระแสไฟฟ้ำ 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ บริษทั  เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จ  ำกดั 
    (S.B.C. INTEGRATION CO., LTD) 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ 168/42-43 ชั้น17  อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม4  
 แขวงทุ่ง มหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีท่ีตั้งสถำนประกอบกำร 
 

3.2 ลกัษะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
ผลิต จัดจ ำหน่ำยชุดจ ำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิด น ำเข้ำส่ือกำรเรียนกำรสอน 

Fischertechnik และจ ำหน่ำยหลอดไฟแอลอีดี (LED) 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

รูปท่ี 3.2 กำรจดัองคก์ำรและกำรบริหำรขององคก์ร 

 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ 
3.4.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

- พัฒนำชุดทดลองส ำหรับงำนวิจัยและพัฒนำกำรปลูกพืช (Mini Plant 
Factory) 

- บดักรีสำยไฟ เปล่ียนชิพ เปล่ียนไดเวอร์ และทดสอบหลอดไฟ 
- เ ป็ นผู ้ ช่ ว ย ในก ำร เ รี ยนก ำ รสอนกำ ร ใช้ โป รแกรม  fischertechnik 

ROBOTICS Terminal นกัเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 
3.5 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 คุณวรพล เกิดเจริญ                 ผูจ้ดักำรแผนกผลิตภณัฑ ์
3.5.2 คุณชุมพล กล่ินสุคนธ์             หวัหนำ้ช่ำงเทคนิค 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

เร่ิมปฏิบติังำนใน วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และส้ินสุดกำรปฏิบติังำน วนัท่ี 31 
สิงหำคม พ.ศ. 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.7.1 ศึกษำเทคโนโลยกีำรปลูกพืช 
3.7.2 ศึกษำขั้นตอนกำรท ำชุดจ ำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิด 
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3.7.3 ออกแบบแผนผงัตน้แบบและรำยกำรอุปกรณ์ 
3.7.4 กำรสร้ำงตน้แบบ 

แบบแปลนการวางต าแหน่งระบบควบคุม และระบบปลูก 
 ท ำกำรออกแบบฝำกล่องดำ้นหนำ้ท่ีจะท ำกำรติดตั้งดิจิตอล ไทมเ์มอร์ หนำ้
จอแสดงผลกำรวดัอุณหภูมิและควำมช้ืน และปุ่มควบคุมอำร์จีบี (RGB Control) 

รูปท่ี 3. 3 ผงัต ำแหน่งกำรวำงอุปกรณ์ฝำกล่องดำ้นหนำ้ 
 
 จำกรูปเป็นฝำกล่องดำ้นหนำ้เจำะเพื่อท ำกำรติดตั้ง ดิจิตอลไทมเมอร์ 
เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและควำมช้ืน และปุ่มควบคุมแบบอำร์จีบี (RGB Control) 
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ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูรางเพาะปลูก (ฝาบน) ส าหรับการวางพชื 

จำกรูปเป็นรำงเพำะปลูก (ฝำบน)  เจำะรูฝำบนตำมต ำแหน่งท่ีไดม้ำร์คไว ้เพื่อเป็นรู
ส ำหรับกำรใส่พืช 
ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูรางเพาะปลูก (รางล่าง) ส าหรับใส่ท่อเพือ่หมุนเวยีนน า้ 

จำกรูปเป็นรำงเพรำะปลูก (รำงล่ำง) เจำะรูรำงล่ำงตำมต ำแหน่งท่ีไดม้ำร์คไว ้
เพื่อเป็นรูส ำหรับหมุนเวยีนน ้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3. 1 ต  ำแหน่งกำรเจำะรูในรำงเพำะปลูก (ฝำบน) 

รูปท่ี 3. 2 ต  ำแหน่งท่อหมุนเวียนน ้ำในรำงเพำะปลูก (รำงล่ำง) 
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ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูน า้เข้า (ฝารางเพาะปลูก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกรูปเป็นฝำดำ้นขำ้งรำงเพำะปลูก เจำะรูตำมต ำแหน่งท่ีไดม้ำร์คไว ้เพื่อส ำหรับ
ใส่สำยยำงน ้ำเขำ้จำกรำงรวมน ้ำ 
ท าการวัดต าแหน่งการเจาะรางรวมน ้า เพื่อท าการใส่รางเพาะปลูกบนรางรวมน ้า 
ช่องส าหรับการใส่น า้ และใส่ป๊ัมน า้ 

จำกรูปเป็นรำงรวมน ้ ำ เจำะช่องส ำหรับกำรใส่น ้ ำและป๊ัมน ้ ำ และเจำะรูตำม
ต ำแหน่งท่ีมำร์คไว ้เพื่อส ำหรับกำรใส่รำงเพำะปลูก 
 
 

รูปท่ี 3. 3 ต  ำแหน่งน ้ำเขำ้ท่ีฝำรำงเพำะปลูก 

รูปท่ี 3. 4 ต  ำแหน่งใส่รำงเพำะปลูก ช่องส ำหรับกำรใส่น ้ำ และป๊ัมน ้ำ 
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ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูทีร่างรวมน า้ (ฝารางราวมน า้) เพือ่ใส่ท่อน า้และท่อ
ออกซิเจน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกรูปเป็นฝำดำ้นขำ้งรำงรวมน ้ ำ เจำะรูตำมต ำแหน่งท่ีมำร์คไว ้เพื่อส ำหรับใส่ท่อ
น ้ำ และท่อออกซิเจน 

3.7.5 ลงมือปฏิบติั 
3.7.6 ทดสอบชุดจ ำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิด 

 
 
 
 
 
 

 

 

    รูปท่ี 3.9 กำรทดสอบแสงสีแดง 

 

รูปท่ี 3. 5 ต  ำแหน่งท่อน ้ำ และท่อออซิเจนท่ีฝำรำงรวมน ้ำ 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 3.10 กำรทดสองแสงสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 3.11 กำรทดสอบแสงสีน ้ำเงิน 
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          รูปท่ี 3.12 กำรทดสอบแสงสีขำว 

 

 

 

 

 

 

 

             รูปท่ี 3.13 กำรทดสอบแสงสีชมพอูมม่วง 
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3.7.7 จดัท ำเอกสำร 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
3.8.1 ฮำร์ดแวร์ 

- กล่องขนำด 45.5 * 38 * 31 ซม.    1  กล่อง 
- กล่องใส่เพำเวอร์ซพัพลำย      1  กล่อง 
- เพำเวอร์ซพัพลำย 12V5A     1  ตวั 
- กระบอกฟิวส์ AC + ฟิวส์ 2V    1 ชุด 
- สวติช์ AC 220V on/off     3 ตวั 
- AC OUTLET + ปลัก๊     1 ชุด  
- ป๊ัมน ้ำ DC 12 V      1  ตวั 
- ป๊ัมลม DC 12 V      1  ตวั 
- พดัลม DC ขนำด 2 น้ิว                   1  ตวั 
- LED Module SMD 5050                40 โมดูล 
- ปุ่มควบคุม RGB       1 ตวั 
- เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและควำมช้ืน     1  ตวั 
- ดิจิตอล ไทมเ์มอร์       1 ตวั 
- ระบบรำงปลูกพืช        1 ชุด 



17 
 

 

- แผน่พลำสวดู      1 แผน่  
- JACK 2 ขำ      4 คู่ 
- รำงเดินสำยไฟ       1 เส้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากการวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมานั้นพบวา่ จะมีการท างานของชุดจ าลองการปลูกพืช
ระบบปิดสามารถท่ีจะน าไปใชง้านไดจ้ริงไดต้รงกบัความตอ้งการของบริษทัได ้ดงัน้ี 

4.1 การด าเนินงาน 

 ชุดจ าลองการลูกพืชแบบระบบปิด (Mini Plant Factory) คือ เป็นชุดจ าลองในการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปรนิกส์ท่ีมีควบคุมควบแสง และเป็นการลดขนาดพื้นท่ีใช้สอยในการปลูกให้อยู่ในขนาด
ภายในกล่องจ าลองของการปลูกพืช และในการเจริญเติบโตของพืชมีการใชก้ระแสไฟท่ีเหมือนกนัโดย
มีการก าหนดแสงโดยใช ้RGB Control ในการปรับแสงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีการให้
น ้าเพื่อเป็นการเติบโตใหพ้ืช RGB Control สามารถปรับแสงได ้3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน 

การติดตั้งไฟ LED MODULE SMD 5050 

 เร่ิมตน้จากการค านวณวา่ควรใชห้ลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์จีบี (LED RGB) ท่ีจ  านวนทั้ง 40 ตวั 
เพื่อเป็นการจ่ายกระแสไฟเพื่อท าให้กระจายค่าแสงหลอดไฟแอลอีดี (LED) ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ
กล่องท่ีใชใ้นการปลูกพืชของชุดจ าลองของขนาดกล่องใบน้ีและจากนั้นไดมี้การเช่ือมต่อสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4. 1 การติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์จีบี  

(LED RGB) และเช่ือมต่อสายไฟ 
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การติดเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน 

 ไดท้  าการเจาะรูตรงกลางฝากล่องเพื่อท่ีจะติดตวัเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืนเพื่อท่ีจะอ่าน
ค่าของอุณหภูมิในกล่องและความช้ืนภายในกล่อง 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 

และความช้ืน 

 

เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและ
ความช้ืน 

รูปท่ี 4. 2 การติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความช้ืน 
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การเจาะรูรางเพาะปลูกพชื 

 ท าการเจาะรางรวมน ้าดา้นบนเพื่อเป็นช่องส าหรับการใส่น ้า และป๊ัมน ้า เจาะเป็นรูกลมส าหรับ
การใส่สายยางเพื่อหมุนเวยีนน ้า การเจาะฝารางรวมน ้าเพื่อใส่สายน ้าและสายออกซิเจน การเจาะราง
ส าหรับการเพาะปลูกฝาบนเพื่อเป็นช่องส าหรับใส่พืชท่ีตอ้งการเพาะปลูก การเจาะรางส าหรับการ
เพาะปลูกดา้นล่างเพื่อการหมุนเวยีนของน ้า และการเจาะฝารางส าหรับการเพาะปลูกเพื่อใส่สายน ้าและ
สายออกซิเจน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 4. 3 การเจาะรางน ้าใส่สายน ้าและสายออกซิเจน 
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การติดตั้งปุ่ มควบคุมอาร์จีบี (RGB Control) 

 ท าการเจาะรูท่ีฝากล่องท่ีฝาพบัเพื่อใส่ดิจิตอลไทมเ์มอร์ ปุ่มควบคุมอาร์จีบี (RGB Control) และ
หนา้จอท่ีแสดงผลของการวดัอุณหภูมิและความช้ืนเพื่ออ่านค่าท่ีแสดงผล 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดิจิตอลไทมเ์มอร์ 

หนา้จอท่ีแสดงผลการ 
วดัอุณหภูมิและความช้ืน 

ปุ่มควบคุมอาร์จีบี 

รูปท่ี 4. 4 การติดตั้งอุปกรณ์ 
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การติดตั้งสวติช์เปิด-ปิด 

 เป็นการติดตั้งสวิตช์ทั้ง 3 ตวัท่ีใชใ้นเวลาเปิด - ปิด การใชง้านของชุดจ าลองการปลูกพืชแบบ
ระบบปิดและป๊ัมน ้ากบัป๊ัมลม เพื่อสะดวกและง่ายต่อการใชง้านในการแยกสวติช์ของแต่ละตวัในการ
ควบคุมการเปิด - ปิด 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4. 5 การติดตั้งสวิตช์ 
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การติดตั้งเพาเวอร์ซัพพลาย AC OUTLET กบั กระบอกฟิวส์+ฟิวส์ 

 เป็นการติดตั้งเพาเวอร์ซพัพลายท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์ภายในชุดจ าลองการปลูก
แบบระบบปิด (Mini Plant Factory ) และแปลงไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าสลบัเป็นกระแสไฟฟ้าตรง AC 
UOTLET เป็นแหล่งน ากระไฟฟ้าสลับไปให้เพาเวอร์ซัพพลาย และฟิวส์คืออุปกรณ์ท่ีป้องกันการ
ลดัวงจรเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 

 
รูปท่ี 4.6 การติดตั้งเพาเวอร์ซพัพลาย AC OUTLET และกระบอกฟิวส์ + ฟิวส์ 

  

 

 

 

 

 

เพาเวอร์ซพัพลาย 

 

เพาเวอร์ซพัพลาย 

AC OUTLET 

 

AC OUTLET 

กระบอกฟิวส์ + ฟิวส์ 

 

กระบอกฟิวส์ + ฟิวส์ 
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ติดตั้งระบบการปลูกพชื 

 ท าการติดตั้งระบบรางปลูกพืชลงเขา้ไปในกล่องในขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อท าการท่ีจะเขา้ไปใชง้าน
ของชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด  

 
รูปท่ี 4.7 การติดตั้งระบบรางปลูก 

 

การเพิม่จ านวนหลุมส าหรับการปลูกพชื 

การเพิ่มจ านวนหลุมส าหรับปลูกพืชจากเดิมมีจ านวน 5 หลุมเพิ่มจ านวนหลุมส าหรับการ
ปลูกพืชมา 1 หลุม ปัจจุบนัมีหลุมส าหรับการปลูกพืช 6 หลุม 
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ผลของการปลูกพชืโดยใช้แสงสีชมพูอมม่วง 

 จากผลการทดลองท าการปลูกพืชโดยใชแ้สงสีมชมพอูมม่วงพืชมีการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด  
 การเพาะเมล็ดพืชตอ้งแยกไวก่้อนท่ีจะยา้ยตน้กลา้ไปยงัรางส าหรับการปลูกพืช 7 วนัตน้กลา้จะ
ค่อย ๆ เจริญเติบโต การเพาะตน้กลา้จะไม่มีการใหแ้สงสีชมพอูมม่วง 
 

 

 

 

 

 

 

หลงัจาก 7 วนัน าตน้กลา้มาไวใ้นรางส าหรับการเพาะปลูก มีการใหแ้สงสีชมพอูมม่วงตั้งแต่
เวลา 8.30 – 17.30 นาที หรือประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวนั มีการใหส้ารอาหาร A และสารอาหาร B  น ้า 1  
ลิตร ต่อสารละลาย 10 ซีซี และมีการทิ้งเวลาใหห่้างกนั 30 นาทีต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิด และการให้
สารอาหารทั้ง 2 ชนิด 3 วนัต่อ 1 คร้ัง 

 

รูปท่ี 4. 6 7 วนั 

รูปท่ี 4. 7 14 วนั 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการปฏิบติังานในบริษทั เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จ  ากดั (SBC INTEGRATION CO.,LTD) 
ในด้านออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบตวัสินคา้เก่ียวกับชุด
จ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด โครงงานท่ีจดัท าข้ึนมานั้นไดพ้ฒันาชุดจ าลองการปลูกพืช แบบระ
บปิดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน มีการแสดงผลไดช้ดัเจนมากข้ึน และสะดวก ง่ายต่อการใชง้านชุดจ าลอง
การปลูกพืชแบบระบบปิด 

5.1 ผลสรุปโครงงาน 
5.1.1 จากการทดลองไดผ้ลสรุปไดด้งัน้ี 
   การท าชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด สามารถท่ีจะน าไปใชง้านไดจ้ริงและตรง
ตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงไดมี้การเก็บขอ้มูลในการท าชุดจ าลองการปลูกพืชระบบปิดไวว้า่มีการ
อ่านค่าของแสงของแต่ละสีท่ีท าให้พืชเจริญเติบโตและยืดตามกาลเวลา และต้องใช้น ้ าและ
สารอาหารในการเพาะเล้ียงพืชแต่ละชนิด มีการตวงปริมาณสารอาหาร A และสารอาหาร B น ้ า 1 
ลิตรต่อสารละลาย 10 ซีซี และมีการทิ้งเวลาให้ห่างกัน 30 นาทีต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิด และ
สามารถปลูกพืชข้ึนมาและน ามาใชง้านไดจ้ริง  

จ านวนหลุมส าหรับปลูกพืชไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิมจ านวน 5 หลุม เป็นจ านวนหลุม 6 หลุม  
 

  
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.1 กราฟแสดงผลการเพิ่มของจ านวนหลุมส าหรับการปลูกพืช 
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5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1. เคร่ืองมือในการเจาะมีจ านวนนอ้ย 
2. ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัในการเจาะ 
3. อุปกรณ์ในการท างานมีการเปิดใชง้านตลอดเวลา จึงท าให้แบตเตอร่ีของเคร่ืองมือ

เจาะหมดเร็ว 
4. รางเพาะปลูกมีน ้าร่ัว เพราะกาวซิลิโคนแหง้ชา้ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
  จากขอ้จ ากดัขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวไดมี้ความเห็นวา่ในการท าชุดจ าลองการปลูกพืช
ระบบปิด จะตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้แต่จะมีขอ้จ ากดัในการใชง้านหรืออาจจะตอ้งมีการ
พฒันาเพิ่มเติมใหม้ากข้ึน  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบดักรีช้ินงานกบัหวัหนา้ช่างฝ่ายเทคนิคท่ีมีความรู้ และ

ความสามารถ  
3. ไดรั้บความรู้เก่ียวขั้นตอนของการส่ือสารกบับุคลากรในองคก์ร 

4. สามารถปรับตวัเขา้กบัพนกังานท่ีปรึกษาและสถานประกอบการท่ีไปปฏิบติังาน 

5. ท าใหเ้ขา้ใจระบบการปฏิบติังานและน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดม้ากข้ึน 
6. ไดช่้วยงานและปรับแกไ้ขงานในการท างานไดม้ากข้ึน  

7. ช่วยท่ีฝ่ายพฒันาและออกแบบผลิตภัณฑ์ในการท างานและแก้ไขปัญหางาน

ไดม้าก ข้ึน  

8. ได้ความรู้ในตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในหลอดไฟหลอดไฟ (LED) เช่น มีการ

ตรวจเช็คชิปของหลอดไฟแอลอีดี (LED) การเปล่ียนไดเวอร์ของหลอดไฟแอลอีดี 

(LED) 

9. ไดท้  าการติดตั้งชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด  

10. มีการศึกษาโปรแกรมเฉพาะทางใหม่ๆเพิ่มมากข้ึน เช่น โปรแกรม Scratch และ 

Fischertechnik ROBOTICS Terminal 
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11. ไดศึ้กษาการเขียนผงังาน (Flowchart) 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 
  ทางบริษทัมีพนกังานในบริษทัในฝ่ายของดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ และ
ฝ่ายช่างเทคนิคมีจ านวนบุคลากรน้อยและไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการปฏิบติังานท่ีล่าชา้ นกัศึกษาท่ี
ไปปฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัดา้นการออกแบบ และช่างเทคนิคน้อย จึงท าให้สัปดาห์แรกมีการ
เรียนรู้เก่ียวกบัดา้นการออกแบบและฝ่ายช่างเทคนิค เพื่อช่วยงานดา้นการออกแบบและฝ่ายช่าง
เทคนิคของภายในบริษทั และบริษทัมีปัญหาทางดา้นความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเจาะ ท่ีบริษทั
ไม่มีแวน่ตาหรือหนา้กากในการป้องกนัเศษวสัดุกระเด็น และไม่มีการสวมถุงมือหนงัในการเจาะ 
อนาคตบริษทัอาจจะมีการซ้ือแวน่ตาหรือหนา้กากป้องกนัเศษวสัดุกระเด็น และถุงมือหนงั 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
  จากท่ีได้ร่วมงานกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้บริษัทมีการรับ
พนกังานในฝ่ายน้ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากจะไดมี้การท างานท่ีเร็วข้ึนและจะไดพ้อต่อการแกไ้ขปัญหาใน
การท างานท่ีเร็วข้ึน และมีการซ้ือแวน่ตาหรือหนา้กาก และถุงมือหนงัท่ีช่วยในเร่ืองความปลอดภยั
ในการเจาะมากข้ึน 
  

 



บรรณานุกรม 
 
H2O Hydro Garden. (ม.ป.ป.). อุณหภูมิและความชืน้ท่ีเหมาะสมกับพืช. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.h2ohydrogarden.com 
Hydroponics. (ม.ป.ป.). ไฮโดรโปนิกส์. เขา้ถึงไดจ้าก http://zen-hydroponics.blogspot.com 
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การติดตั้งหลอดไฟแอลอดีี (LED) LED MODULE SMD 5050 

1) ท ำกำรติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) ท่ีมีทั้งหมด 40 ตวั และเช่ือมสำยไฟเพื่อจ่ำยกระแสไฟให้
มีค่ำควำมสวำ่งของแสงภำยในตวักล่อง 

 

 
รูปท่ี 1 กำรเช่ือมต่อสำยหลอดไฟแอลอีดี (LED) 

 
2) ไปติดตั้งตวัเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและควำมช้ืนกบัตวัฝำกล่องท่ีบริเวณหลอดไฟแอลอีดี (LED) 
3) เจำะรูระบบรำงปลูกเพื่อใส่สำยน ้ำและสำยออกซิเจนไปท่ีตวัระบบรำงปลูก 

 

 
รูปท่ี 2 กำรเจำะรูระบบรำงปลูก 
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4) ติดตั้งปุ่มควบคุมแบบอำร์จีบี (RGB Control) เพื่อใส่ดิจิตอลไทมเ์มอร์และจอแสดงผลกำรวดั

อุณหภูมิและควำมช้ืน 
 

 
รูปท่ี 3 กำรติดตั้งปุ่มควบคุมแบบอำร์จีบี (RGB Control) 

 
5) กำรติดตั้งสวติช์ทั้ง 3 ตวัท่ีใชใ้นกำรเปิด - ปิดชดจ ำลองกำรปลูกพืชแบบระบบปิด  

 
รูปท่ี 4 กำรติดตั้งสวิตช์ 
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6) กำรติดตั้งเพำเวอร์ซพัพลำย AC OUTLET และกระบอกฟิวส์ + ฟิวส์ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      รูปท่ี 5 กำรติดเพำเวอร์ซพัพลำย AC OUTLET และกระบอกฟิวส์ + ฟิวส์ 
 

7) ติดตั้งระบบรำงปลูกพืชลงเขำ้ไปในกล่องในขั้นตอนสุดทำ้ย 

  
  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 กำรติดตั้งระบบรำงปลูกพืช 
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8) ทดสอบแสงไฟของชุดจ ำลองกำรปลูกพืชวำ่สำมำรถใชไ้ดจ้ริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     รูปท่ี 7 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีขำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 8 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีแดง 
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      รูปท่ี 9 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีเขียว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             รูปท่ี 10 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีชมพอูมม่วง 
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      รูปท่ี 11 กำรทดสอบหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีน ้ำเงิน 
 

น าชุดจ าลองการปลูกพชืแบบระบบปิดไปจัดโชว์ทีง่านมหกรรการศึกษาคาทอลกิ งาน Open house 
ประจ าปี 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ แผนกวดัมัธยม และงานวนัวชิาการ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา จ.
อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปท่ี 12 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก 
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                                       รูปท่ี 13 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       รูปท่ี 14 งำนมหกรรกำรศึกษำคำทอลิก 
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ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

                                            รูปท่ี 15 กำรต่อสำยเคเบิ้ลไทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     รูปท่ี 16 กำรตดัสำยเคเบิ้ลไทร์ของเก่ำออก 



การปรับปรุงชุดจาลองการปลูกพชืแบบระบบปิด 

The Improvement of Mini Plant Factory
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ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์
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บริษัท เอส.บี.ซ.ี อินทีเกรชัน่ จ ากดั
30 ซอย จนัทน์18/7 แยก5 แขวงทุง่วดัดอน 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-679-8140-5

Fax : 02-285-6283

ช่ือและท่ีตั้งสถำนประกอบกำร



ลกัษณะกำรประกอบกำรของสถำนประกอบกำร
บริษัท เอส.บี.ซี. อินทีเกรชัน่ จ ากดั (S.B.C. Integration CO., LTD) 

เป็นบริษัทท่ีผลิต จดัจ าหน่ายชดุจ าลองการปลกูพืชแบบระบบปิด

น าเข้าสื่อการเรียนการสอน Fischertechnik 

และจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED)



ช่ือและต ำแหน่งงำนของพนกังำนท่ีปรึกษำ

คณุ วรพล เกิดเจริญ

ต าแหน่งงาน : ผู้จดัการแผนกผลิตภณัฑ์

คณุ ชมุพล กลิ่นสคุนธ์

ต าแหน่งงาน : หวัหน้าช่างเทคนิค



ช่ือต ำแหน่งและรำยละเอียดงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำย

ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
ออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์



รายละเอียดงานท่ีได้รับมอบหมาย 

• พฒันำชุดทดลองส ำหรับงำนวิจยัและพฒันำกำรปลูกพืช (Mini Plant 
Factory)

• บดักรีสำยไฟ เปล่ียนชิพ เปล่ียนไดเวอร์ และทดสอบหลอดไฟ
• เป็นผูช่้วยในกำรเรียนกำรสอนกำรใชโ้ปรแกรม fischertechnik 

ROBOTICS Terminal นกัเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

ช่ือต ำแหน่งและรำยละเอียดงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำย



ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ

• เน่ืองจากบริษัท เอส.บี.ซี อินทีเกรชัน่ จ ากดั เป็นบริษัทท่ีจ าหน่ายอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ จดัจ าหน่ายชดุจ าลองการปลกูพืชแบบระบบปิด น าเข้าสื่อการเรียนการสอน 
Fischertechnikและจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) 

• มีการปรับปรุงพฒันาให้ชดุจ าลองการปลกูพืชระบบปิดให้ดีขึน้และได้มีการตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้ใช้งานให้มากขึน้



วตัถุประสงคข์องโครงงำน

• เพ่ือออกแบบและพฒันาชดุจาลองการปลกูพืชแบบระบบปิดท่ีสามารถพกพาได้

• เพ่ือปรับปรุงชดุจาลองการปลกูพืชแบบระบบปิดท่ีปลอดภยัและรองรับการปรับแสงไฟแอลอีดี
(LED RGB) สาหรับการปลกูพืชได้



ขอบเขตของโครงงำน

• ใช้พืน้ท่ีภายในกลอ่งขนาด 45.5*38*31 ซม.

• ติดตัง้เซน็เซอร์อณุหภมูิและความชืน้

• ติดตัง้หน้าจอแสดงผลการวดัอณุหภมูิและความชืน้



ขอบเขตของโครงงำน (ต่อ)

• เพ่ิมจ านวนหลมุส าหรับการปลกูพืช 1 หลมุจากเวอร์ชัน่เดิมรวมเป็น 6 หลมุส าหรับการ
ปลกูพืช

• เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็นหลอดไฟแบบอาร์จีบี (LED RGB)

• เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์ต่าง ๆเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทัง้หมดเพื่อความปลอดภยั



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน

รูปท่ี 1 น า LED Module SMD 5050 จ านวน
40 โมดลูมาติดกบัแผน่พลาสวดูขนาด 28*30 ซม. และ
ท าการเช่ือมตอ่สายไฟ



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 2 เจาะรูท่ีแผน่หลอดไฟแอลอีดีเพ่ือใส่เซน็เซอร์วดั
อณุหภมูิและความชืน้ และน าแผน่หลอดไฟแอลอีดีไฟ
ติดกบัฝากลอ่ง



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 3 ท าการเจาะช่องใสพ่ดัลมท่ีตวักลอ่ง



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 4 ท าการเจาะรางรวมน า้เพ่ือใสส่ายน า้และสายออกซิเจน



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 5 ท าการเจาะรูรางรวมน า้เพ่ือใสร่างเพาะปลกู



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 6 ท าการเจาะฝาพบัด้านหน้าเพ่ือใสด่ิจิตอล

ไทม์เมอร์ ปุ่ มควบคมุ RGB และหน้าจอแสดงผลการวดั
อณุหภมูิและความชืน้



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 7 ท าการติดตัง้สวิตช์ทัง้ 3 ตวั



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 8 ท าการติดตัง้เพาเวอร์ซพัพลาย AC OUTLET
กระบอกฟิวส์ + ฟิวส์



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 9 ท าการเก็บสายไฟลงในรางเดินสายไฟ



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน(ต่อ)

รูปท่ี 10 ท าการติดตัง้ระบบการปลกูพืชลงในกลอ่ง



อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้
ฮาร์ดแวร์

• กลอ่งขนาด 45.5 * 38 * 31 ซม. 1 กลอ่ง
• กลอ่งใสเ่พาเวอร์ซพัพลาย 1 กลอ่ง
• เพาเวอร์ซพัพลาย 12V5A 1 ตวั
• กระบอกฟิวส์ AC + ฟิวส์ 2V 1 ชดุ
• สวิตช์ AC 220V on/off 3 ตวั



อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้(ต่อ)
ฮาร์ดแวร์

• AC OUTLET + ปลัก๊ 1 ชดุ

• ป๊ัมน า้ DC 12 V 1 ตวั

• ป๊ัมลม DC 12 V 1 ตวั



อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้(ต่อ)
ฮาร์ดแวร์

• ปุ่ มควบคมุ RGB 1 ตวั

• เซน็เซอร์วดัอณุหภมิูและความชืน้ 1 ตวั

• ดิจิตอล ไทม์เมอร์ 1 ตวั



อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้(ต่อ)

ฮาร์ดแวร์

• พดัลม DC ขนาด 2 นิว้ 1 ตวั

• LED Module SMD 5050 40 โมดลู
• ระบบรางปลกูพืช 1 ชดุ

• แผ่นพลาสวดู 1 แผ่น

• JACK 2 ขา 4 คู่

• รางเดินสายไฟ 1 เส้น



ประโยชนค์ำดวำ่ท่ีจะไดรั้บ

• ได้ชดุจาลองการปลกูพืชท่ีปลอดภยั และรองรับการทดลองท่ีต้องการปรับสี
ได้

• สามารถวดัผลอณุหภมูิ และความชืน้ได้

• สามารถปลกูพืชได้มากกวา่เดมิจานวน 1 ต้น



Q & A
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การปรับปรุงชุดจ าลองการปลูกพชืแบบระบบปิด 

The Improvement of Mini Plant Factory 

พชัชาพร จิรวฒันานนท ์, ปวญีา อยูท่่าทราย 
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Email : patchaporn.jir@siam.edu , paweeya.yut@siam.edu 

บทคดัย่อ 
 บริษทั เอส.บี.ซี อินทีเกรชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัท่ี
ผลิตและจดัจ าหน่ายชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด 
และมีบริการหลงัการขาย คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นปัญหา
ของชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิดมีปัญหา
ทางดา้นการใชก้ระแสไฟฟ้าไม่เหมือนกนัของอุปกรณ์ 
ไม่มีการวดัและแสดงผลการวดัอุณหภูมิและความช้ืน
อยา่งชดัเจนและไม่สามารถควบคุมแสงหลอดไฟแอลอีดี
แบบอาร์จีบีได ้
 จากปัญหากดงักล่าว ทางบริษทัจึงไดมี้แนวคิด
ท่ีจะจดัท าชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิดข้ึนมา ซ่ึง
เป็นแบบจ าลองในการศึกษาและรายละเอียดในการปลูก
พืชแบบเคล่ือนท่ี ปรับเปล่ียนการใช้กระแสไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ใหเ้หมือนกนั สามารถดูจอแสดงผลของอุณหภูมิ
และความช้ืน 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 

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 

humidity and the lighting in the control system of the 

RGB Control. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

  เพื่อออกแบบและพฒันาชุดจ าลองการปลูกพืช

แบบระบบปิดท่ีสามารถพกพาได ้

  เพื่อปรับปรุงชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบ

ปิดท่ีปลอดภยัและรองรับการปรับแสงไฟแอลอีดี (LED 

RGB) ส าหรับการปลูกพืชได ้

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ใชพ้ื้นท่ีภายในกล่องขนาด 45.5*38*31 ซม. 

2. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความช้ืน 

3. ติดตั้งหนา้จอแสดงผลการวดัอุณหภูมิและความช้ืน 

4. เพ่ิมจ านวนหลุมส าหรับการปลูกพืช 1 หลุมจาก

เวอร์ชัน่เดิมรวมเป็น 6 หลุมส าหรับการปลูกพืช 

5. เปล่ียนหลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็นหลอดไฟแบบ

อาร์จีบี (LED RGB) 

6. เปล่ียนกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆเป็นไฟฟ้า

กระแสตรงทั้งหมดเพ่ือความปลอดภยั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดชุ้ดจ าลองการปลูกพืชท่ีปลอดภยั และรองรับการ

ทดลองท่ีตอ้งการปรับสีได ้

2. สามารถวดัผลอุณหภูมิ และความช้ืนได ้

3. สามารถปลูกพืชไดม้ากกวา่เดิมจานวน 1 ตน้ 

 

 



ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ศึกษาเทคโนโลยกีารปลูกพชื 

2. ศึกษาขั้นตอนการทาชุดจาลองการปลูกพชืแบบ

ระบบปิด 

3. ออกแบบแผนผงัต้นแบบและรายการอุปกรณ์ 

4. การสร้างต้นแบบ 

- แบบแปลนการวางต าแหน่งระบบควบคุม 

และระบบปลูก 

- ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูรางเพาะปลูก 

(ฝาบน) สาหรับการวางพืช 

- ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูรางเพาะปลูก 

(รางล่าง) สาหรับใส่ท่อเพ่ือหมุนเวยีนน ้ า 

- ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูน ้ าเขา้ (ฝา

ดา้งขา้งรางเพาะปลูก) 

- ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรางรวมน ้ า 

เพื่อท าการใส่รางเพาะปลูกบนรางรวมน ้ า 

ช่องส าหรับการใส่น ้ า และใส่ป๊ัมน ้ า 

- ท าการวดัต าแหน่งการเจาะรูท่ีรางรวมน ้ า 

(ฝาดา้นขา้งรางราวมน ้ า) เพ่ือใส่ท่อน ้ า

และท่อออกซิเจน 

5. ลงมอืปฏิบตั ิ

6. ทดสอบแสงชุดจาลองการปลูกพชืแบบระบบปิด 

- การทดสอบแสงสีแดง 

- การทดสอบแสงสีเขียว 

- การทดสอบแสงสีน ้ าเงิน 

- การทดสอบแสงสีขาว 

- การทดสอบแสงสีชมพอูมม่วง 

7. จดัท าเอกสาร 

จดัท าเอกสารโครงงานทั้งหมดโดยใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Word 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

- กล่องขนาด 45.5 * 38 * 31 ซม.   1 กล่อง 

- กล่องใส่เพาเวอร์ซพัพลาย           1 กล่อง 

- เพาเวอร์ซพัพลาย 12V5A            1 ตวั 

- กระบอกฟิวส์ AC + ฟิวส์ 2V      1 ชุด 

- สวติช ์AC 220V on/off               3 ตวั 

- AC OUTLET + ปลัก๊                  1 ชุด 

- ป๊ัมนา้ DC 12 V                           1 ตวั 

- ป๊ัมลม DC 12 V                           1 ตวั 

- พดัลม DC ขนาด 2 น้ิว                1 ตวั 

- LED Module SMD 5050          40 โมดูล 

- ปุ่มควบคุม RGB                            1 ตวั 

- เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน 1 ตวั 

- ดิจิตอล ไทมเ์มอร์                          1 ตวั 

- ระบบรางปลูกพืช                          1 ชุด 

- แผน่พลาสวดู                                1 แผน่ 

- JACK 2 ขา                                   4 คู ่

- รางเดินสายไฟ                              1 เสน้ 

ลกัษณะการท างาน 

 ชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด (Mini 

Plant Factory) คือ เป็นชุดจ าลองในการปลูกพืชแบบ

ไฮโดรโปรนิกส์ท่ีมีควบคุมควบแสง และเป็นการลด

ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยในการปลูกให้อยู่ในขนาดภายใน

กล่องจ าลองของการปลูกพืช และในการเจริญเติบโตของ

พืชมีการใชก้ระแสไฟท่ีเหมือนกนัโดยมีการก าหนดแสง

โดยใช้ RGB Control ในการปรับแสงท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช และมีการให้น ้ าเพื่อเป็นการเติบโต

ให้พืช RGB Control สามารถปรับแสงได ้3 สี คือ สีแดง 

สีเขียว และสีน ้ าเงิน 

 



สรุปผล 

 การท าชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิด 

สามารถท่ีจะน าไปใชง้านไดจ้ริงและตรงตามเป้าหมายท่ี

ไดต้ั้งไว ้ซ่ึงไดมี้การเก็บขอ้มูลในการท าชุดจ าลองการ

ปลูกพืชระบบปิดไวว้า่มีการอ่านค่าของแสงของแต่ละสี

ท่ีท าใหพ้ืชเจริญเติบโตและยดืตามกาลเวลา และตอ้งใช้

น ้ าและสารอาหารในการเพาะเล้ียงพืชแต่ละชนิด มีการ

ตวงปริมาณสารอาหารA และสารอาหารB น ้า 1 ลิตรต่อ

สารละลาย 10 ซีซี และมีการท้ิงเวลาใหห่้างกนั 30 นาที

ต่อสารอาหารทั้ง 2 ชนิด และสามารถปลูกพืชข้ึนมาและ

นามาใชง้านไดจ้ริง 

 จ านวนหลุมส าหรับปลูกพืชไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม

จ านวน 5 หลุม เป็นจ านวนหลุม 6 หลุม 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณบริษทั เอส . บี . ซี อินทีเกรชัน่

จ ากดั ท่ีไดใ้หโ้อกาศในการพฒันาชุดจ าลองการปลูกพืช

แบบระบบปิดและขอขอบคุณนางสาวพชัชาพร จิร

วฒันานน์และนางสาวปวญีา อยูท่่าทรายนกัศึกษา

ภาควชิาวศิกรรมคอมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัสยามในการ

พฒันาชุดจ าลองการปลูกพืชแบบระบบปิดน้ี 

เอกสารอ้างองิ 

หลอดไฟแอลอีดีสาหรับปลูกพืช (LED Grow Light)

ออนไลน์ - https://masakigarden.com  

ไฮโดรโปนิกส์ ออนไลน์ -  http://zen-

hydroponics.blogspot.com 

Plant Factory ออนไลน์ - http://intelagro.com/ 

คุณสมบติัของแสงสีต่าง ๆ  

ออนไลน์ - http://www.grandpaurbanfarm.com 

อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมกบัพืช  

ออนไลน์ - http://www.h2ohydrogarden.com 

ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเจาะ  

ออนไลน์ -  http://www.safety-stou.com/ 
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