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Abstract
In this research, design and development of vegetable lettuce growing cabinet using LED lighting
with control system via smart phone is presented. The purpose of the vegetable lettuce growing cabinet
are design for grow vegetables that can provide artificial light throughout the day and can be planted in
a place without sunlight. The structure of a vegetable growing cabinet with LED lighting of width 100 cm
x height 150 cm, and each shelf can vegetable lettuce growing 15-20 pots per shelf. In this work, lettuceawakening experiments were conducted for 45 days, which will collect the intensity of light and
compared the sizes of vegetables using the LED light vegetable cabinet system and the conventional
method of growing lettuce. From the experimental results, it was found that the lettuce grown in the
LED grow cabinet receives constant and continuous light while lettuce grown in a conventional way that
only receives light in the daytime. The lettuce grown in a vegetable growing cabinet with LED lights will
grow better than that of a conventional method for about 10 days. In addition, vegetable lettuce growing
cabinet using LED lighting with control system the can be controlled via smart phone. Therefore,
vegetable lettuce growing cabinet using LED lighting can used for to grow lettuce in a rental room,
condominium, where there is no sunlight.
Keywords: Vegetable Growing Cabinet, LED backlight, lettuce, Smart phone.
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผานโทรศัพทมือถือ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการปลูกผักที่สามารถใหแสงเทียมกับผักสลัดไดตลอดทั้งวันและสามารถปลูกไดในที่ที่ไมมีแสงแดด ใน
การออกแบบในงานวิ จัยฉบับนี้มีโครงสร างของตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED มีขนาดกวาง 100 เซนติเมตร และสูง 150
เซนติเมตร และมีชั้นวางกระถางผัก 2 ชั้นสามารถปลูกไดชั้นละ 15-20 ตน ซึ่งในงานนี้จะทำการทดลองปลุกผักสลัดเปน
เวลา 45 วัน โดยจะทำการเก็บคาเปอรเซ็นตของแสง และทำการเปรียบเทียบขนาดของผักที่ใชระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ
LED และการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป จากผลการทดลองพบวา ผักสลัดที่ปลูกดวยตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ไดรับแสง
ตลอดเวลาและตอเนื่องในขณะที่ ผักสลัดที่ปลูกดวยวิธีทั่วไป นั้นไดรับแสงแคชวงเวลากลางวันเทานั้น ผักสลัดที่ปลูกในตู
ปลูกผักดวยแสงไฟ LED จะเจริญเติบโตไดดีกวาการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป ประมาณ 10 วัน นอกจากนั้นตูปลูกผักสลัด
ดวยแสงไฟ LED ที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมระบบผานโทรศัพทมือถือได ดังนั้นออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสง
ไฟ LED สามารถนำไปใชในการปลูกผักสลัดในหองเชาหรือคอนโด หรือในที่ที่แสงแดดไมมไี ด
คำสำคัญ: ตูปลูกผัก, แสงไฟ LED, ผักสลัด, โทรศัพทมือถือ

บทนำ
ปจจุบันผักสลัดเปนผักที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในหมูของคนที่รักสุขภาพ และผักสลัดยังมีหลายสายพันธ
และยังปลูกงาย มีราคา สามารถสรางอาชีพได แตเนื่องจากผักสลัดใชเวลาในการเจริญเติบโตที่นาน จนสามารถนำไป
จำหนายหรือบริโภคไดใชเวลาที่นาน การปลูกผักโดยใชแสงไฟ LED เปนการ ใชแสงเทียมในการใหแสง ทำใหผักสลัด ไดรับ
แสงตลอดเวลา และสามารถอานคา อุณหภูมิ ความชื้น คาแสง ผานโทรศัพท ไดอีกดวย ผาน แอพพลิเคชั่น Blynk และยัง
สามารถสั่ง เปด-ปด ปมน้ำ และหลอดไฟ ผานมือถือได ทำใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย โดยที่ผานมามีงานวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการปลูกผักสลัด อาทิเชน การสรางระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชแบบไมใชดินในลักษณะโรงเรือนแบบปด
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผักสลัดจะเจริญเติบโตไดเร็วกวาการปลูกพืชไรดินแบบปกติ ประมาณ 7 – 14 วัน [1] การศึกษาผล
ของความเขมแสงจากชุดหลอดแอลอีดีสำหรับการเพาะปลูกที่มีตอผักสลัดเรดโอคในระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส โดยใช
หลอดไฟแอลอีดี จำนวน 50 หลอด กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร พบวา การเพิ่มคาลักซสงผลทำใหผักสลัด
เจริญเติบโตขึ้นตามไปดวย แตหลอดแอลอีดีสีขาวจะมีการเจริญเติบโตชาที่สุดหากเทียบกับหลอดแอลอีดีสีแดงและสีน้ำเงิน
[2] การศึกษาวิจัยการใชโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใชปลูกผักออรแกนิค
พบวา ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถสั่งใหระบบรดน้ำและหยุดรดน้ำตามที่กำหนดไดและระบบสามารถควบคุมการระบาย
ความรอนไดตามตองการ [3] การศึกษาใชไดโอดเปลงแสงที่เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยผลการศึกษาพบวา แสงสีแดง
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากทำใหเกิดกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช ชวยเรงดอกและเรงลำตน [4] และการออกแบบ
ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกสแบบอัตโนมัติดวยการนำผักสลัดมาปลูกแบบไฮโดรโปนิกสโดยเปรียบเทียบแบบปลูก ใน
ระบบกับนอกระบบ พบวา ผักสลัดที่ปลูกในระบบ เจริญเติบโตไวกวาแบบปกติ 10 วัน [5] นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาผล
ของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ำเงินตอการเจริญเติบโตของผักบุงจีนที่ในระบบอะควาโพนิค [6] ซึ่งผลการศึกษา
พบวา หลอดแอลอีดีสีแดงใหความสูงตนทั้งสองสัปดาห และน้ำหนักสดของตนผักบุงสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแสงสีอื่นๆ
ในขณะที่หลอดแอลอีดีสีขาวใหความกวางลำตน จำนวนใบตอตน น้ำหนักสด และน้ำหนักแหงของราก จากที่กลาวมาแลว
ขางตนเปนการวิจัยที่ศึกษาการใชสีของหลอด LED และระบบควบคุมมาชวยเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาในการปลูก
พืชผักและสะดวกในการดูแล นอกจากนี้ ควรมีระบบการจัดการในการปลูกผักและสามารถลดเวลาในการดูแลพืชผัก
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ดังนั้นนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในอกแบบและพัฒนาตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ที่สามรถปลูกผักสลัดที่สามารถใหแสง
เทียมแทนแสงจากดวงอาทิตย สามารถแสดงคาตางๆ ได สามารถแสดงคาในโทรศัพทมอื ถือผานแอพพลิเคชั่น Blynk และ
สามารถสั่งเปด-ปด ปมน้ำ และหลอดไฟ LED ผานโทรศัพทมือถือเพื่อชวยใหสามารถควบคุมดูแลและจัดการการปลูกผักได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป

วิธีการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติมีขั้นตอนในการทำวิจัย
ตามลำดับขั้นดังตอไปน้ี
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ออกแบบและดำเนินการสรางตูป ลูกผักดวยแสงไฟ LED
3. สรางและทดสอบหาประสิทธิภาพตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED เพ่อื หาขอปรับปรุงแกไข
4. ทดสอบระบบและเก็บขอมูลตูป ลูกผักดวยแสงไฟ LED
5. วิเคราะหขอมูลระบบของตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED
6. สรุปผลการทดลอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติทจ่ี ะนำไปทำการทดลองปลูก
ผักสลัด โดยโครงสรางตูปลูกผักตนแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ตามลำดับ
เซนเซอรวัดความชื้นในดิน

บอรด UNO

LCD

Power
Supply

เซนเซอรวัดแสง
เซนเซอรวัดอุณหภูมิ

Node MCU
รีเลย
ปมน้ำ

AC
หลอดไฟ LED
(ก) โครงสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED

(ข) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 โครงสรางระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED และระบบควบคุมอัตโนมัติ
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Blynk

จากภาพที่ 1 แสดงโครงสรางระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED และระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งผูวิจัยไดทำการออกแบบ
โครงสรางของตูปลูกผักที่มีขนาดความสูง 150 เซนติเมตร กวาง 100 เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 (ก) และออกแบบระบบควบคุม
อัตโนมัตดิ ังภาพที่ 1 (ข)

(ก) ตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบ

(ข) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ภาพที่ 2 โครงสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ

โมดูลวัดความชื้นในดิน

โมดูลวัดความชื้นในอากาศ

โมดูลวัดแสง

โมดูลวัดอุณหภูมิ

ภาพที่ 3 ภาพแอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือ
ผูวิจัยไดทำการสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบดังภาพที่ 2 (ก) และสรางระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังภาพที่ 2 (ข)
และ จากภาพที่ 3 คือ แอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือ ที่แสดงคาความชื้นในดิน คาแสง คาความชื้นในอากาศ และ
คาอุณหภูมิ ที่ถูกสงมาจากระบบในตู คอนโทรน ทำใหสามารถดูคาตางๆ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถ สั่งเปด
ปด-ปม น้ำ และ หลอดไฟ LED ผาน โทรศัพทมือถือ
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(ก) กราฟเปรียบเทียบคาแสง

(ค) กราฟเปรียบเทียบความชื้นในอากาศ

(ข) กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิ

(ง) กราฟเปรียบเทียบความชื้นในดิน

ภาพที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบคาแสง อุณหภูมิ ความช้นื ในอากาศ และความชื้นในดิน
จากภาพที่ 4 (ก) แสดงเปอรเซ็นตของแสงLED ที่ใชในการปลูกผักสลัดในตูและนอกตู จะเห็นไดวาผักที่ปลูกในตู
จะไดรับแสงเฉลี่ย อยูที่ 90% ตลอด 24 ชั่วโมง สวนผักที่ปลูกนอกตู จะไดรับแสงชวง 08.00 น.-17.00น. เทานั้น จากภาพ
ที่ 4 (ข) แสดงคาอุณหภูมใิ นตกู ับนอกตูจะเห็นไดวามีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 35 องศา ซึ่งไมแตกตางกันมากนักเนื่องจากในตูมี
ระบบระบายอากาศ ภาพที่ 4 (ค) แสดงคาความชื้นในอากาศ จะเห็นไดวาในตูจะมีความชื้นในอากาศที่อยูในชวง 80%90% และนอกตูจะมีความชื้นในอากาศในบางเวลาที่ต่ำ เนื่องจาก สภาพอากาศ สามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา และ ภาพที่
4 (ง) แสดงคาความชื้นในดิน พบวาความชื้นในดินในตูจะไมต่ำกวาคาที่กำหนดไว คือ 50% ทำให คาความชื้นจะไมต่ำ
และ จะหยุดรดน้ำตอนความชื้นในดิน มากกวา 70% ทำใหสามารถควบคุมความชื้นในดินได
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ตารางที่ 1 แสดงภาพการเปรียบของผักสลัด
วันที่

ผักสลัดท่ปี ลูกในตู

ผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป

วันที่ 1/04/64

วันที่ 15/04/64

วันที่ 30/04/64

วันที่ 15/05/64

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบผักสลัด ที่ปลูกในตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED กับผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ในวันที่
1/04/64 ผักสลัดในตูและนอกตูยังเปนเมล็ดอยู
วันที ่ 15/04/64 ผั กสลัดที่ปลูกในตู จะมีขนาดใบและลำต นที่ใ หญ กว า ไม มีรอยจากหนอนและแมลง ลำตน
สมบูรณ ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธที ั่วไป ลำตนและใบจะมีขนาดเล็กกวา และมีรอย จากหนอนและแมลงท่มี ากินใบ
วันที่ 30/04/64 ผักสลัดที่ปลูกในตู จะมีลักษณะที่ยืดตรงเนื่องจากไมตองหันไปรับแสงจากทางอื่น ใบมีลักษณะที่
ใหญและยาว ลำตนสมบูรณ ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ลำตนและใบจะมีลักษณะที่เล็ก ลำตน เอียง บางใบ มี
รอยจากหนอนและแมลง และจำนวนใบที่นอ ย
วันที่ 15/05/64 ผักสลัดท่ปี ลูกในตู จะมีลักษณะใบที่ใหญ และยาว มีใบเยอะ ทุกใบรวมทั้งลำตนสมบูรณแข็งแรง
ไมมีรอย จากหนอนและแมลง สีของใบจะเปนสีเขียว และพรอมขาย ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ใบ จะมี
ลักษณะ เล็ก ลำตนไมตรง เนื่องจากเอียงหาแสงแดด บางตนมีรอยจากหนอนและแมง ในบางตน และยังมีขนาดที่เล็ก และ
ยังไมพรอมขาย
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งานวิ จั ยฉบับ นี ้ มีวัตถุ ประสงค เพื่อ ออกแบบและสรา งตูป ลูก ผั กสลั ดดวยแสงไฟ LED ที ่ มีร ะบบควบคุมผาน
โทรศัพทมือถือ โดยไดทำการทดลองปลุกผักสลัดเปนเวลา 45 วั น และทำการเก็บขอมูลคาความเขมของแสง อุณภูมิ
ความชื้นในดิน และทำการเปรียบเทียบขนาดของผักที่ใชระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED กับการปลูกผักสลัดดวยวิธีท่ัวไป
ซึ่งจากผลการทดลองพบวา ผักสลัดที่ปลูกดวยตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ไดรับแสงตลอดเวลาและตอเนื่อง ในขณะที่ผัก
สลัดที่ปลูกดวยวิธีทั่วไปจะไดรับแสงแคชวงเวลากลางวันเทานั้น จึงสงผลใหผักสลัดที่ปลูกในตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED จะ
เจริญเติบโตไดดีกวาการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป ประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ ตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่พัฒนาขึ้น
ยังสามารถแสดงคาตางๆ ผานโทรศัพทมือถือผานแอพพลิเคชั่น Blynk และสามารถสั่งเปด-ปดปมน้ำ และหลอดไฟ LED
ผานโทรศัพทมือถือ ชวยใหสามารถควบคุมดูแลและจัดการการปลูกผักไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกแบบและ
พัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED นี้สามารถนำไปใชในการปลูกผักสลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสามารถปลูก
ผักสลัดไดทกุ ฤดูกาล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปขยายผลสงเสริมใหกับกลุมเกษตรกรที่สนใจเพื่อเพิ่มรายไดชุมชนตอไป
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