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บทคดัยอ่ 
 
 การปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ก าลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่เนื่องจากพบปัญหาคือ
การปลูกในพ้ืนที่คอนโดหรือห้องเช่านั้น ผักสลัดไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มท่ี เพราะห้องบางห้องอยู่
จุดอับของตึกท าให้แสงแดดส่องเข้ามาในตัวห้องมีปริมาณไม่มาก บทความนี้จึงน าเสนอระบบปลูกผัก
สลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics Systems ) ที่สามารถปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าได้
ด้วยอุปกรณ์อาดุยโน่ โดยการใช้เซนเซอร์วัดแสงรับค่าจากแสงแดดส่งไปยังอาดุยโน่แบบเรียลไทล์ เพ่ือ
ประมวลผลและสั่งรีเลย์เปิด-ปิดไฟ LED  ทดแทนแสงแดด ใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ ารับค่าจากปริมาณ
น้ าในระบบส่งไปยังอาดุยโน่แบบเรียลไทม์ เพ่ือ ประมวลผลและสั่งรีเลย์เปิด-ปิดการปล่อยน้ าทั้งยัง
สามารถดูค่าของแสง ( ค่าลักซ์ ) ค่าระดับน้ า และสามารถสั่ง เปิด-ปิดไฟ LED เปิด-ปิดการปล่อยน้ า
เข้าสู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชั่น Blynk ในสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์  ในการทดลองจะ
เปรียบเทียบค่าแสงกับผักสลัดที่ปลูกในระบบได้รับและผักสลัดที่ใช้วิธีการปลูกแบบธรรมดา ผลการ
ทดลองจริงพบว่าระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถรักษาช่วงของค่าแสงที่เหมะแก่การปลูกผักสลัด
ได้อย่างสม่ าเสมอกว่าวิธีการปลูกด้วยแบบธรรมดา โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกใน
ระบบ คือ 8.83 %  ในขณะที่ผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดาได้รับแสงต่ ากว่าค่าแสงที่ผักสลัดต้องการ 
และไม่สม่ าเสมอ โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา คือ 21.66 % ท าให้
ผักสลัดที่ปลูกในระบบสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่และเติบโตได้เร็วกว่าวิธีปลูกแบบธรรมดา 10 วัน 
และมีขนาดใบที่ใหญ่ผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา 
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ABSTRACT 
 
 Hydroponic salad vegetable farming is highly popular nowadays but a 
significant problem is salad vegetable cannot fully grow in condominium or rental 
room farms, as some rooms are in the blind spot so sunlight cannot reach. This 
article therefore presents a new hydroponics system, with an arduino as an answer 
to hydroponic salad vegetable farming in condominium or rental room. By using a 
light sensor that can measure the amount of sunlight and pass the data to the 
arduino in real-time, LED light (as a sunlight substitute) can be turned on and off 
through a relay connected to the arduino. Not only sunlight, water level in the 
system can be measured by a sensor and then sent to the arduino in real-time to let 
it decide whether it should water the farm. Moreover, a real-time smartphone app 
called Blynk can be used to read the current lux value and water level, also LED and 
water system controls are available on the app. In this test, a comparison of lux 
value between a normal farming method and the new hydroponic system and the 
result is that the new system can maintain the lux value better than the traditional 
method, with standard deviation of 8.83 % , while lux value in the traditional 
method is less than required and not very stable, with standard deviation of 21.66 %. 
salad vegetables can be grown 10 days faster with the new hydroponic system than 
the traditional method and they also have bigger leaves. 
 
Keywords: Arduino, Hydroponic Salad Vegetable Farming, Light Sensor (Lux Value), 
Water Sensor 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 
 การปลูกผักสลัดด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานเองหรือปลูกไว้ขายเป็นรายได้เสริมนั้น
ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะใช้พ้ืนที่ในการปลูกน้อย อย่างไรก็ตามการปลูกผักสลัดในพื้นที่
คอนโดหรือห้องเช่ามีข้อจ ากัดใน เรื่องแสงแดด ผักสลัดต้องการความเข้มของแสงแดดอยู่ในช่วง 
20,000 – 40,000 ลักซ์ ซึ่งเป็นค่าที่แสงแดดที่อยู่ในเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. แต่ในพื้นที่ของ
คอนโดนั้นมีแสงแดดส่องเข้ามาถึงน้อย ในบ้างห้องก็ไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาเลย เนื่องจากห้องอยู่ตรง
จุดอับของตึก ท าให้ผักสลัดไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือคุณภาพของผักสลัดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ยิ่ง
ปลูกในฤดูฝนหรือฤดูหนาวแสงแดดนั้นไม่ค่อยมีหรือความเข้มของแสงแดดน้อย ไม่เหมาะแก่การปลูก
ผักสลัดเป็นอย่างยิ่ง โดยผักสลักที่ปลูกในคอนโดนั้นล าต้นจะยืดคล้ายต้นถั่วงอกเป็นลักษณะของผัก
สลัดทีไ่ม่แข็งแรง สาเหตุที่ล าต้นยืดคล้ายถั่วงอกนั้นเป็นเพราะผักสลัดต้องการยืดล าต้นเพ่ือไปหา
แสงแดด ใบของผักสลัดนั้นมีแต่ก้าน พื้นที่ของใบน้อย ผู้วิจัยจึงน าเทคโนโลยีอาดุยโน่เข้ามาช่วยสร้าง
ระบบปลูกผักระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถปลูกผักสลัดในคอนโดได้  
 เทคโนโลยีอาดุยโน่ คือบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ AVR (Automatic Voltage Regulator) ที่
พัฒนาแบบ Open Source สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถน าตัวบอร์ดไปประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงได้ตาม
ความสะดวก โดยบอร์ดอาดุยโน่สามารถต่อกับเซนเซอร์ต่างและวงจรไฟฟ้าต่างๆได้ โดยต่อเข้ากับขา 
Input / Output ที่มีอยู่ในบอร์ดอาดุยโน่ สามารถเขียนโปรแกรมให้บอร์ดอาดุยโน่ดึงข้อมูล วิเคราะห์ 
และสั่งงานเซนเซอร์และวงจรต่างๆที่ต่อเข้ากับบอร์ดได้ผ่านโปรแกรม ArduinoIDE ซึ่งเป็นโปรแกรม
ฟรีที่ทางผู้พัฒนาเปิดให้โหลดใช้งานฟรี นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลและสั่งงานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นและ
แอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนได้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
 ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอาดุยโน่ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน มีดังนี้  ระบบที่ 1 
ระบบเพาะปลูกแบบ Smart Farm มีการท างานของระบบดังนี้ น าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาวัดอุณหภูมิ 
เพ่ือปล่อยละอองน้ าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และน าเซนเซอร์วัดค่ากรดด่าง เพ่ือปล่อยน้ ายา
ปรับค่า pH เมื่อค่า pH สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ แต่ในการสร้างนั้นต้องใช้ต้นทุนที่สูงอยู่ ทั้งยังสร้างเป็น
แบบระบบน้ าวนที่ให้น้ าไหลไปตามท่อ PVC ที่เจาะรูไว้ส าหรับปลูกผักสลัด มีข้อจ ากัด คืออุปกรณ์ท่ีใช้
สร้างระบบเยอะ โดยมีอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น ท่อพีวีซีหลายขนาด ท่อพีอี กาวทาท่อพีวิซี วาล์วควบคุมน้ า 
5 ตัว ขวด พลาสติก โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้ า ถังน้ าเปล่า สายยาง เป็นต้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายนั้นใช้เวลา
มาก และต้องใช้พื้นที่เยอะ ในกรณีท่ีปลูกไว้ในคอนโด ระบบไม่สามารถความคุมเรื่องค่าความเข้มของ
แสงได้ และระดับน้ าในถังน้ าได้   
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ระบบที่ 2 ชุดปลูกผักไฮโดรฯออโต้ ซึ่งสร้างเป็นระบบน้ าวนเช่นกัน  มีหลักการท างาน คือ ควบคุมการ
ให้แสงไฟของหลอด Light-Emitting Diode (LED) แบบ  Strip ที่ให้แสงสีแดงและสีน้ าเงินใน
อัตราส่วน 4:2  ที่สามารถทดแทนแสงธรรมชาติ โดยระบบสามารถเปิดปิดอัตโนมัติ เปิดใช้งานตั้งแต่ 
06.00-18.00 น. ของทุกวัน โดยราคาต้นทุนในการสามารถอยู่ที่ 7,500 – 8,500 บาท มีข้อจ าการ 
คือระบบการเปิดไฟ LED นั้นเป็นแบบตั้งเวลาเปิด-ปิด ไม่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดตามความเข้ม
ของแสง (ลักซ)์ ได้ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นระบบน้ าวน อุปกรณ์ในการ
สร้างจึงมีเยอะเช่นกัน ทั้งนี้ราคาต้นทุนค่อยข้างสูง  
 งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการสร้างระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถปลูกในคอนโด 
สามารถความคุมเรื่องของแสงได้ ใช้อุปกรณ์ในการสร้างจ านวนน้อย ต้นทุนไม่สูง โดยจะสร้างจาก
อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปเป็นระบบน้ านิ่งไว้ในตู้ปลาขนาด 24 นิ้ว เพ่ือลดอุปกรณ์ในการสร้างให้มากที่สุด 
โดยระบบสามารถควบคุมในเรื่องของแสงที่ให้แก่ผักสลัดได้ สามารถควบคุมระดับน้ าในตู้ปลาที่เป็นที่
ปลูกผักสลัดได้ ตัวระบบนั้นสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Blynk ที่มีอยู่แล้วในสมาร์ท
โฟนทั้งระบบปฏิบัติการ AndroidและIOS โดยในตัวแอปพลิเคชั่นนั้นมีสามารถ คือ แสดงค่าแสง ค่า
ของระดับน้ าและสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟ LED เปิด-ปิดการปล่อยน้ าเข้าสู้ตู้ปลาผ่านทางสมาร์ทโฟนได้   
 
1.2 วตัถปุระสงค์ 
 1.2.1 ศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้อาดุยโน่มาควบคุมความเข้ม
ของแสง (ลักซ)์ ผ่าน เซนเซอร์วัดความเข้มของแสง ควบคุมระดับน้ าให้ภาชนะที่ปลูกผักสลัดผ่าน
เซนเซอร์วัดระดับน้ าได้แบบอัตโนมัติ 
 1.2.2 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักสลัดด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในที่พัก
อาศัยขนาดจ ากัด เช่น คอนโดมิเนียม และแก้ไขในเรื่องแสงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผักสลัด 
 
1.3 ขอบเขต  
 1.3.1 ศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถควบคุมการให้แสงแก่ผักสลัด
และควบคุมการปล่อยน้ าสู่ระบบได้อย่างอัตโนมัติ 
 1.3.2 ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถแสดงค่าแสง ค่าระดับน้ า และการสามารถสั่งการ
ปิด-เปิดการท างานของระบบผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน 
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
 1.4.1 ได้ผักที่มีคุณภาพกว่าการปลูกโดยที่ไม่ใช้ระบบและใช้เวลาโตเร็วกว่า 
 1.4.2 ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติให้แสงได้คงท่ีกว่าวิธีปลูกธรรมดา 
 1.4.3 ได้ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ที่ท างานแบบอัตโนมัติ และสามารถดูค่าและสั่งงาน
ผ่านสมาร์ทโฟนได้ 
 



บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การสร้างระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ มีทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
2.1 ผักสลดั 
 ในปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพนั้นก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ท าให้คนเริ่มหันมาให้ความ
สนใจรับประทานผักสลัดเป็นอย่างมาก โดยผักสลัดที่นิยมทานประกอบไปด้วย ผักกาดหอม ผักสลัด 
ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก ผักสลัดบัตเตอร์เฮด ผักสลัดคอส ผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดกรีนโอ๊ค โดยแต่ละชนิดมี 
รายละเอียด ดังนี้ ผักชนิดที่ 1.ผักกาดหอม จะแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ ประเภทที่ 1.
ผักกาดหอมใบ มีลักษณะคือ ใบจะไม่ห่อคุมล าต้น และใบมีลักษณะเป็นใบที่ใหญ่และหยิก ล าต้นพุ่ม
เตี้ย โดยจะมีอยู่ 2 สี คือใบสีเขียว และใบสีแดง (ผัดสลัด เรดคอรัล) ดังภาพ 2.1 
 
ภาพที่ 2.1: ผักกาดหอมใบ 
 

 
 
ที่มา:  ผักกาดหอม.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก https://medthai.com. 
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 ประเภทที่ 2.ผักกาดหอมห่อ มีลักษณะตามชื่อ คือลักษณะใบนั้นจะห่อล าต้นไว้ โดยใบจะ
เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ จนมองไม่เห็นล าต้น ดังภาพที่ 2.2  
 
ภาพที่ 2.2: ผักกาดหอมห่อ 
 

 
 
ที่มา:  ผักกาดหอม.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก https://medthai.com. 
 
 ประเภทที่ 3.ผักกาดหอมต้น มีลักษณะคือ มีล าต้นที่อวบและสูง ใบนั้นจะงอกต่อกันข้ันไป
จนถึงยอด โดยใบนั้นจะมีลักษณะที่เล็ก แต่สีเข้มกว่า ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3: ผักกาดหอมต้น 
 

 
 
ที่มา:  ผักกาดหอม.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก https://medthai.com. 
 
  โดยในการปลูกผักชนิดนี้นั้นต้องมีสภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิที่ผักกาดหอมใบต้องการ คือ 
21-26 องศา  เซลเซียส และผักกาดหอมห่อต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ 15-21 องศาเซลเซียส แต่ถ้าจะ
ปลูกในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้  ผักจะมีรสขม ค่า pH ที่ผักต้องการคือ 6.0-6.8 โดยผักสลัดนั้นต้องการ
แสงแดดตลอดทั้งวัน ผักชนิดที่ 2. ผักสลัด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก มีลักษณะ คือ เป็นพุ่มๆ ใบหยิก และห่อ
เข้าหากัน ดังภาพ 2.4 โดยผักชนิดนี้เป็นผักท่ี นิยมรับประทานเป็นอันดับต้นๆ โดยการปลูกผักชนิดนี้
นั้นต้องมีสภาพแวดล้อม คืออุณหภูมิที่ผักต้องการอยู่ในช่วง ระหว่าง 10-20 องศาเซลซียส ค่า pH ที่
เหมาะสม คือ 6.5 - 7 ถ้าในพืชที่ที่มีอากาศร้อน และแสงแดดจัดต้องหา มุงลดแสงมาคลุม 
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ภาพที่ 2.4: ผักสลัด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก 
 

 
 
ที่มา:  ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก.  (2560).  สืบค้นจาก http://coachnong.com/archives/1196. 
 
 ผักชนิดที่ 3. ผักสลัดบัตเตอร์เฮด มีลักษณะ คือ ใบนั้นจะนุ่ม ผิวของใบมัน เรียงกันหนาๆ 
และห่อตัวกันแบบ  หลวมๆ ดังภาพที่ 2.5 โดยการปลูกผักชนิดนี้นั้นต้องมีสภาพแวดล้อม คือ 
อุณหภูมิที่ผักต้องการอยู่ในช่วง ระหว่าง 10 –  24 องศาเซลเซียส ค่า pH เหมาะสม คือ 6 – 6.5 
พ้ืนที่ต้องโล่ง และต้องได้รับแสงตลอดทั้งวัน  โดยผักชนิดนี้ ไม่ทนต่อฝน 
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ภาพที่ 2.5: ผักสลัดบัตเตอร์เฮด 
 

 
 
ที่มา:  มารู้จักผักยอดนิยมในจานสลัดกันดีกว่า.  (2559).  สืบค้นจาก http://zen-
 hydroponics.blogspot.com/2014/12/red-corallettuce.html. 
 
 ผักชนิดที่ 4.ผักสลัด คอส มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ใบสีเขียว และสีแดง โดยมีลักษณะ คือใบนั้น
จะหนา และใบนั้นตั้งตรง และส่วนปลายของใบงอ ดังภาพที่ 2.6 โดยการปลูกผักชนิดนี้นั้นต้องมี
สภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิที่ผักต้องการอยู่ในระหว่าง 10 – 24 องศาเซสเซียล ค่า pH ที่เหมาะสม 
คือ 6 – 6.5 เป็นผักท่ีไม่ชอบอากาศร้อน  
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ภาพที่ 2.6: ผักสลัด คอส 
 

 
 
ที่มา:  สลัด กรีนคอส โรแมน (Cos Romaine Lettuce).  (2559). สืบค้นจาก http://zen-
 hydroponics.blogspot.com/2014/09/cos-lettuce-romaine-lettuce.html. 
 
 ผักชนิดที่ 5.ผักสลัด เรดโอ๊ค  เป็นพุ่มเตี้ย ใบสีแดง แต่ในส่วนของก้านนั้นจะเป็นสีเขียวอ่อน 
ตรงปลายของใบมีลักษณะเป็นมนกลม  และนุ่ม ดังภาพที่ 2.7 โดยการปลูกผักชนิดนี้นั้นต้องมี
สภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิที่ผักต้องการอยู่ในระหว่าง  18 - 25 องศาเซสเซียล ค่า pH ที่เหมาะสม 
คือ 6 – 6.5 เป็นผักท่ีเติบโตได้ดีในอุณหภูมิต่ า เป็นผักท่ีเติบโตได้ดีในอุณหภูมิต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/09/cos-lettuce-romaine-lettuce.html
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/09/cos-lettuce-romaine-lettuce.html
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ภาพที่ 2.7: ผักสลัด เรดโอ๊ค   
 

 
 
ที่มา:  ผักสลัด เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce).  (2559).  สืบค้นจาก http://zen- 
 hydroponics.blogspot.com/2014/12/red-oak-lettuce.html. 
 
 ผักชนิดที่ 6.ผักสลัด กรีนโอ๊ค จะมีลักษณะคล้ายผักสลัด เรดโอ๊ค คือเป็นพุ่มเตี้ย ใบสีเขียว
อ่อน ตรงปลายของใบมีลักษณะเป็นมนกลม  และนุ่ม ดังภาพที่ 2.8 โดยการปลูกผักชนิดนี้นั้นต้องมี
สภาพแวดล้อม คือ อุณหภูมิที่ผักต้องการอยู่ในระหว่าง  18 - 25 องศาเซสเซียล ค่า pH ที่เหมาะสม 
คือ 6 – 6.5 เป็นผักท่ีเติบโตได้ดีในอุณหภูมิต่ าเช่นเดียวกับผักสลัด เรดโอ๊ค   
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ภาพที่ 2.8: ผักสลัด กรีนโอ๊ค 
 

 
 
ที่มา:  ผักสลัด กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce).  (2559).  สืบค้นจาก http://zen-hydroponics. 
 blogspot.com/2014/12/green-oak-lettuce.html. 
 
 ผักสลัดนี้ต้องการแสงแดดในปริมาณมาก (supachai, 2558) โดยผักสลัดใบแดง เช่น เรดโอ๊ด 
จะต้องการความเข้มของแสง (ลักซ์) อยู่ที่ประมาณ 20,000 – 40,000 ลักซ์ ขณะที่ผักสลัดใบเขียว
สามารถเติบโตได้ดี แม้ว่าความเข้มของแสงจะเกิน 50,000 – 70,000 ลักซ์ แต่เมื่อความเข้มของแสง
เกิน 100,00 ลักซ์ขึ้นไป ค่า pH ที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ที่6.0 - 7.0 และค่าEC ที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ที่ 
1.1 - 1.7 (zen hydroponics ,2557)  ถ้าอุณหภูมิในการปลูกต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสจะส่งผล
เสียต่อผักสลัด วิธีการปลูกผักสลัดมีวิธีการปลูกมีอยู่ 2 แบบ คือปลูกลงดิน และปลูกแบบไฮโดรโป
นิกส์ โดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์มีข้อดี คือ ไม่ต้องกังวลในเรื่องสภาพของดิน ผักเจริญเติบโตได้
เร็วกว่าการปลูกลงดิน เพราะผักได้รับน้ าและสารอาหารอย่างสม่ าเสมอ 
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2.2 การปลกูผักสลดัไฮโดรโปนิกส ์ 
 ความหมายของค าว่า ไฮโดรโปนิกส์มาจากภาษากรีกท่ี 2 ค ามารวมกัน คือค าว่า Hydro ที่
แปลว่า น้ า และ Ponos ที่แปลว่า งาน จึงมีความหมายว่า การท างานของน้ าผ่านรากพืช (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2558) เป็นการเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน แต่ไม่ใช้ดิน ใช้ฟองน้ า ขี้เลื้อย แกลบ 
แทน ใช้ป็นที่เกาะของราก และจะให้สารละลายธาตุอาหารพืชที่ผสมน้ าทางราก โดยการปลูกผักวิธีนี้
เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1600 (“ความเป็นมาของการปลูกพืชไร้ดิน”, 2557) โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเบล
เยี่ยม ที่ชื่อว่า ยาน แบ็บทิสทา ฟาน เฮลมอนท์ ทดลองกับต้นวิลโล่ มีวธิีการทดลอง คือ ใส่ดินในท่อ
และรดน้ าฝน ใช้เวลา 5 ปี ผลการทดลองพบว่า น้ าหนักต้นวิลโล่เพิ่มข้ึนจาก 5 ปอนด์ เป็น 169 
ปอนด์ ต่อมาปี ค.ศ. 1699 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ จอห์น วูดวาด ได้ท าการทดลองปลูกพืชในน้ า 
แต่ยังแร่ธาตุในดิน มาละลายลงในน้ า ต่อมาในปี ค.ศ. 1925 ศาสตราจารย์มหาลัยแคลิฟอร์เนีย วิ
ลเลียม เอฟ. แกริก ท าการทดลองกับมะเขือเทศ โดยเติมอากาศลงในน้ า และให้สารละลายแร่ธาตุลง
ไปในน้ า ผลปรากฏว่าระยะเวลาในการออกผลใช้เวลาเร็วกว่าการปลูกลงดิน และเถายาวถึง 25 ฟุต 
ส าหรับในประเทศไทย เริ่มต้นใน ปี พ.ศ. 2520 ในขณะนั้น สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนประเทศอิสราเอล และได้ทอดพระเนตรการพัฒนาการประเทศในด้าน
ต่างๆ รวมไปถึงการปลูกพืชไร้ดินด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2526 พระองค์ได้เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่น และ
ได้ทอดพระเนตรการปลูกพืชไฮโดรโปนิส์แบบ DFT (Deep Flow Technique) ซึ่งเป็นระบบน้ าวนที่
ให้รากของพืชแช่ลงไปในราก โดยน้ าก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทรงรู้สึกสนพระทัยจึงศึกษาหาแนวทาง
มาใช้ในประเทศไทย ต่อมาเม่ือถึงการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2530 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้
ถวายงานวิจัยการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวาระนั้น โดยมีพ้ืนที่วิจัย 3 ที่ คือ 1. 
งานสวนในบริเวณสวนจิตรลดา 2. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ แห่่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 3. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ต่อมาปี พ.ศ.2530 ฟาร์มที่แรกที่ใช้วิธีการ
ปลูกประเภทนี้ได้เกิดขี้นโดยเอกชน ชื่อว่า นาคีตะฟาร์ม อยู่ในจังหวัดสมุทรสามคร โดยใช้การเติม
อากาศเข้าไปในน้ า และให้สารละลายแร่ธาตุลงไปในน้ าที่ปลูก ต่อมา พ.ศ. 2536 ได้มีการใช้การปลูก
พืชไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT (Nutrient Film Technique) เป็นระบบที่นิยมในปัจจุบัน โดยเป็น
ระบบน้ าวน ที่ให้น้ าไหลผ่านรากหมุนเวียนไปเรื่อยๆ โดยนายเสรี โดย ฟาร์มอยู่ที่จังหวัดล าปาง และ
ในปี พ.ศ. 2540 มีการน าเทคโนโลยี NFT มาจากประเทศออสเตรเลียใช้โดยบริษัท แอกเซนต์ไฮโดร
โปนิกส์ 1997 ท าให้ประเทศไทยมีการตื่นตัวในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เป็นอย่างมาก โดยการปลูก
ผักวิธีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะใช้พื้นที่น้อย เมื่อเทียบการปลูกลงดิน ทั้งยังสามารถ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ และมี 2 วิธีในการปลูก คือ วิธีที่ 1. การปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบระบบ
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น้ าวน ในการปลูกแบบนี้มีอยู่หลายแบบเช่น แบบ NFT (Nutrient   Film Technique) และแบบ 
DFT (Deep Flow Technique) ที่กล่าวไปข้างต้น หลักการของแต่ละแบบนั้นจะคล้ายกัน คือ ให้
สารละลายแร่ธาตุที่ผสมในน้ าไหลผ่านรากของผักสลัดอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.9 วิธี 2. การปลูก
แบบระบบน้ านิ่ง คือการเทน้ าให้ขังภาชนะท่ีจะปลูก เช่น กล่องโฟม ตู้ปลา เป็นต้น จากนั้นก็ใส่
สารละลายแร่ธาตุลงไปในภาชนะปลูก โดยอัตราส่วนสารละลายแร่ธาตุต่อน้ า คือ สารละลายแร่ธาตุ 5 
cc ต่อน้ า 1 ลิตร ดังภาพที่ 2.10 
 
ภาพที่ 2.9: การปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบระบบน้ าวน 
 

 
 
ที่มา:  ผักไฮโดรโปนิกส์ เรื่องของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics.  (2555).  
 สืบค้นจาก http://hydroponicscool.blogspot.com/2012/05/hydroponics_330.html. 
 
 จากภาพที่ 2.9 จะเห็นได้ว่า ระบบการปลูกผักแบบน้ าวน มีหลักการท างาน คือ จะให้น้ าที่
ผสมสารละลายแร่ธาตุไหลผ่านราก โดยจะมีปั๊มน้ าดูดจากแหล่งน้ าด้านล่างข้ึนไปยังรางที่ปลูกผักสลัด 
และน้ าจากรางผักก็จะไหลลงแหล่งน้ า โดยจะวนกันแบบนี้ตลอดเวลา ระบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
(อาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์) ดังนี้ ข้อดี คือ 1.ระบบนี้ท าความสะอาดง่าย 2.เกิดโรคน้อย เพราะมีการ
วนน้ าตลอดเวลา 3.ผักโตเร็วกว่าระบบน้ านิ่ง 4.เมื่อฝนตก น้ าฝนจะไม่ปนกับสารละลายแร่ธาตุ ท าให้
ไม่ต้องเปลืองปุ๋ย และมีข้อเสีย คือ 1.เวลาไฟดับนั้นจะส่งผลเสียต่อผักสลัด ท าให้ผักใบเหี่ยว เพราะ
ระบบนี้มีปั๊มน้ าที่คอยดูดน้ าเข้าสู่แปรงผัก เมื่อไฟฟ้าดับท าให้ปั๊มน้ าไม่สามารถท างานได้ ผักสลัดจึง
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ขาดน้ า 2.มีอุปกรณ์ที่เยอะกว่าระบบน้ านิ่ง 3.ราคาต้นทุนในการสร้างแพงกว่าระบบน้ านิ่ง 4.ปลูกผักท่ี
ใช้เวลาโตนานไม่ได้ เพราะรากจะงอกเต็มรางปลูกผัก 5.ต้องใช้เทคนิคในการสร้างค่อยข้างมาก โดย
ระบบนี้ส่วนมากจะใช้กับการเพาะปลูกแบบฟาร์ม 
 
ภาพที่ 2.10: การปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบระบบน้ านิ่ง 
 

 
 
ที่มา:  ผักไฮโดรโปนิกส์ เรื่องของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics.  (2555).  
 สืบค้นจาก http://hydroponicscool.blogspot.com/2012/05/hydroponics_330.html. 
 
 จากภาพที่ 2.10 จะเห็นได้ว่า ระบบการปลูกผักแบบน้ าวน มีหลักการท างาน คือการเติมน้ า
ให้ขังแปลงปลูกผักสลัด โดยน้ านั้นก็จะผสมสารละลายธาตุไว้แล้ว โดยการเติมน้ าลงให้แปลงผักสลัด
นั้น ต้องคาดคะเนให้น้ านั้นอยู่ระดับเดียวกับรากของผักสลัด เพื่อที่รากของผักสลัดจะได้ดูดน้ าที่ผสม
สารละลายแร่ธาตุได้ ระบบนี้ผู้ปลูกต้องหมั่นดูแล คอยดูระดับด้วย ระบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ 
ข้อดี คือ 1.ไม่ต้องพ่ึงไฟฟ้า ท าให้เมื่อไฟฟ้าดับนั้น ผักสลัดก็สามารถเติบโตได้ 2.การท าระบบนี้
สามารถอุปกรณ์ได้ง่าย หรือใช้ข้อใกล้ตัวสร้างได้ เช่น ตู้ปลา กล่องโฟม เป็นต้น 3.ราคาต้นทุนถูก เมื่อ
เทียบกับระบบน้ าวน 4.ปลูกผักท่ีใช้เวลาโตนานได้ เพราะแปลงที่ปลูกผักนั้นมความสูงอยู่พอสมควร 
ท าให้รองรับผักสลัดที่มีรากท่ียาวได้ และมีข้อเสีย คือ 1.ระบบนี้ไม่สามารถตากฝนได้ เพราะน้ าฝนจะ
ไปปนกับสารละลายแร่ธาตุท าให้สารละลายแร่ธาตุจาง ต้องเติมเข้าไปใหม่ ท าให้สิ้นเปลือง 2.เกิดโรค
ได้ง่าย เพราะน้ านั้นไม่มีการถ่ายเท จะขังอยู่ในแปลงผักตลอดเวลา 3.ผักท่ีปลูกในระบบนี้เติบโตช้า
กว่าผักท่ีปลูกในระบบน้ าวน 4.แปลงที่ปลูกผักสลัดท าความสะอาดยาก เช่น กล่องโฟม เป็นต้น เป็น
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แหล่งสะสมเชื้อโรค 5.ต้องหมั่นดูระดับน้ า และเติมน้ าเข้าไปยังแปลงผักสลัดอยู่เสมอ เพราะถ้าระดับ
น้ าสูงไม่ถึงรากของผักสลัด ผักสลัดก็จะไม่สามารถดูดซึมน้ าและสารอาหารได้ ท าให้ผักสลัดตายใน
ที่สุด โดยระบบนี้ส่วนมากจะใช้กับการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น บ้าน ในห้องเช่า เป็นต้น 
 
2.3 บอร์ดอาดยุโน ่

Arduino หรืออาดุยโน่ เริ่มต้นในปีค.ศ. 2005 ในประเทศอิตาลี มีผู้ร่วมก่อตั้งอยู่ 5 คน โดยมี 
Massimo Banzi เป็นหัวหน้าทีม โดยจุดประสงค์ในการสร้าง คือจะท าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นถูก
กว่าเจ้าอื่นนั้นเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมบอร์ดอาดุยโน่
เพ่ือแจกฟรี โดยรุ่นแรกออกวางจ าหน่ายในปีค.ศ. 2006 ใช้ชื่อว่า Arduino Mini และพัฒนามาเรื่อยๆ
จนถึงในปัจจุบัน อาดุยโน่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ประเภท AVR ที่พัฒนาแบบ Open Source 
ที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของตัวบอร์ดท้ังด้าน Hardware และ Software และออกแบบมาให้ใช้งาน
ง่าย จึงไม่ยากส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ยังสามารถน าตัวบอร์ดไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ เช่น 
ระบบปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ ระบบวัดค่าไฟแบบเรียลไทม์ เป็นต้น โดยสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เซนเซอร์วัดค่า ต่างๆ เข้ากับตัวบอร์ดได้ โดยผ่านช่องขา Input/Output ที่มใีห้ และอาดุยโน่สามารถ
เขียนโปรแกรมลงไปยังตัวบอร์ดได้โดยผ่านโปรแกรม ArduinoIDE ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่ทางผู้พัฒนา
เปิดให้โหลดใช้งานฟรี การเชื่อมต่อและการสั่งงานกับบอร์ดมีหลายช่องทาง คือ เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB, เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้มีผู้น าไปใช้
งานเป็นจ านวนมาก และจุดที่ท าให้อาดุยโน่เป็นที่นิยม คือ 1.ท าไปพัฒนาต่อได้ง่าย ค าสั่งในการ
สั่งงานไม่ยุ่งยาก 2.มีกลุ่มคนที่ใช้อาดุยโน่อยู่จ านวนมาก ท าให้สามารถหาข้อมูลตัวบอร์ดได้ง่าย 3.
ราคาถูก 4. สามารถใช้กับระบบปฏิบัติ (OS) ได้หลากหลาย ลักษณะของบอร์ดอาดุยโน่มีดังภาพท่ี 
2.11 
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ภาพที่ 2.11: บอร์ดอาดุยโน่ 
 

 
 
ที่มา:  เริ่มต้น Arduino.  (2557).  สืบค้นจาก http://kong-arduino-th.blogspot.com/ 
 2014/08/arduino.html. 
 
 จากภาพที่ 2.11 จะอธิบายส่วนๆได้ ดังนี้ ส่วนที่ 1 USB Plug คือช่องใช้เชื่อมต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย  USB และใช้เป็นช่องทางอัพโหลดโค๊ดจากคอมพิวเตอร์มายังบอร์ดอาดุยโน่ 
ส่วนที่ 2 Digital I/O Pins และ Analog In Pins คือช่องที่รับ และส่งค่าอนาล๊อกและดิจิตอลไปยัง
วงจรอิเล็กทรนิกส์หรือเซนเซอร์ที่ต่อเข้ากับ บอร์ดอาดุยโน่ ส่วนที่ 4 Reset Buttonคือปุ่มสั่งบอร์ด
กลับไปเริ่มต้นท างานใหม่ เมื่อบอร์ดมีอาการผิดปกติ หรือค้าง ส่วนที่ 5 In-Circuit Serial 
Programmer เป็นที่ใช้กับโปรแกรม Bootloader ส่วนที่ 6 ATmega328 Microcontroller คือ 
MCU (Microcontroller) ที่ใช้บนบอร์ดอาดุยโน่ ส่วนที่ 7 3.3 Volt Power Pin และ 5 Volt Power 
Pin เป็นแหล่งจ่ายไฟไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเซนเซอร์ที่ต่อเข้ากับบอร์ด ส่วนที่ 8 Ground 
Pins เปรียบเสมือนช่องขั้วลบที่มีใว้ใช้ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าและเซนเซอร์ และส่วนที่ 9 External 
Power Supply เป็นช่องที่ไว้รับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก โดยบอร์ดนั้นก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน 
ตามความเหมาะสม เช่น Arduino Uno บอร์ดรุ่นนี้ จะเป็นบอร์ดที่ราคาถูก เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งาน 
Arduino Mega บอร์ดรุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่น Uno ก็คือ รุ่นนี้จะมีขา Digital I/O Pins ที่ไว้ต่อกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์มากกว่ารุ่น Uno และรุ่น Arduino WiFi รุ่นนี้จะพิเศษตรงที่สามรถ
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เชื่อมกับไวไฟได้เลย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม เป็นต้น ในการเขียนการสั่งงานผ่าน
โปรแกรม ArduinoIDE จะต้องเริ่มจากการต่อบอร์ดอาดุยโน่เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB 
จากนั้นก็เขียนโปรแกรมใน ArduinoIDE โดยเป็นโปรแกรมนี้สามารถโหลดได้ฟรี ในเว็บ 
https://www.arduino.cc/en/main/software เมื่อโหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว จะมีข้ันตอนการเขียน
โปรแกรมลงในบอร์ดอาดุยโน่ได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.เปิดโปรแกรมข้ึนมา จากนั้นไปที่ แถบเมนู Tools 
จากนั้นก็เลือก Board ที่ต้องการเชื่อมต่อ ดังภาพที่ 2.12 
 
ภาพที่ 2.12: ขั้นตอนการเขียนโค๊ดในโปรแกรม ArduinoIDE (1) 
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 2.เลือก Port ที่น าบอร์ดมาเชื่อมต่อในแถบเมนู Tools เช่นกัน ดังภาพที่ 2.13 
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ภาพที่ 2.13: ขั้นตอนการเขียนโค๊ดในโปรแกรม ArduinoIDE (2) 
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 3. เมื่อท า 2 ขั้นตอนเสร็จแล้ว จากนั้นสามารถเขียนโค๊ดลงในโปรแกรมได้เลย โดย
เมื่อเขียนโค๊ดเสร็จแล้ว ก็ท าการเช็คโค๊ดก่อนอัพโหลดลงบอร์ดอาดุยโน่ที่ลักษณ์เครื่องหมายถูกในแถบ
เมนู ดังภาพที่ 2.14 ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ในแถบด้านล่างของโปรแกรมจะมีแถบสีส้มฟ้องว่า มี
ข้อผิดพลาดตรงไหน ดังภาพที่ 2.15 แต่ในกรณีท่ีไม่มีข้อผิดพลาด ในแถบด้านล่างของโปรแกรมจะมี
ค าว่า Done compiling ขึ้นมาบอก ดังภาพที่ 2.16 
 
ภาพที่ 2.14: ขั้นตอนการเขียนโค๊ดในโปรแกรม ArduinoIDE (3) 
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ภาพที่ 2.15: กรณีโปรแกรมผิดพลาด 
 

 
 
ภาพที่ 2.16: กรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาด 
 

 
 
  ขั้นตอนที่ 4.เมื่อเช็คโค๊ดส าเร็จแล้ว ให้กดตรงลักษณ์ลูกศร เพ่ือเป็นการอัพโหลดไปยังบอร์ด
อาดุยโน่ ดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17: ขั้นตอนการเขียนโค๊ดในโปรแกรม ArduinoIDE (4) 
 

 
 
2.4 บอร์ดอาดยุโนเ่ชื่อมกบัวงจรอเิล็กทรนิกสแ์ละเซนเซอรต์่างๆ  
 ในการเชื่อมต่อกับวงจรอิเล็กทรนิกส์และเซนเซอร์ต่างๆ ใน 1 การเชื่อมประกอบไปด้วย 3 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1.การเชื่อมต่อเพ่ือรับค่าและส่งค่าไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ ในกรณีจะ
ต่อวงจรอิเล็กทรนิกส์และเซนเซอร์เข้ากับขา Digital I/O Pins หรือ Analog In Pins ส่วนที่ 2.การ
เชื่อมต่อเพ่ือจ่ายไฟยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ ในกรณีจะต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
เซนเซอร์เข้ากับขา 3.3 Volt Power Pin หรือ 5 Volt Power Pin การเชื่อมต่อในกรณีขึ้นอยู่กับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ว่าต้องการไฟมากแค่ไหน ส่วนที่ 3.การเชื่อมต่อช่อง Gnd กับ Gnd 
ระหว่างบอร์ดอาดุยโน่กับไฟยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์แลเซนเซอร์ โดยจะขอยกการเชื่อมต่อบอร์ดอาดุย
โน่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ในระบบปลูกผักสลัดด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ  โดย
จะขอยกตัวอย่างมา 2 กรณี กรณีท่ี 1.บอร์ดอาดุยโน่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดค่าแสง (ลักซ)์  
 
ภาพที่ 2.18: บอร์ดอาดุยโน่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดค่าแสง (ลักซ์) 
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 จากภาพที่ 2.18 การเชื่อมต่อมีดังนี้ สายไฟสีเหลืองในช่อง VCC ของเซนเซอร์วัดค่าลักซ์
น าไปเสียบเข้ากับช่อง 5V   ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีส้มในช่อง SCL ของเซนเซอร์น าไปเสียบเข้า
กับช่อง A5 ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีน้ า เงินในช่อง SDA ของเซนเซอร์น าไปเสียบเข้ากับช่อง A4 
ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีเทาในช่อง Gnd ของเซนเซอร์น าไปเสียบเข้ากับช่อง Gnd ของบอร์ดอา
ดุยโน่  กรณีที่ 2.บอร์ดอาดุยโน่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Module ESP8266 การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 
Module ESP8266 นั้นใช้บอร์ดทดลองเข้ามาช่วยด้วย เพราะ ในบอร์ดอาดุย โน่นั้นมีแหล่งจ่ายไฟ 
3.3V อยู่เพียงช่องเดียว ในขณะที่ Wi-Fi Module ESP8266 นั้นต้องการไฟ  3.3V ถึง 2 ช่องด้วยกัน    
 
ภาพที่ 2.19: อุปกรณ์ไฟไว ESP8266 
 

 
 
ภาพที่ 2.20: บอร์ดอาดุยโน่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Module ESP8266 
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 จากภาพที่ 2.20 การเชื่อมต่อมีดังนี้ สายไฟสีเทาในช่อง VCC ของ Wi-Fi Module ESP8266 
น าไปเสียบเข้ากับช่อง 3.3V ของ บอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีเหลืองในช่อง RX ของ Wi-Fi Module 
ESP8266 น าไปเสียบเข้ากับช่อง TX ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีเขียวในช่อง CH_PD ของ Wi-Fi 
Module ESP8266 น าไปเสียบกับช่อง 3.3 V ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีแดงในช่อง TX ของ Wi-Fi 
Module ESP8266 น าไปเสียบเข้ากับช่อง RX ของบอร์ดอาดุยโน่ สายไฟสีส้มในช่อง Gnd ของ Wi-
Fi Module ESP8266 น าไปเสียบเข้ากับช่อง Gnd ของบอร์ดอาดุยโน่ 
 
2.5 การน าเทคโนโลยอีาดยุโน่มาประยุกตใ์ช้กบัการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์  
 ในการน าเทคโนโลยีอาดุยโน่มาประยุกต์ใช้กับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นจะเรียกสั้นๆ ว่า 
สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) โดยก่อนจะน าตัวสมาร์ทฟาร์มเข้ามาใช้ จะต้องค านึงถึงผักที่น ามาใช้ 
ปลูกก่อนว่า ผักต้องการสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร จากนั้นก็ต้องค านึงเรื่องการปลูกว่า ต้องการปลูก
เป็นฟาร์ม (พ้ืนที่ขนาดใหญ่) หรือปลูกไว้กินเองที่บ้าน (พ้ืนที่ขนาดเล็ก) แล้วค่อยติดตั้งระบบสมาร์ท
โฟน โดยการปลูกเป็นฟาร์มจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้ คือ บอร์ดอาดุยโน่ที่ใช้ควบคุมการท างาน
ต่างๆของระบบ โดยจะมีเซนเซอร์ต่างๆ ที่คอยส่งค่าไปยังบอร์ด โดยมีเซนเซอร์ที่ใช้ คือ เซนเซอร์วัด
ค่าแสงแดด เซนเซอร์วัดค่ากรดด่าง (pH) ในน้ า เซนเซอร์วัดระดับน้ า เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพ่ือที่
บอร์ดนั้นจะท าการวิเคราะห์ค่าต่างๆท่ีส่งมา และสั่งการควบคุมรีเลย์ที่ท าหน้าที่เหมือนสวิตซ์คอยเปิด-
ปิด การท างานต่างๆ ดังภาพ 2.21 
 
ภาพที่ 2.21: แผนผังอุปกรณ์อาดุยโน่ 
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 และมีการท างาน โดยจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1.การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ 
LED เริ่มการท างานจากบอร์ดอาดุยโน่รับค่าจากเซนเซอร์วัดแสง ซึ่งให้ค่าเป็นค่าความเข้มของแสงมี
หน่วยเป็นลักซ์ เมื่อค่าความเข้มของแสงแดด นั้นต่ ากว่าค่าที่ก าหนดนั้น อาดุยโน่จะสั่งให้รีเลย์ท างาน
เปิดไฟ LED จนกว่าค่าความเข้มของแสงแดดมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงจะสั่ง
ให้รีเลย์หยุดการท างาน ปิดไฟ LED โดยส่วนนี้จะท าเพ่ือให้ผักสลัดจะได้แสงอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้ง
วัน ส่วนที่ 2.การควบคุมการปล่อยน้ ายาลดค่า pH เริ่มจากบอร์ดอาดุยโน่รับค่าจากเซนเซอร์วัดค่า
กรดด่าง (pH)  เมื่อค่า pH นั้นสูงกว่าค่าท่ีก าหนดนั้น อาดุยโน่จะสั่งให้รีเลย์ท างานปล่อยน้ ายาลดค่า 
pH ลงในน้ าที่แปลงผัก จนกว่าค่า pH มีค่าต่ ากว่าค่าที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงจะสั่งให้รีเลย์หยุดการ
ท างาน โดยส่วนนี้จะท าเพ่ือให้ได้ค่า pH ของน้ าที่เหมะสมในการปลูกผักสลัด ส่วนที่ 3.การควบคุม
การปล่อยน้ าเข้าสู่แปลงผัก เริ่มจากบอร์ดอาดุยโน่รับค่าจากเซนเซอร์วัดระดับน้ า เมื่อระดับน้ าต่ ากว่า
ค่าท่ีก าหนดนั้น อาดุยโน่จะสั่งให้รีเลย์ท างานปล่อยน้ าเข้าสู่แปลงผัก จนกว่าระดับน้ าจะเท่ากับหรือสูง
กว่าค่าท่ีก าหนดไว้ จากนั้นจึงจะสั่งให้รีเลย์หยุดการท างาน โดยส่วนนี้จะท าเพ่ือไม่ให้ผักสลัดขาดน้ า 
ส่วนที่ 4.ควบคุมการปล่อยละอองน้ า เริ่มจากบอร์ดอาดุยโน่รับค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เมื่อ
อุณหภูมิสูงกว่าที่ก าหนดนั้น อาดุยโน่จะสั่งให้รีเลย์ท างานปล่อยละอองน้ า เพ่ือลดอุณหภูมิ จนกว่า
อุณหภูมิจะต่ ากว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงจะสั่งให้รีเลย์หยุดการท างาน โดยส่วนนี้
จะท าเพ่ือให้ได้อุณหภูมที่เหมาะสมแก่การปลูกผักสลัด ดังภาพ 2.16 และในการปลูกไว้กินเองที่บ้าน
หรือปลูกไว้ขายเป็นรายได้เสริม จะคล้ายกับการปลูกแบบฟาร์ม แต่อาจจะต้องตัดอุปกรณ์บางอย่างที่
มีราคาแพงออก เช่น ตัวของเซนเซอร์วัดค่ากรดด่างออก เพราะตัวเซนเซอร์นี้ต้องท าการคาริเบทด้วย
น้ ายาก่อน ซึ่งตัวเซนเซอร์รวมกับน้ ายาราคาแพงไม่เหมาะกับผู้ที่ปลูกไว้อาหารเองหรือปลูกไว้ขายเพ่ือ
เป็นรายได้เสริม  
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ภาพที่ 2.22: การท างานของระบบสมาร์ทฟาร์ม 
 

 
 
 และถ้าอยากท าให้ตัวระบบสมาร์ทฟาร์มนั้นสามารถเชื่อมต่อมอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการส่ง
ข้อมูลและสั่งงานระบบไปยังเว็บแอปพลิเคชั่น หรือแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนสามารถท าได้โดยการ
ใช้อุปกรณ์ที่รับไวไฟต่อเข้ากับบอร์ดอาดุยโน่ โดยอุปกรณ์ที่สามารถรับไวไฟได้ เช่น  ESP8266 ดัง
ภาพที่ 2.19 ป็นต้น เมื่อท าการต่ออุปกรณ์รับไวไฟ ก็สามารถเขียนเว็บ หรือแอปพลิเคชั่น เพ่ือ
เชื่อมต่อกับระบบได้เลย แต่ในปัจจุบันนั้น ในสมาร์ทโฟนนั้นมีแอปพลิเคชั่นที่รองรับตัวบอร์ดอาดุ
ยโน่อยู่แล้ว โดยไม่ต้องเขียนแอปพลิเคชั่นเอง โดยอปพลิเคชั่นที่รองรับ จะขอยกมา 2 แอปพลิเคชั่น 
คือ WiFi TCP/UDP Controller และ Blynk โดยเริ่มจากแอปพลิเคชั่น WiFi TCP/UDP Controller 
เป็นแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งใน Android และ IOS โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้ คือ 
ดาวน์โหลดฟรี สามารถใช้งานได้หลากหลาย ดังภาพที่ 2.23 
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ภาพที่ 2.23: แอปพลิเคชั่น WiFi TCP/UDP Controller 
 

 
  
 ในการเชื่อมต่อนั้นจะต้องเซ็ตค่าต่างๆ ด้วยตัวเองภายในแอปพลิเคชั่นให้ตรงกับอินเทอร์เน็ต
ที่ใช้ โดยตัวแอปพลิเคชั่นจะให้เช็ตค่าต่างๆ เอง เช่น IP หรือ Domain Name , Port , TCP/UDP 
และปุ่มต่างๆ เป็นต้น จะท าให้ผู้เริ่มต้นใช้ง่ายเกิดความยุ่งยากในการใช้ ทั้งหน้าตาของแอปพลิเคชั่น
นั้นไม่น่าใช้อีกด้วย ต่อมาเป็นแอปพลิเคชั่น Blynk โดยแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นแอปพลิเคชั่นที่อยู่ใน
สมาร์ทโฟนทั้งใน Android และ IOS เช่นกัน โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้ คือ ดาวน์โหลดฟรี 
สามารถใช้งานได้หลากหลาย หน้าตาภายในแอปพลิเคชั่นน่าใช้งาน ดังภาพที่ 2.24 
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ภาพที่ 2.24: แอปพลิเคชั่น Blynk 
 

 
 
 ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นนั้นท าได้โดยการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชั่นเมื่อสมัคร
สมาชิกแล้ว ทางแอปพลิเคชั่นจะส่งโค๊ดเพ่ือเชื่อมต่อกับบอร์ดอาดุยโน่ โดยจะส่งมาทางอีเมล์ที่กรอก
ตอนสมาชิกสมาชิก เมื่อได้โค๊ดจากทางแอปพลิเคชั่นแล้ว จากนั้นก็น าโค๊ดมาใส่ไว้ในโปรแกรมของ
ระบบ เป็นอันเสร็จการเชื่อมต่อ 
  ในการปลูกไว้กินเองที่บ้านหรือปลูกไว้ขายเป็นรายได้เสริม จะคล้ายกับการปลูกแบบฟาร์ม 
แต่อาจจะต้องตัดอุปกรณ์บางอย่างที่มีราคาแพงออก เช่น ตัวของเซนเซอร์วัดค่ากรดด่างออก เพราะ
ตัวเซนเซอร์นี้ต้องท าการคาริเบทด้วยน้ ายาก่อน ซึ่งตัวเซนเซอร์รวมกับน้ ายาราคาแพงไม่เหมาะกับผู้ที่
ปลูกไว้อาหารเองหรือปลูกไว้ขายเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
 
2.6 ผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 ระบบที่ 1.ระบบเพาะปลูกแบบ Smart Farm (“การเพาะปลูกแบบ”, 2558) โดยมีการ
ท างานของระบบดังนี้ น าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาวัดอุณหภูมิ เพื่อปล่อยละอองน้ าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ และน า เซนเซอร์วัดค่ากรดด่าง เพื่อปล่อยน้ ายาปรับค่า pH เมือ่ค่า pH สูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ แต่ในการสร้างนั้นต้องใช้ต้นทุนที่สูงอยู่ ทั้งยังสร้างเป็นแบบระบบน้ าวน คือ จะให้น้ าไหลไป
ตามท่อ PVC ที่เจาะรูไว้ส าหรับปลูกผัก สลัด ซึ่งมีข้อจ ากัด คือ อุปกรณ์ที่ใช้สร้าง ระบบเยอะ โดยมี
อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ท่อพีวีซีหลายขนาด ท่อพีอี กาวทาท่อพีวิซี วาล์วควบคุมน้ า 5 ตัว ขวด พลาสติก โซ
ลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้ า ถังน้ าเปล่า สายยาง เป็นต้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายนั้นใช้เวลามาก และต้องใช้พื้นที่
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เยอะ ในกรณีท่ีปลูกไว้ในคอนโด ระบบไม่สามารถความคุมเรื่องค่าความเข้มข้นของแสงได้ และระดับ
น้ าในถังน้ าได้  
 ระบบที่ 2.ชุดปลูกผักไฮโดรฯออโต้ (นายนัฐวุฒิ ดิษฐประสพ และนายอาทิตย์ มณีนพ ,2560) 
ซึ่งสร้างเป็น ระบบน้ าวนเช่นกัน  มีหลักการท างาน คือควบคุมการให้แสงไฟของหลอด LED (Light-
Emitting Diode) แบบ Strip ที่ให้แสงสีแดงและสีน้ าเงินในอัตราส่วน 4:2  ที่สามารถทดแทนแสง
ธรรมชาติ โดยระบบสามารถเปิดปิด อัตโนมัติ เปิดใช้งานตั้งแต่ 06.00-18.00 น.ของทุกวัน โดยราคา
ต้นทุนในการสามารถอยู่ที่ 7,500 – 8,500   บาท แต่มีข้อจ าการ คือ ระบบการเปิดไฟ LED นั้นเป็น
แบบตั้งเวลาเปิด-ปิด ไม่สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ตามความเข้มของแสง (ลักซ์) ได้ ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นระบบน้ าวน อุปกรณ์ใน การสร้างจึงมีเยอะเช่นกัน ทั้งนี้ ราคา
ต้นทุนค่อยข้างสูง   
 ระบบที่ 3.โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะของบริษัท smartfarmdiy คือโรงเรือนที่สามารถให้
แสง ธาตุอาหาร และปรับอุณหภูมิได้แบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเอง โดยมีการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อ ควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ มีดังนี้ 1.
อุปกรณ์ที่ควบคุมค่า EC เพ่ือให้ค่า EC ที่เหมาะสมแก่พืชที่ปลูก 2.อุปกรณ์การตรวจสภาพของดิน 
เพ่ือควบคุมค่า pH และดินให้เหมาะสมแก่พืช  
3.อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมแก่พืชที่ปลูก 4.กล้องวงจรปิด เพื่อดูพ้ืนที่
ในการดู 5.หลอดไฟ เพ่ือให้แสงแก่พืชได้อย่างเพียงพอ ดังภาพ 2.25 
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ภาพที่ 2.25: โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ 
 

 
 
ที่มา:  โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ.  (2558).  สืบค้นจาก http://www.smartfarmdiy.com/. 
 
 โดยมีข้อจ ากัดคือ ราคาต้นทุนที่แรงและมีจ านวนอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นจ านวนมาก และไม่เหมาะ
กับการปลูกไว้ทานเองที่บ้านหรือปลูกไว้ขายเป็นรายได้เสริม  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่เหมาะแก่การปลูกใน
คอนโด โดยสามารถความคุมเรื่องของแสงได้ ใช้อุปกรณ์ในการสร้างจ านวนน้อย ต้นทุนไม่สูง โดยจะ
สร้างจากอุปกรณท์ี่มีอยู่ทั่วไปเป็นระบบน้ านิ่งไว้ในตู้ปลาขนาด 24 นิ้ว เพื่อลดอุปกรณ์ในการสร้างให้
มากที่สุด และตัวระบบสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Blynk ที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนทั้ง
ระบบปฏิบัติการ AndroidและIOS โดยในตัวแอปพลิเคชั่นนั้นมีสามารถ คือ แสดงค่าแสง ค่าของ
ระดับน้ าและสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟ LED เปิด-ปิดการปล่อยน้ าเข้าสู้ตู้ปลาผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ 
 



บทที ่3 
ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
 การวิธีด าเนินการมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การออกแบบระบบ 2.การสร้างและก าหนดการท างาน
ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 3.ขั้นตอนการฟังก์ชั่นในแอพพลิเคชัน Blynk  
4.วิธีการวัดผลการวิจัย 
 
3.1 การออกแบบระบบ 
 ในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.การก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ ซ่ึง
ประกอบด้วย 3.1.ก.Arduino Compatible Board ใช้เป็นรุ่น Arduino Uno R3 มีพ้ืนที่ความจ าอยู่
ที่ 32 KB และมีแรมอยู่ที่ 2 KB รองรับระบบปฎิบัติการทั้งฝั่ง Windows และ MAC และรองรับได้ทั้ง 
32 และ 64 บิต โดยมีหน้าที่ รับค่า ต่างๆมาจากเซนเซนต์ และควบคุมการสั่งงานรีเลย์ 3.1.ข.บอร์ด
ทดลอง ใช้ในการช่วยให้สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น และท าให้หลีกเลี่ยงวิธีบัดกี
วงจร 3.1.ค.เซนเซอร์วัดค่าแสงรุ่น GY-30 BH1750FVI ท าหน้าที่วัดค่าเสงที่มีหน่อยเป็นลักซ์ โดย
สามารถวัดค่าท่ีอยู่ระหว่าง 0 – 65535 ลักซ์ 3.1.ง.เซนเซอร์วัดระดับน้ า ท าหน้าที่วัดระดับน้ า โดยจะ
ให้ค่าออกมาเป็นอนาล๊อก 3.1.จ.โมดูลบอร์ดรีเลย์ใช้จ านวน 3 ตัว เพื่อความคุมไฟ LED และปั๊มน้ า 
โดยมีท าหน้าที่เดียวกับสวิตช์ คือควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้า 3.1.ฉ.ปั๊มน้ า 12 V ท าหน้าที่ปล่อยน้ า
เข้าสู้ตู้ปลา 3.1.ช.ไฟ LED ปลูกต้นไม้ ใช้จ านวน 4 ดวง ท าหน้าที่ให้แสงแก่ผักสลัด 3.1.ซ.ฟิวเจอร์
บอร์ด เป็นตัววางกระถางผักสลัด 3.1.ฌ.Wi-Fi Module ESP8266 มีหน้าที่ท าให้ตัวระบบสามารถ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
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ภาพที่ 3.1: อุปกรณ์ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 
 

 
 
 ส่วนที่ 2.ออกแบบพื้นที่ในการวิจัย ในการออกแบบพ้ืนที่จะใช้ตู้ปลาขนาดยาว 24 นิ้ว กว้าง 
12 นิ้ว เพราะเป็นขนาดที่ง่ายต่อการคอบคุม เป็นตู้ปลูกผักสลัด โดยเจาะรูเป็นวงกลมขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 6 รู และแต่ละรูห่างกัน 6 นิ้ว ดังภาพ 3.2 ภายในรูนั้นจะเป็นที่ใส่อุปกรณ์ท่ีปลูกผักสลัด ดัง
ภาพที่ 3.3 โดยอุปกรณ์ปลูกผักสลัดนั้น คือ กระถางขนาดเล็ก และฟองน้ าทรงสี่เหลี่ยม 
 
ภาพที่ 3.2: ออกแบบพ้ืนที่ในการวิจัย 
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ภาพที่ 3.3: อุปกรณ์ปลูกผักสลัด 

 
 
 ส่วนที่ 3.การวางต าแหน่งของเซนเซอร์ในตู้ปลา ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมาก โดยต้อง
ก าหนดต าแหน่งการวางเซนเซอร์วัดค่าแสงนั้นให้วางไว้นอกตู้ปลา โดยให้ห่างจากไฟ LED หรืออาจจะ
วางไว้เหนือไฟ LED ประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เซนเซอร์รับค่าของไฟ LED มา และรับค่า
ความเข้มของแสงแดดมาควบคุมไฟ LED ถ้าวางไว้ในตู้ปลา ถ้าเซนเซอร์จะรับค่าจากแสงไฟ LED 
แทนท าให้ ไฟ LED จะดับตลอดเวลา เพราะค่าแสงที่ไฟ LED สูงกว่าค่าที่ระบบก าหนด ท าให้ระบบสั่ง
ปิดไฟ LED  ส่วนการวางต าแหน่งของเซนเซอร์วัดระดับน้ า นั้นจะวางในตู้ปลา เพื่อรับค่าของระดับน้ า
มาควบคุมการปล่อยน้ าเข้าตู้ปลา ดังภาพที่ 3.4 
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ภาพที่ 3.4: การวางต าแหน่งของเซนเซอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 3.5: ต าแหน่งของเซนเซอร์ 
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3.2 การสร้างและก าหนดการท างานระบบปลกูผักไฮโดรโปนิกสแ์บบอตัโนมตัิ 
 
ภาพที่ 3.6: ภาพรวมของระบบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 
 

 
  
 จากภาพ 3.6 ในภาพรวมของระบบมี ดังนี้ สร้างระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยอาดุยโน่ ยู
โน่ อาร์ 3 (Arduino Uno R3) โดยรับค่าความเข้มของแสง (ลักซ์) จากเซนเซอร์วัดค่าแสง (GY-30 
Ambient Light Illuminace  Level Sensor Module ) เพ่ือสั่งควบคุมรีเลย์ให้เปิด-ปิดไฟ LED รับ
ค่าระดับน้ าเป็นอนาล็อกจากเซนเซอร์วัดระดับน้ า (Water Level Sensor) เพ่ือสั่งควบคุมรีเลย์ให้
เปิด-ปิดการปล่อยน้ าลงตู้ โดยตัวบอร์ดอาดุยโน่จะประกอบเข้ากับ DataLogger Shield เพ่ือเก็บ
ข้อมูลในเรื่องแสงที่ผักสลัดได้รับ และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เพ่ือที่จะเก็บเวลา 
วัน/เดือน/ปี คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม ArduinoIDE ในคอมพิวเตอร์เขียนค าสั่งลงไปยังบอร์ด 
ทั้งนี้ระบบยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยการติดอุปกรณ์ Wi-Fi Module ESP8266 ที่เป็น
ตัวรับไวไฟ เข้ากับบอร์ดอาดุยโน่ ท าให้ระบบสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยการเชื่อมต่อ
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อินเทอร์เน็ตมีไว้เชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Blynk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่
แล้วในสมาร์ทโฟน โดยแอปพลิเคชั่นมีหน้าที่สั่งปิด-เปิดรีเลย์ และโชว์ค่าต่างๆของระบบแบบเรียลไทม์ 
โดยการท างานของระบบจะแบ่งป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 3.7: รูปแบบการท างานของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
 

 
 
 จากภาพ 3.7 บอร์ดอาดุยโน่ ยูโน่ เป็นตัวกลางในการรับค่าจากเซนเซอร์ไปควบคุมและ
สั่งงานรีเลย์ โดยมีการท างานอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วน A การปล่อยน้ าเข้าสู่ตู้ปลา การท างานมีดังนี้ บอร์ด
อาดุยโน่ ยูโน่ รับค่าจากเซนเซอร์วัดระดับน้ าซึ่งให้ค่าเป็นค่าอนาล๊อก เมื่อค่าของระดับน้ าในตู้ปลานั้น
ต่ ากว่า 400 อาดุยโน่ ยูโน่ จะสั่งให้รีเลย์ท างานปล่อยน้ าเข้าสู่ตู้ปลา จนกว่าระดับน้ านั้นจะมีค่าเท่ากับ
หรือมากกว่า 400 จากนั้นจึงจะสั่งให้รีเลย์หยุดการท างาน หยุดการปล่อยเข้าตู้ปลา สาเหตุตั้ง
ค่าอนาล๊อกไว้ที่ 400 เพราะ 400 เป็นค่าสูงสุดที่เซนเซอร์รับได้ แต่ค่าอาจจะสวิงบ้าง ดังภาพที่ 3.8 
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ภาพที่ 3.8: การท างานในส่วน A   
 

 
   
 ส่วน B การเปิด-ปิดไฟ LED โดยจะแบ่งการท างานของไฟ LED ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 
หลอด  เพ่ือที่จะท าให้ผักสลัดได้รับแสงอย่างทั่วถึง และมีหลักการท างานเหมือนกัน ดังนี้ คือ บอร์ดอา
ดุยโน่ ยู  โน่ รับค่าจากเซนเซอร์วัดแสง ซึ่งให้ค่าเป็นค่าความเข้มของแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ เมื่อค่า
ความเข้มของ แสงแดดนั้นเท่ากับ 0 อาดุยโน่ ยูโน่ จะสั่งให้รีเลย์ท างานปิดไฟ LED ดวง เพราะถ้าค่า
ลักซ์เท่ากับ 0  นั้นแสดงว่าเป็นเวลากลางคืน แต่ถ้าค่าความเข้มของแสงแดดนั้นมากกว่า 20,000 ลักซ์ 
อาดุยโน่ ยูโน่  จะสั่งให้รีเลย์ท างานปิดไฟ LED ดวงเช่นกัน เพราะ 20,000 ลักซ์นั้นเป็นค่าแสงที่อยู่
ในช่วงของค่าแสง ที่ผักสลัดต้องการแล้ว จนกว่าค่าความเข้มของแสงแดดมีค่าน้อยกว่า 10,000 ลักซ์ 
อาดุยโน่ ยูโน่ จึง จะสั่งให้รีเลย์เปิดไฟ LED 2 ดวง เพื่อเพ่ิมค่าลักซ์ให้อยู่ในช่วงของค่าแสงที่ผักสลัด
ต้องการ โดยไฟ LED 2 ดวง มีค่าลักซ์อยู่ที่ประมาณ 10,000 ลักซ์ และถ้าค่าความเข้มของแสงแดดมี
ค่ามากกว่า 10,000 ลักซ์ อาดุยโน่ ยูโน่ จึง จะสั่งให้รีเลย์เปิดไฟ LED 1 ดวง เพื่อเพิ่มค่าลักซ์ให้อยู่
ในช่วงของค่าแสงที่ผักสลัดต้องการ ดังภาพที่ 3.9 
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ภาพที่ 3.9: การท างานในส่วน B 
 

 
 
ภาพที่ 3.10: รูปแบบการท างานของระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(2) 
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 จากภาพที่ 3.10 บอร์ดอาดุยโน่ ยูโน่ เป็นตัวกลางในการรับค่าจากเซนเซอร์ไปส่งค่าจาก
เซนเซอร์ไปยังส่วน C และส่วน D โดยการท างานของ 2 ส่วนนี้มีดังนี้ ส่วนที่ C การเชื่อมต่อ
แอปพลิเคชั่น Blynk ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อที่ 3.3 โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถท า
ให้ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ คือ Wi-Fi Module ESP8266 ส่วน D การบันทึกค่าแสง 
ในส่วนนี้บอร์ดจะประกอบเข้ากับ DataLogger Shield โดยตัว DataLogger Shield นั้นมีรูปแบบ
การบันทึก คือ ดึงข้อมูลค่าลักซ์และข้อมูล วัน/เดือน/ปี เวลา จากตัวบอร์ดอาดุยโน่ โดยในการดึง
ข้อมูล วัน/เดือน/ปี เวลา นั้นสามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1.เช็ต วัน/เดือน/ปี เวลา ให้กับบอร์ดอาดุย
โน่ก่อน เพ่ือท าให้บอร์ดอาดุยโน่รู้จักข้อมูลก่อน จากนั้นก็สามารถดึงค่า วัน/เดือน/ปี เวลา ได้จากอา
ดุยโน่เลย วิธีที่ 2.ดึงค่า วัน/เดอืน/ปี เวลา มาจากคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้บอร์ดต้องเชื่อมกับ
คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เพ่ือที่จะดึงข้อมูล วัน/เดือน/ปี เวลา จากคอมพิวเตอร์มายังตัวบอร์ดอาดุย
โน่ เมื่อตัว DataLogger Shield ที่ข้อมูล 2 ชนิดนี้แล้ว ก็จะท าการบันทึกลงใร SD Card ที่เสียบอยู่
กับตัว DataLogger Shield โดยการบันทึกข้อมูลของตัว DataLogger Shield จะอธิบายในหัวข้อที่ 
3.4 
 
3.3 ขัน้ตอนการสร้างฟงักช์ัน่ในแอพพลเิคชนั Blynk 
  แอปพลิเคชั่น Blynk ที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซ่ึง
สามารถโหลดมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นนั้นจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น 
2 ฝั่ง คือ ฝั่งแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และฝั่งตัวโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อใน
ฝั่งแอปพลิเคชั่นท าได้โดยการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชั่นเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ก็จะเข้าไปในหน้า
แอพพลิเคชั่น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.ทางแอปพลิเคชั่นจะให้เลือกบอร์ดที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ ดังภาพที่ 3.11 
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ภาพที่ 3.11: ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk (1) 
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 2.เมื่อเลือกบอร์ดแล้ว ตัวแอปพลิเคชั่นก็จะให้กดที่ไป Create เพ่ือสร้างระบบ ใน
ส่วนนี้นั้นสามารถเลือก Theme ได้ด้วยว่าต้องการสีอะไร ระหว่างด ากับขาว ดังภาพที่ 3.12 
 
ภาพที่ 3.12: ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk (2) 
 

 
 
 ขั้นตอนที่ 3.เมื่อกด Create แล้ว ตัวแอปพลิเคชั่นนั้นจะส่งโค๊ดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับระบบให้ 
โดยจะส่งมาทางอีเมล์ที่กรอกตอนสมาชิกสมาชิก เมื่อได้โค๊ดจากทางแอปพลิเคชั่นแล้ว ดังภาพที่ 3.13 
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ภาพที่ 3.13: ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk (3) 
 

 
 
 ในฝังโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ด้วยดาวน์โหลด Library ของ Blynk มาก่อน จากนั้นแตก
ไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ Library ของเรา จากนั้น เปิดโปรแกรม ArduinoIDE โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1.เลือกแถบเมนู ดังต่อไปนี้ คือ exemple > blynk แล้วเลือกบอร์ดที่ต้องการเชื่อมต่อ ดัง
ภาพที่ 3.14 
 
ภาพที่ 3.14: ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk (4) 
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 ขั้นตอนที่ 2.จากนั้นก็น าโค๊ดมาใส่ไว้ในโปรแกรมของระบบ เป็นอันเสร็จการเชื่อมต่อ ดังภาพ
ที่ 3.15 
 
ภาพที่ 3.15: ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk (5) 
 

 
 
 โดยแอปพลิเคชั่นนี้มีความสามารถคือ สามารถรับค่าต่างๆจากบอร์ดอาดุยโน่และแสดงค่า
นั้นๆได้ สามารถสั่งการเปิด-ปิดการท างานของบอร์ดอาดุยโน่ได้ สามารถเชื่อมกับบอร์ดอาดุยโน่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องอยู่ในวงอินเทอร์เน็ตเดียวกันก็ได้ ท าให้สามารถดูค่าต่างๆและสั่งการ
ท างานของบอร์ดอาดุยโน่ได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตได้ สาเหตุที่เลือกแอปพลิเคชั่นนี้ เพราะหน้าตา
ของ IU (User Interface) ที่สวยและหน้าใช้ สามารถก าหนดส่วนต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
ตัวแอปพลิเคชั่นใช้ง่ายงาน และการเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดอาดุยโน่ก็ง่ายด้วยเช่นกัน ในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สร้างนั้นจะก าหนดฟังก์ชั่นในตัว
แอปพลิเคชั่นว่ามีอะไรบ้าง โดยก าหนดในตัวแอปพลิเคชั่นมีทั้งหมด 4 ฟังก์ชั่น ดังนี้ ฟังก์ชั่นที่ 1.
แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงค่าแสง ( ลักซ์ ) และค่าระดับน้ าโดยจะเป็นเก็บเป็นค่าอนาล๊อกได้ ฟังก์ชั่น
ที่ 2.แอพพลิเคชั่นสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟ LED และเปิด-ปิดการปล่อยน้ าเข้าสู่ตู้ปลาได้ ฟังก์ชั่นที่ 3.
แอพพลิเคชั่นสามารถดูค่าแสง ค่าระดับน้ า และสั่งงานได้ทุกทีผ่านไวไฟ หรืออินเทอร์เน็ตบนสมาร์ท
โฟนได ้ฟังก์ชั่นที่ 4.แอพพลิเคชั่นแสดงผลและท างานแบบเรียลไทม์ โดยแอพพลิเคชั่นมีหน้าตา ดัง
ภาพที่ 3.16    
 



41 

ภาพที่ 3.16: หน้าตาแอปพลิเคชั่น Blynk 
 

 
 
3.4 วธิีการวดัผลการวจิยั 
 ในขั้นตอนนี้จะมีวิธีการเก็บข้อมูลค่าแสงเพื่อมาใช้ในการเปรียบเทียบค่าแสงที่ผักสลัดได้รับ
ระหว่างผักท่ีปลูกในระบบและผักท่ีปลูกแบบวิธีธรรมดา ดังนี้ ในการเก็บข้อมูลนั้นจะใช้ Data Logger 
Shield คือ Shield ที่มีช่องใส่ SD Card สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ใน SD Card ได้จะประกอบเข้า
กับอาดุยโน่ ยูโน่ เละเก็บข้อมูลไว้ใน SD Card มีหลักการท างาน ดังนี้ อาดุยโน่ ยูโน รับค่าความเข้ม
ของแสง (ลักซ)์ มาจากเซนเซอร์วัดแสงและดึงค่าเวลา วัน/เดือน/ปี มาจากคอมพิวเตอร์เพราะ
เนื่องจากอาดุยโน่ ยูโน่ ต้องใช้เซนเซอร์นาฬิกาเข้ามาติด นอกจากนั้นเวลาในคอมพิวเตอร์นั้นให้เวลาที่
แม่นย ากว่า จากนั้นจะสั่งให้ Data Logger Shield บันทึกค่าลักซ์ลงใน SD Card โดยจะบันทึกข้อมูล
ทุกๆชั่วโมง ดังภาพที่ 3.17 โดยเก็บข้อมูลในเวลา 07.00 ถึง 18.00 หาค่าเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงมา
เปรียบเทียบเป็นเวลา 120 ชั่วโมง ( 10 วัน )  
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ภาพที่ 3.17: การเก็บข้อมูลค่าแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในการทดลองจะเป็นการเปรียบเทียบกันอยู่ 3 ขอ คือ 1.ค่าแสงที่ผักสลัดได้รับ โดยจะใช้
เวลาเก็บข้อมูล 10 วัน 2.คุณภาพของผักสลัดระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธี
ธรรมดา โดยจะเปรียบเทียบกันเมื่อผักสลัดโตเต็มที่แล้ว 3.จ านวนครั้งให้การเติมน้ าเข้าสู่แปลงผัก
ระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา โดยก าหนดผักสลัดที่ปลูก คือ  
กรีนโอ๊ค โดยจะเลือกบริเวณห้องท่ีแสงส่องเข้ามาถึงมากท่ีสุดนั้นก็ คือบริเวณใกล้หน้าต่าง โดยตั้งผัก
สลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดาไว้ในจุดที่ใกล้เคียงกัน และควบคุมตัวแปรให้
เหมือนกัน ตัวแปรที่ 1.ควบคุมการให้สารละลายแร่ธาตุให้มีปริมาณเท่ากัน คือ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อน้ า 1 ลิตร ตัวแปรที่ 2.อุณหภูมิ ณ ขณะที่ท าการทดลอง คือ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 26 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ปลูกพร้อมกัน และสภาพอากาศใน ณ 
ขณะที่ท าการทดลอง คือ ในบางวันมีฝนตก จึงต้องปิดหน้าต่าง ท าให้แสงที่เข้ามาในบริเวณท่ีท าการ
ทดลองมีปริมาณที่น้อยในบางวัน ในทุกๆชั่วโมงจะเก็บค่าแสงแดดเป็นเวลา 10 วัน 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ผลวิจัยในการทดลองปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าที่เปรียบเทียบกันระหว่างการปลูกผัก
สลัดในระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติกับการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบวิธีธรรมดา 
โดยจะเปรียบเทียบกัน 3 ข้อ คือ 1.ผลของค่าความเข้มของแสง (ลักซ์) ระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบ
ปลูกผักไฮโดรนิกส์แบบอัตโนมัติกับท่ีปลูกแบบวิธีธรรมดา 2.เปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัดที่ปลูกใน
ระบบปลูกผักไฮโดรนิกส์แบบอัตโนมัติกับที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา 3.จ้านวนครั้งให้การเติมน้้าเข้าสู่แปลง
ผักระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา ดังนี้ 
 
4.1 ผลของค่าความเขม้ของแสง (ลกัซ)์ ระหวา่งผักสลดัที่ปลูกในระบบปลูกผักไฮโดรนิกส์แบบ
อัตโนมัตกิบัทีป่ลูกแบบวธิธีรรมดา  
 จากการทดลองปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าโดยเปรียบค่าความเข้มของแสง (ลักซ)์ 
ระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบปลูกผักไฮโดรนิกส์กับที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา เก็บข้อมูลในเวลา 07.00 
ถึง 18.00 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยหาค่าเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงมาเปรียบเทียบ เป็นเวลา 
120 ชั่วโมง ( 10 วัน ) ผลการทดลองพบว่า ผักท่ีปลูกในระบบได้รับแสง ( เส้นสีส้ม ) ที่อยู่ในช่วง 
20000 – 40000 ลักซ์ ซึ่งเป็นค่าแสงเหมาะแก่การปลูกผักสลัด และสามารถรักษาช่วงของค่าแสงที่เห
มะแก่การช่วงผักสลัดได้อย่างสม่้าเสมอ ส่วนผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดาได้รับแสง ( เส้นสีน้้าเงิน ) 
ต่้ากว่าช่วงของค่าแสงที่เหมาะแก่การปลูก และยังได้รับแสงที่ไม่สม่้าเสมอ โดยค่าแสงเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกในระบบ คือ 8.83 %  และผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา คือ 21.66 % 
ทั้งยังพบอีกว่า เมื่อเทียบกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันระบบที่สร้างข้ึนมีอุปกรณ์ที่ใช้น้อยกว่าและมีต้นทุน
มีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ผักท่ีปลูกในคอนโด โดยระบบที่สร้างข้ึนนั้นใช้เวลาในการปลูก 40 วัน 
ซึ่งใช้เวลาโตน้อยกว่าผักที่ปลูกวิธีธรรมดาที่ต้องใช้เวลานานถึง 50 วัน คุณภาพของผักสลัดที่ปลูกใน
ระบบเมื่อเทียบกับผักท่ีปลูกด้วยวิธีธรรมดาไม่ใช้ที่ระบบสร้างข้ึน ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบค่าแสง 
 

 
 

กราฟค่าแสง ค่าลักซ ์

ชั่วโมง 
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4.2 เปรยีบเทยีบคณุภาพของผักสลดัทีป่ลูกในระบบปลกูผกัไฮโดรนิกส์แบบอัตโนมตัิกบัที่ปลกูแบบวธิี
ธรรมดา 
  ผลจากการทดลองพบว่า ในวันที่ 5 จะเห็นความแตกต่างกัน โดยผักสลัดที่ปลูกปลูกด้วยวิธี
ธรรมดานั้นจะไม่แข็งแรง ล้าต้นจะยืดคล้ายต้นถั่วงอก โดยเป็นการยืดเพื่อไปหาแสงแดด ในขณะที่ทาง 
ผักสลัดที่ปลูกในระบบจะแข็งแรง ล้าต้นจะไม่ยืด เพราะได้แสงที่เพียงพอ  
 
ภาพที่ 4.2: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัดภาพของผักสลัด 
 

 
 
 วันที่ 9 นั้นใบที่ 3 ของผักสลัดงอกออกมาแล้ว ปรากฏว่าผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา ใบที่ 
3 ที่งอกออกมานั้นใบก็ยืดมาก เป็นเพราะแสงไม่เพียงพอ ในขณะที่ผักสลัดที่ปลูกในระบบใบนั้นปกติ 
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ภาพที่ 4.3: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (2) 
 

 
 
 วันที่ 13 ใบที่ 4 ของผักสลัดเริ่มงอก 
 
ภาพที่ 4.4: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (3) 
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ภาพที่ 4.5: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (4) 
 

 
 จนในวันที่ 22 ใบที่ 5 ของผักสลัดทั้ง 2 แปลงก็งอกออกมา แต่ลักษณะของผักสลัดทั้ง 2 
แปลงนั้นแตกต่างกันมากจนสังเกตได้ ดังภาพที่ 4.6 
 
ภาพที่ 4.6: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (5) 
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ภาพที่ 4.7: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (6) 
 

 
 
ภาพที่ 4.8: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (7) 
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ภาพที่ 4.9: ผลลการทดลองการเปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด (8) 
 

 
 จนกระท้ังวันที่ผักสลัดโตเต็มที่ โดยผักสลัดที่ปลูกในระบบใช้เวลาประมาณ 45 วัน ในขณะที่
ผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดาใช้เวลาประมาณ 55 วัน โดยผักสลัดที่ปลูกในระบบให้เวลาเร็วกว่าผัก
สลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา ประมาณ 10 วัน 
 
ภาพที่ 4.10: เปรียบเทียบล้าต้นของผักสลัด 
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 จากภาพที่ 4.3 เมื่อผักสลัดโตเติบที่แล้ว พบว่าล้าต้นของผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา
ทางด้านซ้ายของภาพมีลักษณะล้าต้นเล็กและความยาวของล้าต้นยาวถึง 26 เซนติเมตร สาเหตุที่ล้า
ต้นยืดขนาดนี้ เพราะเนื่องจากแสงแดดไม่พอต่อความต้องการของผัก ในขณะที่ผักสลัดที่ปลูกด้วย
ระบบที่สร้างขึ้นทางด้านขวาของภาพ มี ลักษณะล้าต้นที่ปล่องและไม่ยาวมาก โดยความยาวของล้า
ต้นอยู่ท่ี 3 เซนติเมตร 
 
ภาพที่ 4.11: เปรียบเทียบใบผักสลัด 
 

 
 
4.3 การเปรยีบเทยีบจ้านวนครัง้ใหก้ารเติมน้า้เขา้สู่แปลงผักสลดัระหวา่งผักสลดัทีป่ลกูในระบบและ
ผักสลดัทีป่ลูกแบบวธิธีรรมดา 
 ผลจากการทดลองพบว่า แปลงของผักสลัดที่ปลูกผักสลัดด้วยวิธีธรรมดานั้นจะต้องคอยเติม
น้้าเข้าสู่แปลงผัก เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2 วันต่อการเติมน้้า 1 ครั้ง ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับสภาพอากาศด้วย ถ้าวัน
ไหนอากาศร้อน น้้าในแปลงก็จะระเหยเร็วเป็นพิเศษ ท้าให้ผู้ใช้ต้องคอยดูระดับน้้าตลอดเวลา ในขณะ
ที่แปลงผักที่ปลูกผักสลัดในระบบ การเติมน้้าเข้าสู่แปลงผักสลัดนั้นเติมเพียงครั้งเดียว เพราะตัวระบบ
มีเซนเซอร์วัดระดับน้้า เมื่อระดับน้้าลดต่้ากว่าระดับที่ตั้งไว้ ระบบก็จะสั่งให้ปั๊มน้้าปล่อยน้้าเข้าสู่แปลง
ผักสลัดแบบอัตโนมัติ ท้าให้ผู้ใช้ไม่ต้องคอยกังวลเรื่อง ผักสลัดได้รับน้้าเพียงพอหรือไม่ ท้าให้เกิดความ
สะดวกแก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก   



บทที ่5 
สรปุผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต 

  
 สรุปการวิจัย เรื่อง ระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยสามรถสรุปการวิจัยได้ 
ดังนี้  
 
5.1 สรปุผลการวจิัย  
 การปลูกผักสลัดด้วยวิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ นั้นเมื่อน ามาปลูกในคอนโด หรือห้องเช่า
แล้ว พบ ปัญหานั้นก็คือ แสงแดดไม่เพียงพอต่อความต่อการของผักสลัด ซึ่งผักสลัดนั้นเป็นพืชที่
ต้องการแสงแดดใน ปริมาณที่มาก สาเหตุที่ในคอนโด หรือห้องเช่านั้นแสงแดดไม่เพียงพอนั้นเกิดจาก
ในบางห้องอยู่ตรงจุดอับของตึก หรือโดนตึกท่ีสร้างใกล้เคียงกันบังแสงแดด ท าให้ผู้ท าวิจัยจึงอยากที่
จะน าเทคโนโลยีใด เทคโนโลยีหนึ่งมา ใช้ โดยเทคโนโลยีที่เลือกนั้น คือ อาดุยโน่ เพราะเป็นเทคโนโลยี
ที่ใช้งานง่าย และมีราคาที่ถูก เพ่ือให้คนใน  คอนโด หรือห้องเช่า สามารถปลูกผักสลัดได้ โดยไม่ต้อง
กังวลในเรื่องแสงแดด เพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ ผู้ใช้งาน ทั้งยังท าให้ได้ผักสลัดที่มีคุณภาพท่ี
ใกล้เคียงกับผักท่ีปลูกในกลางแจ้ง โดยศึกษาระบบที่มีอยู่แล้วใน ปัจจุบันจากผู้ที่น าเทคโนโลยีนี้มาใช้
ประยุกต์เข้ากับการเกษตรกรรม และดึงข้อดี และข้อเสียของแต่ละระบบ มาสร้างและพัฒนาจนเกิด
เป็นงานวิจัยนี้  
 โดยงานวิจัยนี้จะน าเสนอระบบที่ท าให้สามารถปลูกผักสลัดในคอนโด หรือห้องเช่าได้ และ 
ต้นทุนในการสร้างที่ถูก โดยระบบที่สร้างนั้น คือระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดย
สร้างเป็น  ระบบน้ านิ่งไว้ในตู้ปลาขนาด 24 นิ้ว เพ่ือลดอุปกรณ์ในการสร้างให้มากท่ีสุด และสามารถ
ขนย้ายได้อย่าง สะดวก โดยระบบมีการท างานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.การปล่อยน้ าเข้าสู่ตู้
ปลา โดยการท างานมี ดังนี้ บอร์ดอาดุยโน่รับค่าระดับน้ ามาจากเซนเซอร์วัดระดับน้ า เพ่ือน าค่าที่ได้
นั้นมาวิเคราะห์ว่าค่าของระดับน้ า ที่ได้นั้นต่ ากว่า หรือสูงกว่าค่าท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าค่าของระดับน้ า
น้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ บอร์ดอาดุยโน่จะ สั่งให้รีเลย์สั่งให้ปั๊มน้ าเปิดน้ าเข้าสู่ตู้ปลา แต่ถ้าค่าของระดับ
น้ าสูงกว่าค่าท่ีก าหนดไว้ บอร์ดอาดุยโน่จะสั่งปิด การท างานของรีเลย์ ในส่วนนี้เป็นการเพ่ิมความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ ส่วนที่ 2.การเปิด-ปิดไฟ LED โดยการท างานมี ดังนี้ บอร์ดอาดุยโน่รับค่าความเข้มของ
แสง (ลักซ์) มาจากเซนเซอร์วัดค่าแสง เพ่ือน าค่าท่ีได้นั้นมาวิเคราะห์ว่าค่าของแสงนั้นที่ได้นั้นต่ ากว่า 
หรือสูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าค่าของแสงน้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ บอร์ดอาดุยโน่จะสั่งให้รีเลย์สั่ง
เปิดไฟ LED แต่ถ้าค่าของแสงสูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้ บอร์ดอาดุยโน่จะสั่งปิดการท างานของรีเลย์ 
เพ่ือให้ผักสลัดได้รับแสงอย่างเพียงพอในทุกๆวัน ส่วนที่ 3.การเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น Blynk โดยระบบ
นั้นสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Blynk ทีม่ีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ 
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AndroidและIOS เพ่ือที่จะสามารถดูค่าต่างๆของระบบ และสั่งการเปิด-ปิดการปล่อยน้ าและไฟ LED 
ได้ด้วยตัวแอปพลิเคชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่วนที่ 4.การบันทึกค่าแสง ในการทดลองนี้มีการบันทึก
ค่าแสง เพ่ือปรียบเทียบค่าแสงกันระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบดัรับและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธี
ธรรมดาได้รับ โดยจะบันทึกลง SD Card โดยการน า DataLogger Shield มาประกอบเข้ากับบอร์ด
อาดุยโน่ โดยตัว DataLogger Shield ช่องเสียบ SD Card ในการทดลองจะเป็นการเปรียบเทียบค่า
แสงที่ผักสลัดได้รับและคุณภาพของผักสลัดระหว่างผักสลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธี
ธรรมดา โดยก าหนดผักสลัดและจ านวนการปลูก และเลือกบริเวณห้องที่แสงส่องเข้ามาถึงมากที่สุด 
โดยตั้งผักสลัดที่ปลูกในระบบและผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดาไว้ในจุดที่ใกล้เคียงกัน และควบคุมตัว
แปรอ่ืนๆ ให้เหมือนกัน ในทุกๆชั่วโมงจะเก็บค่าแสงแดดเป็นเวลา 10 วัน  
 ผลการท าวิจัย พบว่า ได้ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนที่ถูก โดยรวม
ต้นทุนทั้งหมดเป็นเงิน 2,605 บาท และในการเปรียบเทียบค่าแสง และคุณภาพระหว่างผักสลัดที่ปลูก
ในระบบและผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา พบว่า 1.การเปรียบเทียบแสงที่ได้รับ พบว่า ระบบปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สร้างข้ึนสามารถช่วยให้รักษาช่วงของค่าแสงที่เหมะแก่การปลูกผักสลัดได้
อย่างสม่ าเสมอกว่าวิธีการปลูกด้วยแบบธรรมดา โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกใน
ระบบ คือ 8.83 %  ในขณะที่ผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดาได้รับแสงต่ ากว่าค่าแสงที่ผักสลัดต้องการ 
และไม่สม่ าเสมอ โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกในระบบ คือ 21.66 % 2.การ
เปรียบเทียบคุณภาพของผักสลัด พบว่า ผักสลัดที่ปลูกในระบบใช้เวลาโตเร็วกว่าผักสลัดที่ปลูด้วยวิธี
ธรรมดา 10 วัน และทางกายภาพของผักสลัดนั้นพบว่า ผักสลัดที่ปลูกในระบบ มีล าต้นที่ไม่ยืดยาว 
และมีพ้ืนที่ของใบเยอะ ในขณะเดียวกัน ผักสลัดที่ปลูกแบบวิธีธรรมดา มีล าต้นที่ยืดยาวคล้ายถั่วงอก 
เหตุที่ล าต้นยืดนั้น เพื่อต้องการยืดไปหาแสงแดด และขนาดใบนั้นมีขนาดเล็ก  
3.การจ านวนครั้งให้การเติมน้ าเข้าสู่แปลงผักสลัด พบว่า พบว่า แปลงของผักสลัดที่ปลูกผักสลัดด้วย
วิธีธรรมดานั้นจะต้องคอยเติมน้ าเข้าสู่แปลงผัก เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2 วันต่อการเติมน้ า 1 ครั้ง ในขณะที่
แปลงผักท่ีปลูกผักสลัดในระบบ การเติมน้ าเข้าสู่แปลงผักสลัดนั้นเติมเพียงครั้งเดียว 
  
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต 
 5.2.1 เพ่ิมอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเข้าไปในระบบ เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมแก่การปลูกผักสลัด 
 5.2.2 เพ่ิมการควบคุมหรือวัดค่าสารละลายแร่ธาตุเข้าไปยังระบบ เพื่อที่ผักสลัดจะได้
สารอาหารที่ตรงตามความต้องการ 
 5.2.3 สร้างระบบที่รองรับกับการปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
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