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บทคดัย่อ 
 

โครงงาน เร่ือง ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ออกแบบและสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า และทดสอบประสิทธิภาพ 
การท างานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและสามารถส่งการแจง้เตือนผา่น Line เม่ือถึงระยะเวลาเกบ็ผลผลิต 

หลกัการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ไดน้ าอุปกรณ์บอร์ด 
KidBright มาเป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานจากการเขียนโปรแกรม KidBright IDE เพื่อสัง่งานใหอุ้ปกรณ์
ท างานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด คือ เร่ิมตน้การท างาน KidBright จะท าการตั้งค่าเวลาในบอร์ด เม่ือครบระยะเวลาท่ี
ก าหนด KidBright จะสัง่งานใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าท างาน ป๊ัมน ้าจากถงั B มารดถัว่งอกท่ีถงั A คร้ังละ 3 ลิตร เป็น
ระยะเวลา 10 วินาที ทุกๆ 2 ชัว่โมง เม่ือครบตามท่ีก าหนด KidBright จะสัง่ใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าหยดุการท างาน 
หลงัจากนั้น KidBright จะสัง่งานใหท้ างานวนซ ้าตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เป็นระยะเวลา 3 วนั และเม่ือครบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด KidBright จะส่งการแจง้เตือนใหม้าเกบ็ผลผลิตผา่น Line และ KidBright กจ็ะสัง่หยดุ 
การท างาน 

จากการศึกษาพบวา่ ผลท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรม KidBright IDE เม่ือใชค้วบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ท่ีออกแบบเป็นถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า โปรแกรมสามารถท างาน
ไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคญั 
 ถัว่งอกตามท่ีขายทัว่ไป โดยส่วนใหญ่มกัจะมีสารปนเป้ือนอยูม่าก เน่ืองจากความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการบางรายท่ีตอ้งการใหถ้ัว่งอกมีความขาว อวบ สด น่ารับประทานและสามารถเกบ็ไวไ้ด้
นาน เพื่อผลประโยชน์ในการขนส่งระยะไกลไปยงัร้านคา้ต่างๆ สารปนเป้ือนท่ีสามารถพบไดบ่้อยในถัว่งอก
ตามทอ้งตลาด คือ สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซลัไฟด)์, สารคงความสด (ฟอร์มาลิน) และฮอร์โมนเร่งให้
อว้น สารเหล่าน้ีหากรับประทานเขา้ไปในร่างกายในปริมาณมากจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหาร  
ระบบหายใจ ระบบประสาท และอาจท าใหเ้สียชีวิตได ้จากการศึกษาการเพาะถัว่งอกตามภูมิปัญญาชาวบา้น 
ในการเพาะถัว่งอกจะตอ้งรดน ้าทุกๆ 2 ชัว่โมง ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน นอกจากนั้นยงัมีการใชน้ ้ า
ปริมาณมากในการเพาะถัว่งอก โดยไม่มีการน าน ้ ากลบัมาใชป้ระโยชนอี์ก และจากการอบรมตามโครงการ
การพฒันาทกัษะดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใตโ้ครงการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวทิยากรจาก สวทช.  
ท าใหมี้ความรู้ในการออกแบบ การต่อวงจรและการเขียนโปรแกรม KidBright IDE ควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มาประยกุตใ์หส่ิ้งประดิษฐส์ามารถท างานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  

คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะท าใหก้ารเพาะถัว่งอกเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุง่ยาก ไม่เสียเวลา ไม่เสียสุขภาพ  
ประหยดัน ้า และส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดี โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานผา่นบอร์ด KidBright ให้
ท างานดว้ยระบบอตัโนมติั ประหยดัน ้าและบ าบดัน ้าใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้นการรดถัว่งอกซ ้าอีกคร้ังจน
ส้ินสุดกระบวนการเพาะถัว่งอก โดยการใชร้ะบบน ้าวน จะสามารถท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสะอาด ปลอดภยั และ
เม่ือส้ินสุดกระบวนการเพาะถัว่งอกสามารถแจง้เตือนผา่น Line เม่ือครบระยะเวลาเกบ็ผลผลิต 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
 2. เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั
ประหยดัน ้าใหส้ามารถท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
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3. ขอบเขตในการศึกษา 
 ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดขอบเขตของการท าโครงงานถงัเพาะถัว่งอก
คอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ดงัน้ี 

1. ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ใชโ้ปรแกรม Kidbright IDE 
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์และแผงวงจร KidBright 
 2. ถัว่งอกคอนโดจะใชว้ิธีการน าเมลด็ถัว่เขียวท่ีแช่น ้ าเยน็ 8 ชัว่โมง แลว้น ามาวางบนตะแกรงเรียง
เป็นชั้นๆ ในถงัน ้าพลาสติก สีด า ขนาดความจุ 50 ลิตร โดยใชร้ะยะเวลาเกบ็ผลผลิต 3 วนั 
 3. การแจง้เตือนผา่น Line จะส่งเม่ือถึงระยะเวลาในการเกบ็ผลผลิต 
 4. เมลด็ถัว่เขียวทีใชใ้นการทดลอง คือ เมลด็ถัว่เขียวไร่ทิพย ์ปริมาตร 500 กรัม 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ถังเพาะถั่วงอกคอนโดระบบน า้วนแบบอตัโนมัติประหยัดน า้ หมายถึง การน าถงัน ้ าพลาสติก สีด า 
ขนาดความจุ 50 ลิตร มาดดัแปลงใหมี้การระบายน ้าออกหลงัจากการรดน ้า ซ่ึงภายในถงัจะวางตะแกรง
พลาสติกตดัเป็นรูปวงกลมและวางเมลด็ถัว่เขียวเป็นชั้นๆ จ านวน 4 ชั้น แลว้น าไปวางบนถงัน ้าพลาสติกสีด า 
ขนาดความจุ 50 ลิตร ท่ีออกแบบใหร้ดน ้าทุกๆ 2 ชัว่โมง ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยมีการป๊ัมเอาน ้าท่ีเหลือ
จากการรดคร้ังท่ีแลว้มาใชซ้ ้าจนครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 KidBright หมายถึง บอร์ดสมองกลฝังตวั (Embedded Board) ขนาดเลก็ ท่ีประกอบไปดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ท าหนา้ท่ี ประมวลผล และควบคุมสัง่งานอุปกรณ์ ท่ีประกอบอยูบ่นบอร์ด ซ่ึง
ไดแ้ก่ หนา้จอแสดงผลแบบ Matrix LED ขนาด 16×8 จุด และเซ็นเซอร์ตรวจจบัพื้นฐาน ท่ีสามารถปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ เซ็นเซอร์วดัระดบัความเขม้ของแสง และ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 

Kidbright IDE หมายถึง โปรแกรมสร้างชุดค าสัง่ เพื่อน าไปใชท้ างานบนบอร์ด Kidbright 
ดว้ย ชุดค าสัง่แบบ block-structured programming คือจะใชก้ารลากกล่องขอ้ความหรือบลอ็กค าสัง่ มาวางต่อ
กนั (Drag and Drop) จากนั้นโปรแกรมจะท างานแปลงภาษา ท่ีเรียกวา่การ compile เพื่อใหไ้ดเ้ป็นโคด้ 
การท างานท่ีใชก้บัโปรเซสเซอร์ ESP32 ท่ีอยูบ่นบอร์ด 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการจดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ เร่ือง ถงัเพาะถัว่งอกคอนโด 
ระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. KidBright 
 2. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 3. ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 
 4. สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกถัว่งอก 
 5. การเพาะถัว่งอกคอนโด 
 

1. KidBright  คือ  บอร์ดสมองกลฝังตวั (Embedded Board) ขนาดเลก็ ท่ีประกอบไปดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ท าหนา้ท่ี ประมวลผล และควบคุมสัง่งานอุปกรณ์ ท่ีประกอบอยูบ่นบอร์ด ซ่ึง
ไดแ้ก่ หนา้จอแสดงผลแบบ Matrix LED ขนาด 16×8 จุด และเซ็นเซอร์ตรวจจบัพื้นฐาน ท่ีสามารถปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ เซ็นเซอร์วดัระดบัความเขม้ของแสง และ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 บอร์ดสมองกลฝังตวั “KidBright” 
แหล่งท่ีมา : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/2019kidbright-singapore.html 

      (15 มิถุนายน  2562) 
 

Kidbright IDE คือ โปรแกรมสร้างชุดค าสัง่ เพื่อน าไปใชท้ างานบนบอร์ด kidbright ดว้ย ชุดค าสัง่
แบบ block-structured programming คือจะใชก้ารลากกล่องขอ้ความหรือบลอ็กค าสัง่ มาวางต่อกนั (Drag 
and Drop) จากนั้นโปรแกรมจะท างานแปลงภาษา ท่ีเรียกวา่การ compile เพื่อใหไ้ดเ้ป็นโคด้การท างานท่ีใช้
กบัโปรเซสเซอร์ ESP32 ท่ีอยูบ่นบอร์ด 
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ภาพท่ี 2 KidBright IDE Programmer 

แหล่งท่ีมา : https://kidbright.club/wp-content/uploads/2018/10/Artboard-5KB-IDE1080x675.png 
(15 มิถุนายน 2562) 
 

การเขียนโปรแกรมเพื่อใหบ้อร์ด KidBright ท างาน สามารถท าไดด้ว้ยโปรแกรม Kidbright IDE ซ่ึง
เป็นโปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึนมา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขียนโปรแกรม ไดง่้ายมากข้ึน ดว้ยวิธีการชุดค าสัง่
แบบ block-structured programming ซ่ึงเป็นการเขียนโปรแกรมโดยการลากรูปกล่องค าสัง่พื้นฐาน มาวางต่อ
กนั (Drag and Drop) เพื่อท าการเช่ือมโยงค าสัง่ เหล่านั้นข้ึนมาเป็นโปรแกรม จากนั้น Kidbright IDE จะท า
การแปลง (compile) โปรแกรม และส่งโปรแกรมดงักล่าวไปยงั บอร์ด Kidbright เพื่อใหม้นัท างานตาม
ชุดค าสัง่ท่ีเราไดอ้อกแบบไว ้

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ชุดค าสัง่แบบ block-structured programming 
แหล่งท่ีมา : https://kidbright.club/wp-content/uploads/2018/10/Artboard-8d-N-d-400x250.png 

             (15 มิถุนายน  2562) 
 
 

https://kidbright.club/wp-content/uploads/2018/10/Artboard-5KB-IDE1080x675.png
https://kidbright.club/wp-content/uploads/2018/10/Artboard-8d-N-d-400x250.png
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2. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าเป็นพลงังานอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาศยัการไหลของกระแสอิเลก็ตรอน
ส่งต่อพลงังานไปยงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แลว้จึงเปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนเป็นพลงังานแสง
เม่ือส่งไปท่ีหลอดไฟ เปล่ียนเป็นพลงังานกลเม่ือส่งไปท่ีมอเตอร์พดัลม หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนเป็นพลงังาน
ความร้อนเม่ือส่งไปท่ีขดลวดท าความร้อนในกาน ้าร้อนไฟฟ้า ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ 
ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส ซ่ึงแบ่งไฟฟ้ากระแสออกไดอี้กเป็น 2 ประเภท คือ ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct 
Current, D.C ) ซ่ึงเกิดจากแบตเตอรี และไฟฟ้ากระแสสลบั ( Alternating Current, A.C.) ท่ีเกิดจาก 
เคร่ืองป่ันไฟหรือเจนเนอเรเตอร์ ซ่ึงเป็นไฟฟ้าท่ีเราใชใ้นอาคารบา้นเรือน 
  
 การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายมีองคป์ระกอบหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
  1) ตัวน าไฟฟ้าหรือสายไฟ มกัท ามาจากโลหะท่ีน าไฟฟ้าไดดี้ เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม  
แต่ในบางคร้ังกใ็ชส้ารก่ึงตวัน าอยา่งแผน่ซิลิกาเป็นแผงวงจร เป็นตน้ 
  2) แหล่งให้ก าเนิดพลงังานไฟฟ้า ถา้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะใชเ้ซลลไ์ฟฟ้า หรือแบตเตอรี 
หรือถ่านไฟฉาย ซ่ึงประกอบดว้ยขั้วบวกขั้วลบ โดยอิเลก็ตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วลบใหไ้หลมาตาม
สายไฟหรือตวัน าไฟฟ้า เพื่อเขา้ไปสู่โหลด (Load) หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป นอกจากน้ียงัมีไฟฟ้า
กระแสสลบัซ่ึงเกิดจากการเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้าผา่นสนามแม่เหลก็ เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดและ
ทิศทางสลบัไปมาตลอดเวลา 
  3) โหลด (Load) เป็นภาระของวงจรไฟฟ้า หรือเทียบไดก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีถูกต่อเขา้ใน
วงจร ซ่ึงท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั เช่น ตวัตา้นทาน (Resistor) ท าหนา้ท่ีตา้นทานการไหลของไฟฟ้า มีหน่วยเป็น 
โอห์ม (Ω), ตวัเกบ็ประจุ (Capacitor) เป็นแหล่งเกบ็พลงังานท่ีอยูใ่นรูปของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด 
(F) และตวัเหน่ียวน า (Inductor) ท าหนา้ท่ีป้องกนัการเปล่ียนแปลงการไหลของกระแสไฟฟ้า สร้างข้ึนจาก
ขดลวดตวัน าไฟฟ้า มีหน่วยเป็นเฮนร่ี (H) 
 

การต่อวงจรไฟฟ้าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีคือ 
  1) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (Series Circuit) คือ การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสใน
วงจรไหลผา่นโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพยีงเสน้ทางเดียว มีคุณสมบติัคือ กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรอนุกรม 
จะมีค่าเท่ากบักระแสไฟฟ้าท่ีไหลจากแหล่งก าเนิด แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่าง ๆ ของวงจรจะมีค่านอ้ย 
แต่วา่แรงดนัท่ีตกคร่อมละช้ินเม่ือรวมกนั จะมีแรงดนัเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหล่งก าเนิด ความตา้นทานรวม
ของวงจร จะมีค่ามากกวา่ความตา้นทานตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีต่ออยูใ่นวงจร 
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ภาพท่ี 4 การต่อวงจรแบบอนุกรม 
แหล่งท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69971/-blo-sciphy-sci-  

          (15 มิถุนายน  2562) 
 
  2) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน (Parallel Circuit) คือ การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสใน
วงจรไหลแยกเป็นหลายทางผา่นโหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตวั มีคุณสมบติัคือ กระแสไฟฟ้ารวมของ
วงจรขนาน จะมีค่าเท่ากบักระแสไฟฟ้ายอ่ยท่ีไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกนั แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม
ส่วนต่าง ๆ ของวงจร จะเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหล่งก าเนิด ความตา้นทานรวมของวงจร จะมีค่านอ้ยกวา่
ความตา้นทานตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีต่ออยูใ่นวงจร 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การต่อวงจรแบบขนาน 
แหล่งท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69972/-blo-sciphy-sci- 

          (15 มิถุนายน  2562) 
 
  3) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม (Compound Circuit) คือ วงจรไฟฟ้าท่ีมีการต่อวงจรทั้ง
อนุกรมและขนานผสมกนั 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การต่อวงจรแบบผสม 
แหล่งท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69973/-blo-sciphy-sci- 

          (15 มิถุนายน  2562) 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69971/-blo-sciphy-sci-
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69972/-blo-sciphy-sci-
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/69973/-blo-sciphy-sci-
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การต่อวงจรไฟฟ้าท่ีใชโ้ดยทัว่ไปตามอาคารบา้นเรือนจะใชแ้บบขนาน เน่ืองจากมีขอ้ดีคือ สามารถ
ต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดห้ลายชนิดพร้อมกนั และถึงแมจ้ะปิดสวิตชเ์คร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง หรือท าใหไ้ม่ครบวงจร
ไปในเสน้ใดเสน้หน่ึง เสน้ท่ีเหลือกย็งัสามารถท างานต่อไปได ้ต่างจากการต่อแบบอนุกรม เพราะเม่ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช้ินใดช ารุดหรือไม่ครบวงจร กจ็ะท าใหไ้ม่สามารถใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดเ้ลยทั้งวงจร ส่วน
ในแบบผสมอาจมีการใชง้านในบางกรณีซ่ึงเป็นการใชเ้พื่อท างานเฉพาะอยา่ง 
 

3. ระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ี
อาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยดึติดกบัแท่นกไ็ด ้เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอ ส าหรับจุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดเ้ร็ว
ข้ึนกวา่การปล่อยใหย้อ่ยสลายตามธรรมชาติ ท าใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบ าบดัน ้า
เสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand; BOD) ไดร้้อยละ 80-95 โดยอาศยัหลกัการท างานของจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน 
(Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติมอากาศซ่ึงนอกจากจะท าหนา้เพิม่ออกซิเจนในน ้าแลว้ยงัท าใหเ้กิดการกวนผสม
ของน ้าในบ่อดว้ย ท าใหเ้กิดการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ 

หลกัการท างานของระบบ ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบ าบดัน ้าเสียไดท้ั้งน ้ าเสีย
จากแหล่งชุมชนท่ีมีความสกปรกค่อนขา้งมาก และน ้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบใหบ่้อมี
ความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเกบ็กกัน ้า (Detention Time) ภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 3-10 วนั 
และเคร่ืองเติมอากาศจะตอ้งออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพสามารถท าใหเ้กิดการผสมกนัของตะกอนจุลินทรีย ์
ออกซิเจนละลายในน ้า และน ้าเสีย นอกจากน้ีจะตอ้งมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน ้า
เสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้งควบคุม
อตัราการไหลของน ้าภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเกบ็กกัใหเ้หมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการ
เจริญเติบโตเพิม่ปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป 
 

4. สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลูกถ่ัวงอก ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการงอกของเมลด็ 
มีดงัต่อไปน้ี 
  1.ความช้ืน เมลด็จะดูดน ้าเขา้ไป เพื่อช่วยในกระบวนการทางชีวเคมี 
  2.การท างานของน ้ายอ่ย ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงอาหารสะสมในพืชและเคล่ือนยา้ย 
อาหารไปยงัส่วนท่ีเจริญ 
  3.ออกซิเจนจ าเป็นส าหรับกระบวนการหายใจ ท าหนา้ท่ีเปล่ียนอาหารส ารองเป็นพลงังาน 
และการดูดอาหารของราก เพื่อการงอกของตน้อ่อน 
  4.อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความงอกสูง กระบวนการงอกด าเนินไปตามปกติ ตน้อ่อน สมบูรณ์  
อุณหภูมิสูง ความงอกต ่า รากเจริญเร็วขนาดเลก็ อุณหภูมิต ่า ความงอกต ่า รากเจริญชา้ 
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  5.แสงไม่จ าเป็นสาหรับการงอกของเมลด็ อาจทาใหร้ากเปล่ียนเป็นสีเขียว 
 

5. การเพาะถั่วงอกคอนโด  
  5.1 วิธีการเพาะ 
   1. แช่เมลด็ถัว่เขียวน ้าหนกั 500 กรัม เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
   2. เตรียมถงัเพาะทีมีลกัษณะทึบแสง และเจาะรูเพื่อระบายน ้าออก เพื่อจะใชใ้นการ
ท าระบบน ้าวน และป้องกนัการขงัของน ้าในถงัท่ีจะท าใหเ้มลด็ถัว่เขียวเน่าเสียได ้
   3. จดัชั้นถัว่ 
    3.1 เตรียมตะแกรงท่ีมีความหนาขนาด 5 มม. กบัขนาด 2 มม. จดัเรียงเป็น
ชุด โดยจะตอ้งน าตะแกรงขนาด 2 มม. อยูด่า้นล่าง และใหต้ะแกรงขนาด 5 มม. อยูด่า้นบน  
    3.2 น าเมลด็ถัว่เขียวมาแบ่งใหเ้ท่าๆ กนั 
    3.3 เกล่ียกระจายเมลด็ ใหซ้อ้นทบักนันอ้ยท่ีสุด 
    3.4 ระหวา่งท่ีเกล่ีย ตรวจสอบเมลด็ถัว่เขียวหากมีเมลด็ท่ีเสียหายให ้
เอาออก 
    3.5 จากนั้นเอาตะแกรงวางลงเป็นชั้นๆ ทบัซอ้นกนั 
   4. ปิดถงัเพาะถัว่งอกต่อกบัเคร่ืองตั้งเวลารดน ้าถัว่งอก โดยจะรดน ้าทุกๆ 2 ชัว่โมง
ในปริมาณน ้า 3 ลิตร ต่อเมลด็ถัว่เขียว 1 กิโลกรัม เป็นเวลาประมาณ 3-4 วนั 
                                5.เกบ็ผลผลิต โดยสามรถตดัรากไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะดวก สะอาด ปลอดภยั 
  5.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของถัว่งอก 
                              1. เมลด็ตอ้งมีชีวิต 
     2. น ้ าหรือความช้ืน 
                               3. ออกซิเจน 
                               4. อุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การเพาะถัว่งอกตดัราก 
แหล่งท่ีมา : http://tobayhealth.blogspot.com/2016/11/blog-post.html (15 มิถุนายน  2562) 

http://tobayhealth.blogspot.com/2016/11/blog-post.html


 บทที ่3 

อุปกรณ์และวธีิการด าเนินการ 
 

 ในการจดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ เร่ือง ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบ
น ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า คร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดอ้อกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์และด าเนินการ 
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 วสัดุอุปกรณ์ในการท าถงัเพาะถัว่งอกคอนโด 
  1) ถงัน ้ าพลาสติก สีด า ขนาดความจุ 50 ลิตร 2 ใบ 
  2) ท่อ pvc ปลายเรียบ และขอ้งอ   1 ชุด 
  3) หวักนัไหลเกลียวนอก    2 ตวั 
  4) สายยาง     0.5 เมตร 
  5) ป๊ัมออกซิเจน     1 ตวั 
  6) หวัทรายดูดฝุ่ น    1 ตวั 
  7) ตะแกรงท่ีมีความหนาขนาด 5 มม.   5 แผน่ 
  8) คตัเตอร์     1 ดา้ม 
  9) เล่ือย      1 ป้ืน 
  10) กระสอบป่าน    1 ผนื 
  11) กาวทาท่อ pvc    1 กระปุก 
  12) กาวร้อน     1 หลอด 
  13) ฟิวเจอร์บอร์ด    1 แผน่ 

14) สายไฟ     1 ชุด 
15) เมลด็ถัว่เขียว     500 กรัม 

 1.2 อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อวงจร 
  1) KidBright     1 ชุด 
  2) Relay 2 Channel    1 ชุด 
  3) computer power supply   1 ชุด 

4) ป๊ัมน ้า 12 V     1 ชุด 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการ และรวบรวมข้อมูล 
 คณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินการในการจดัท าโครงงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง  
เดือนกรกฏาคม 2562 โดยไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินงานดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน และรวบรวมขอ้มูล 
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      
ก าหนดเป้าหมาย ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง      
ออกแบบปฏิบติัการสร้างอุปกรณ์และเขียน
โปรแกรม 

     

ทดลอง/แกไ้ข การท างานของอุปกรณ์      
สรุปผล      
 
3. หลกัการท างาน 
 3.1 การออกแบบถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ไดอ้อกแบบโดยใช้
อุปกรณ์ดงัภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การออกแบบการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
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 3.2 หลกัการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า คณะผูจ้ดัท า
ไดน้ า KidBright มาเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการท างานจากการเขียนโปรแกรม KidBright IDE เพื่อ
สัง่งานใหอุ้ปกรณ์ท างานตามเง่ือนไข ต่อไปน้ี 
  1) เร่ิมตน้การท างาน KidBright จะท าการตั้งค่าเวลาในบอร์ดอตัโนมติั 
  2) เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนด KidBright จะสัง่งานใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าท างาน ป๊ัมน ้าจากถงั 
B มารดถัว่งอกท่ีถงั A คร้ังละ 3 ลิตร เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุกๆ 2 ชัว่โมง เม่ือครบตามท่ีก าหนด 
KidBright จะสัง่ใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าหยดุการท างาน 
  3) KidBright จะสัง่งานใหท้ างานวนซ ้าตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เป็นระยะเวลา 3 วนั 
  4) เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนด KidBright จะส่งการแจง้เตือนใหม้าเกบ็ผลผลิตผา่น Line 
และ KidBright กจ็ะสัง่หยดุการท างาน 
  
4. ล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
 ล าดบัขั้นตอนการท างานของโปรแกรมท่ีใชค้วบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถแสดงผงั
งาน (flow chart) ดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ภาพผงังาน (flow chart) แสดงขั้นตอนการท างาน 

วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 3 



บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์เร่ือง ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวน 
แบบอตัโนมติัประหยดัน ้า คณะผูจ้ดัท าไดใ้ชบ้อร์ด KidBright มาควบคุมการท างานของวงจร  
ปรากฏผลดงัน้ี 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลจากการออกแบบและสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้าดว้ย
บอร์ด KidBright สามารถบนัทึกผลการเปรียบเทียบการรดน ้าในถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบ
อตัโนมติัประหยดัน ้าท่ีใชน้ ้าในการรดคร้ังละ 3 ลิตร ไดด้งัตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบการใชน้ ้ าในการรดน ้าในถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
 

 
 

คร้ังท่ี 

 

น ้าท่ีเหลือ 

จากการรดน ้า 

(ลิตร) 

 

ผลต่างระหวา่งน ้า 

ท่ีใชใ้นการรดกบัน ้าท่ีเหลือจากการรด 

(ลิตร) 

 

ปริมาณน ้าท่ีเหลือในถงั 

(ลิตร) 

1 2.88 0.12 9.88 
2 2.85 0.15 9.73 
3 2.86 0.14 9.59 
4 2.88 0.12 9.47 
5 2.88 0.12 9.35 
6 2.86 0.14 9.21 
7 2.89 0.11 9.10 
8 2.89 0.11 8.99 
9 2.88 0.12 8.87 
9 2.88 0.12 8.87 
10 2.82 0.18 8.69 
11 2.82 0.18 8.51 
12 2.85 0.15 8.36 
13 2.84 0.16 8.20 
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คร้ังท่ี 

 

น ้าท่ีเหลือ 

จากการรดน ้า 

(ลิตร) 

 

ผลต่างระหวา่งน ้า 

ท่ีใชใ้นการรดกบัน ้าท่ีเหลือจากการรด 

(ลิตร) 

 

ปริมาณน ้าท่ีเหลือในถงั 

(ลิตร) 

14 2.82 0.18 8.02 
15 2.85 0.15 7.87 
16 2.85 0.15 7.72 
17 2.82 0.18 7.54 
18 2.88 0.12 7.42 
19 2.84 0.16 7.26 
20 2.85 0.15 7.11 
21 2.86 0.14 6.97 
22 2.88 0.12 6.85 
23 2.88 0.12 6.73 
24 2.86 0.14 6.59 
25 2.84 0.16 6.43 
26 2.86 0.14 6.29 
27 2.84 0.16 6.23 
28 2.86 0.14 5.99 
29 2.85 0.15 5.84 
30 2.85 0.15 5.69 
31 2.88 0.12 5.57 
32 2.88 0.12 5.45 
33 2.86 0.14 5.31 
34 2.84 0.16 5.15 
35 2.84 0.16 4.99 
36 2.88 0.12 4.87 
รวม 103.57 5.13 4.87 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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จากตาราง 2 พบวา่ ผลการเปรียนเทียบการใชน้ ้ าในการรดคร้ังละ 3 ลิตร จ านวน 36 คร้ัง ในถงัเพาะ
ถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ท่ีมีการน าระบบน ้าวนเขา้มาใช ้ซ่ึงไดน้ าปริมาณน ้าท่ี
เหลือในการรดจากคร้ังท่ีแลว้ มาใชใ้หม่ในการรดคร้ังถดัไป รวมทั้งส้ินใชน้ ้ าปริมาณ 5.13 ลิตร  

และบนัทึกผลการเปรียบเทียบการใชป๊ั้มออกซิเจนในถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบ
อตัโนมติัประหยดัน ้า ไดด้งัตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบการใชป๊ั้มออกซิเจนในถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
 

เง่ือนไข ผลลพัธ์ 
ไม่ใชป๊ั้มออกซิเจน น ้าท่ีใชใ้นการรดน ้าถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั 

ประหยดัน ้าจะเร่ิมเน่าเหมน็ ในระยะเวลา 36 ชัว่โมง  
ใชป๊ั้มออกซิเจน น ้าไม่เน่าเหมน็ สามารถน าน ้ ากลบัไปใชใ้นการรดถงัเพาะถัว่งอกซ ้าไดอี้ก

โดยไม่ส่งผลเสียต่อถัว่งอก 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ การไม่ใช่ป๊ัมออกซิเจน น ้าท่ีใชใ้นการรดน ้าถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวน
แบบอตัโนมติัประหยดัน ้าจะเร่ิมมีกล่ินเน่าเหมน็ ในระยะเวลา 36 ชัว่โมง และเม่ือใชป๊ั้มออกซิเจน น ้าไม่มี
กล่ินเน่าเหมน็ สามารถน าน ้ ากลบัไปใชใ้นการรดถงัเพาะถัว่งอกซ ้าไดอี้กโดยไม่ส่งผลเสียต่อถัว่งอก 

2. การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั
ประหยดัน ้า คณะผูจ้ดัท าไดน้ า KidBright IDE มาเขียนชุดค าสัง่ เพื่อสัง่งานให ้KidBright ท างานตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด ปรากฏตาม Source code ดงัภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 Source code ท่ีเขียนโดย KidBright IDE 



 
 

บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผลการด าเนินงาน 
 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ เร่ือง ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวน 

แบบอตัโนมติัประหยดัน ้า สามารถสรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 1. การออกแบบถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า สามารถสรุป 

ผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

  1.1 การออกแบบถงั A  จะเจาะรูท่ีดา้นล่างของถงั A   โดยใชด้อกสวา่นขนาด 1/8 น้ิว และ
เจาะรูตรงกลางท่ีบนฝาของถงั A เป็นวงกลามท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 2 เซนติเมตร เพื่อใส่หวักนัไหล
เกลียวนอก และใชฟิ้วเจอร์บอร์ดติดเป็นแผน่วงกลม โดยมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 32 เซนติเมตร เจาะรูขนาด
เท่ากนักบัดา้นล่างของถงั A และติดใตฝ้าถงั A 
  1.2 การออกแบบถงั B  ท่ีวางอยูด่า้นล่าง ภายในถงั B จะประกอบดว้ยป๊ัมน ้าขนาด 12 V 
และหวัทรายดูดฝุ่ น  ท าการตดัฝาถงั B จากจุดศูนยก์ลาง 14 เซนติเมตร เป็นวงกลม เพือ่ใหถ้งั A สวมลงบน
ฝาถงั B 4 เซนติเมตร และเจาะรูดา้นขา้งของถงั B โดยวดัจากถงั B 15 เซนติเมตร เพื่อใส่หวักนัไหล 
เกลียวนอก 
 2. ผลท่ีเกิดจากการเขียนโปรแกรม KidBright IDE เม่ือใชค้วบคุมการท างานของอุปกรณ์ท่ีออกแบบ
เป็นถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า โปรแกรมสามารถท างานไดต้ามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  2.1 เร่ิมตน้การท างาน KidBright จะท าการตั้งค่าเวลาในบอร์ดอตัโนมติั 
  2.2 เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนด KidBright จะสัง่งานใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าท างาน ป๊ัมน ้าจาก 
ถงั B มารดถัว่งอกท่ีถงั A คร้ังละ 3 ลิตร เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุกๆ 2 ชัว่โมง เม่ือครบตามท่ีก าหนด 
KidBright จะสัง่ใหม้อเตอร์ป๊ัมน ้าหยดุการท างาน 
  2.3 KidBright จะสัง่งานใหท้ างานวนซ ้าตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เป็นระยะเวลา 3 วนั 
  2.4 เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนด KidBright จะส่งการแจง้เตือนใหม้าเกบ็ผลผลิตผา่น Line 
และ KidBright กจ็ะสัง่หยดุการท างาน 

จากการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้าได ้ 
ผลการทดลองเปรียบเทียบการใชน้ ้ าในการรดคร้ังละ 3 ลิตร จ านวน 36 คร้ัง ในถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบ
น ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ท่ีมีการน าระบบน ้าวนเขา้มาใช ้ ซ่ึงไดน้ าปริมาณน ้าท่ีเหลือในการรดจาก
คร้ังท่ีแลว้ มาใชใ้หม่ในการรดคร้ังถดัไป รวมทั้งส้ินใชน้ ้าปริมาณ 5.13 ลิตร เม่ือเทียบกบัการรดน ้าใน 
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ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดแบบภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีใชน้ ้ าทั้งหมด 108 ลิตร ท าใหเ้ห็นผลต่างของปริมาณน ้าท่ีใช้
ต่างกนัถึง 102.87 ลิตร  

จากผลการทดลองโดยไม่ใชป๊ั้มออกซิเจน น ้าท่ีใชใ้นการรดน ้าถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบ
น ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้าจะเร่ิมเน่าเหมน็ ในระยะเวลา 36 ชัว่โมง และการทดลองโดยใชป๊ั้ม
ออกซิเจน น ้าไม่เน่าเหมน็ สามารถน าน ้ ากลบัมาใชใ้นการรดถงัเพาะถัว่งอกซ ้าไดอี้กโดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ถัว่งอก 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1. การสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า ท่ีใชถ้งัสีด า 2 ใบ  
มาวางซอ้นกนั สามารถประหยดัพื้นท่ีไดดี้ และสามารถวางไดห้ลายถงัในพื้นท่ีท่ีจ  ากดั เคล่ือนยา้ยไดง่้าย  
มีน ้ าหนกัเบา สามารถประหยดัน ้า โดยการใชร้ะบบน ้าวนท่ีน าน ้ าจากการรดคร้ังท่ีแลว้มาใชซ้ ้ าอีกคร้ังในการ
รดคร้ังถดัไป บ าบดัน ้าดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ท่ีอาศยัการเติม
ออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศใหน้ ้ า(สุรีย ์บุญญานุพงศ ์และ ณษัฐพงศ ์วรรณวิจิตร, 2551: ออนไลน)์  
เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นน ้า ท าใหน้ ้ าไม่มีการส่งกล่ินเน่าเหมน็ ประหยดัน ้าไดดี้กวา่ 
ถงัเพาะถัว่งอกแบบภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีใชน้ ้ าในการรดถงัเพาะถัว่งอกถึง 108 ลิตร น ้ าท่ีใชใ้นการรดยงั 
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อ่ืนไดอี้ก และมีการแจง้เตือนผา่น Line เม่ือถึงเวลาเกบ็ผลผลิต ในการออกแบบ 
ถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้าไดมี้การศึกษาอุปกรณ์ตน้แบบจากของรุ่นพี่ 
ท่ีโรงเรียนเคยท า จะใชถ้งัในการถัว่งอก 3 ใบ มีการใชแ้บตเตอร่ีท่ีมีขนาดใหญ่ แบตเตอร่ีมีพลงังาน 
ไม่เพียงพอต่อการเพาะถัว่งอกตลอดทั้ง 3 วนั ยากต่อการเคล่ือนยา้ยเม่ือตอ้งการท่ีจะยา้ยพื้นท่ีวาง 
ถงัเพาะถัว่งอก ตอ้งมีการตั้งค่าก่อนการใชง้านเสมอ และไม่มีการแจง้เตือนเม่ือถึงเวลาเกบ็ผลผลิต 

2. การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั 
ประหยดัน ้า สามารถท างานไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้โดยจะรดน ้าทุกๆ 2 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง 
เม่ือครบ 72 ชัว่โมง จะส่งการแจง้เตือนผา่น Line ใหม้าเกบ็ผลผลิต คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม 
KidBright IDE ท่ีมีชุดค าสัง่แบบ block-structured programming มาประยกุตใ์ชเ้ขียนสัง่งานอุปกรณ์และ
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดอ้อกแบบข้ึน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีง่ายต่อการเรียนรู้อีกทั้งยงัมีการน ามาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเขียนเพื่อสัง่งานให้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท างานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้ซ่ึงการเขียนโปรแกรมท่ีดีไม่จ าเป็นไม่จ าเป็นตอ้ง
เขียนโปรแกรมใหย้าวเกินไป หากเขียนสั้นๆ เขา้ใจง่าย และท างานได ้นัน่ถือวา่เป็นโปรแกรมท่ีดี ซ่ึงจากการ
ท าโครงงานคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าสามารถประยกุตก์ารเขียนโปรแกรม KidBright IDE ใหส้ามารถสัง่งานการ
เง่ือนไขท่ีก าหนดได ้
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ไดถ้งัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้าท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
2. ไดถ้ัว่งอกท่ีสะอาด ปลอดภยั ไร้สารพิษตกคา้ง 
3. สามารถประยกุตค์วามรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรมมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
4. สามารถประยกุตค์วามรู้ในการออกแบบถงัเพาะถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั 

ประหยดัน ้าไปออกแบบอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัอ่ืนๆ โดยการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สัง่ใชง้านได ้
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเพิ่มจ านวนถงัในการเพาะถัว่งอกใหม้ากข้ึน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการบริโภคและน าไป 
จ าหน่ายได ้
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1. อุปกรณ์หลกัส าหรับถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
 

 

ภาพท่ี 11 KidBright 

 

 

ภาพท่ี 12 Relay 

 

 

 

ภาพท่ี 13 Computer Power Supply 

 

 

      ภาพท่ี 14 ป๊ัมน ้า 12 V 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ป๊ัมออกซิเจน 
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2. ด าเนินการเขียนโปรแกรม KdBright IDE และเช่ือมต่อวงจร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 เขียนโปรแกรม KidBright IDE 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 Source code 
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ภาพท่ี 18 การต่อวงจรควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 วงจรควบคุมการท างาน 
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3. จดัท าโครงสร้างเคร่ืองมือควบคุมอุปกรณ์การท างานของถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติั
ประหยดัน ้า 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 ออกแบบโครงสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ประกอบโครงสร้างถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 
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ภาพท่ี 22 การทดสอบวงจรและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ชุดถงัเพาะถัว่งอกคอนโดระบบน ้าวนแบบอตัโนมติัประหยดัน ้า 

 

 


