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 โครงงานนี้นําเสนอการปลูกพืชไรดินและการออกแบบระบบควบคุมแบบปรับคาได 
วัตถุประสงคเพื่อลดเวลาในการปลูก โดยการควบคุมพารามิเตอรที่พืชตองการใหอยูในสภาวะที่
เหมาะสมกับการสังเคราะหแสง สงผลใหประหยัดคาใชจายในกระบวนการปลูก ขั้นตอนการทําวิจัย
เริ่มตนคือปลูกพืชที่ใชในการวิจัย และเก็บคาพารามิเตอร ซึ่งพารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหมี 4 
พารามิเตอรคือคาความนําไฟฟา คาความเปนกรดดาง คาอุณหภูมิ และแสงแดด จากนั้นนํา
คาพารามิเตอรมาวิเคราะห และนําไปออกแบบระบบควบคุม 

การทดลองกระทําบนแปลงปลูก โดยปลูกพืช x ชนิด การเก็บคาพารามิ เตอรจะเก็บ
คาพารามิเตอรกอนเขาแปลงปลูกและหลังแปลงปลูก จากนั้นออกแบบระบบควบคุมคาความนําไฟฟา 
และคาความเปนกรดดาง สวนการควบคุมอุณหภูมิจะถูกควบคุมอุณหภูมิของน้ําตั้งแตกอนเขาแปลง
ปลูก ผลการทดลองการควบคุมคาความนําไฟฟา และคาความเปนกรดดาง พบวาชวงที่มีแสงแดดคา
ความนําไฟฟาจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพืชตองการการสังเคราะหแสงทําใหสารอาหารที่พืชตองการ
ลด สงผลใหคาความนําไฟฟาลดลงตามไปดวย สวนคาความเปนกรดดางในชวงที่มีแสงแดด พบวามี
การเปลี่ยนแปลงนอยมาก แตในชวงที่ไมมีแสงแดด คาความเปนกรดดางมีการเปลี่ยนแปลงไปทางกรด 
เนื่องจากพืชคลายสะสารออกมา และสวนคาคุมอุณหภูมิไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการทดลอง
โดยรวมสงผลใหพืชมีความเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นเปนที่ยอมรับได โครงงานนี้ เปนแนวทางใหเกิด
ประโยชนสําหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและสามารถนํามาเปนชุด
ปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมการวัดคุมได 
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Abstract 
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 This project presents a hydroponics system design and control variable. The 
objective is to reduce the time to transplant. To controlling the parameters that 
plants need to be in proper condition to photosynthesis. Which is resulting in cost 
savings in the plants. The research begin to grow crops and store the parameters. 
Next is to analyze the parameters, there are four parameters, the conductivity value, 
the pH value, the temperature value and the sunlight to design the control systems. 

Experiments done on the crops for x set. There are 3 parameters, the 
electrical conductivity, the pH and the temperature, they were stored before planting 
and after planting to the control system design. The experiment results of the control 
electrical conductivity and the pH control have to change due to sunlight. Because 
the plants need it for photosynthesis nutrients thus the electrical conductivity 
decreases. For pH control, the pH value has changed a little due to the absence of 
sunlight and the pH value changed to the acid because plants release the substance. 
For the temperature control, it doesn't have changed. The experiment results of all 
plants are growing faster as acceptable. This project is a useful guide for teaching in 
the fields of instrumentation and can be used to perform a series of field 
instrumentation has. 
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