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ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 



 

 

สารอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีต้อนรับผู้เขา้ร่วมงานทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู ่ช ุมชนแห่งประเทศไทย คร ั ้งท ี ่  14 (14th Thailand Renewable Energy for Community 
Conference; TREC 14) ทางมหาวิทยาลัยรู ้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ ่งในการจัดงานครั้ง  นี้ 
ภายใต้แนวคิด “Smart Energy – Smart Agriculture – Smart Community” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากนักวิจัย นักวิชาการ ชุมชนด้านพลังงาน 
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ภายใต้การนำเสนอผลงานใน
รูปแบบผสมผสาน ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
การจัดสัมมนาวิชาการวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญ

อย่างหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานของประเทศไทยให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยนำแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและก้าวไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงาน และพลังงานทางเลือกเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับชุมชน 

 
ขอขอบคุณ คณะผู้จัดงาน นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ

ในการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์  
ต่อการขับเคลื่อน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 



 

 

สารจากคณบดี 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของ
ประเทศ สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ของประเทศ ภายใต้กรอบแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง สอดคล้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพัฒนาพลังงานวิจัยรวมถึงการบริการวิชาการให้
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมช ซึ่งจะครบรอบ 15 ปีถัดไป พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสในการจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC14) ภายใต้แนวคิด 
“Smart Energy Smart Agriculture Smart community” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ประชาชน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ผลงานวิจัยให้เกิดการบูรณาการในภาพรวมสำหรับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานของประเทศอันนำ
เพื่อการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ 

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าบทความวิจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดที่จากการนำเสนอ ในการประชุม
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของประเทศไทยและขอขออวยพรให้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
 
 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง) 
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 



 

 

สารประธานที่ปรึกษา 
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

 
ในนามของประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดตั้งมากว่า 10 ปี

แล้ว การก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการ นำความรู้จากภาควิชาการที่ได้ ศึกษา วิจัย สนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน ลงสู่ประชาชน ชุมชนให้เกิดการใช้งานจริง ให้ประเทศพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของนักวิจัยไทย 
โดยเน้นการนำพลังงานและรูปแบบการจัดการพลังงาน เพื่อนำไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมต่อชุมชนในประเทศ
ไทย และเพื่อให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงจากการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากน้ำหรือพลังงานที่เหมาะสม 

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 
แล้ว ภายใต้ชื ่องาน “Smart Energy Smart Agriculture Smart Community (พลังงานอัจฉริยะ เกษตร
อัจฉริยะเพื่อชุมชนอัจฉริยะ)” นี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งของสมาคมฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
กัน ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร 
รวมทั้งนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
การสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญ
การ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับ
สังคมและชุมชนในประเทศและแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานของชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  ในฐานะตัวแทนของสมาคมพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ขอโอกาสพิเศษนี้ใคร่ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสัมมนา
วิชาการฯ ขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน รวมถึงทีมงานในการจัดงานครั้งนี ้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่  14  ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้โดยรวมของภาคชุมชน 
และด้านวิชาการของประเทศต่อไป 

         

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์) 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 



 

 
สารนายกสมาคมฯ 
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

 
ปี 2564 ปีนี้การเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังต่อเนื่อง ส่งผลให้

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัมมนาวิชาการ TREC 14 เป็นรูปแบบทั้ง Online และ Onsite ภายใต้
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามชุมชนพลังงานและชุมชนเกษตร ต้องปรับตัวให้สามารถ
อยู่ร่วมกันและอยู่ได้ภายใต้ภาวะโรคระบาด แสวงหาการเลือกใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน 

ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่ง สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 
“งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 13 ปี ซึ่งงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน “Smart 
Energy Smart Agriculture Smart Community” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงชุมชนพลังงาน ชุมชนเกษตร สู่การ
เป็นชุมชนอัจฉริยะ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่รอดได้ในช่วงยุคโควิด-19 ระบาด พร้อมแสวงหามาตรการหรือ
แนวทางการอยู่รอดของชุมชนภายหลังการฟื้นฟูของโควิด-19 รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และเครือข่ายพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นงาน
ประชุมวิชาการแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการบูรณาการระหว่างภาคนักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
เข้าด้วยกัน 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือ TREC 14 นี้ สามารถตอบโจทย์การสร้างเครือข่ายชุมชนพลังงานอัจฉริยะและ
ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ ในยุคโควิท 19 ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน 
สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้งานด้านวิชาการ ขยายผลลงสู่ภาคชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 

         

                (ดร.อำพล  อาภาธนากร) 
          นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
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ก ำหนดกำร 
งำนประชุมสัมมนำวิชำกำรรูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 

14th Thailand Renewable Energy for Community Conference 
วันที่ 10 – 12 พฤศจิกำยน 2564 

ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………… 

 

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

09.00 – 10.30 น. 

พิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 
- กล่าวต้อนรับ โดย ประธานที่ปรกึษา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ผศ.ดร.วิรชยั โรยนรินทร์) 
- กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ดร.อ ำพล อำภำธนำกร) 
- ประธานกล่าวเปดิงาน 

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้แทน)  
- ประธานกล่าวเปดิงานร่วม  

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร) 
โดย ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญบ่ริหารช่ือเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
(นำงกนกพร รอดรุ่งเรือง) 

- พิธีมอบโล่เกียรติยศแกผู่้สนับสนนุการจัดงาน 
โดย ตัวแทนสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

10.30 – 11.00 น. 
บรรยายพิเศษ “Energy Disruption and Thailand Energy Community in The Future” 

โดย  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลังงานทดแทนและสมารต์กรดิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร) 

11.00 – 11.30 น. 
บรรยายพิเศษ “โรงเรือนอัจฉริยะกับสมุนไพรทางเลือกส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน”  

โดย  ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพฒันาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ (ศ.ดร.อำนัฐ ตันโช) 

11.30 – 12.00 น. 
กล่ำวต้อนรับ และบรรยำยพิเศษ “การพัฒนามหาวิทยาลยัแม่โจสู้ก่ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนเพื่อชุมชน” 

โดย  อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ ้(รศ.ดร.วรีะพล ทองมำ) 
 หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง ระหว่างการบรรยาย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 – 14.30 น. 

เสวนาพิเศษ “วิกฤติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศโลกต่อวิถชีวีิตของสังคมเกษตรกรไทย” 
โดย  ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์            ประธานท่ีปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม ่
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี                  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
นำงอัจฉริยำ  เจริญศักด์ิ            ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินรายการ โดย ดร.อ ำพล อำภำธนำกร  นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

14.30 – 15.00 น. 
“บทบำท หน้ำท่ี ของสมำคมฯ ต่อกำรขับเคลื่อนด้ำนพลังงำนชุมชน” โดย คณะกรรมการสมาคมพลังงานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.30 น. กิจกรรม Show & Share พลังงานชุมชน (ห้องประชุมใหญ่) 
17.30 น. เป็นต้นไป เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

09.00 – 12.00 น. 

น ำเสนอบทควำมวิชำกำร กิจกรรมคลินิกชุมชน 

ห้องที่ 1: นวัตกรรมด้านพลังงาน 
ห้องที่ 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 
ห้องที่ 4: ไฟฟ้าชุมชน 
ห้องที่ 5: เช้ือเพลิงและความร้อนชุมชน 
ห้องที่ 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

หัวข้อ: สมุนไพรทางเลือก การขออนุญาต  
           การแปรรูป และการจ าหน่าย 
หัวข้อ: สมุนไพรไทยกับการป้องกัน 
           และรักษาโควิด-19 

หัวข้อ: เกษตรสมัยใหม่ “ท าน้อยแต่ไดม้าก” 
         และการสร้างคุณคา่ให้ผลติภัณฑ ์

หัวข้อ: พลังงานกับการจัดการภัยพิบัติ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. 

นักวิชำกำร ชุมชน 
ห้องที่ 1: นวัตกรรมด้านพลังงาน 
ห้องที่ 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 
ห้องที่ 4: ไฟฟ้าชุมชน 
ห้องที่ 5: เช้ือเพลิงและความร้อนชุมชน 
ห้องที่ 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

Workshop 
“Smart Farming” (เกษตรอัจฉริยะ) 

18.00 น. เป็นต้นไป พิธีมอบธงการจัดงาน TREC 15 / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 10.30 น. เยี่ยมชม และแลกเปลีย่นความรู้ “ฐำนเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะ และพลังงำนชุมชน”  
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  สรุปการจัดกิจกรรมและน าเสนอ 
13.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

หมำยเหตุ  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 (TREC-14)  
 

A 1 

 

สารบัญ 
 

บท 
ความ 

ที ่

รหัส
นำเสนอ
บทความ 

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หน้าที ่

1 EA-1 การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิง
ความร้อนในเครื ่องอุ ่นอากาศพลัง
แสงอาทิตย์ด้วยการติดตั ้งครีบบน
แผ่นดูดซับความร้อน 

พิทักษ์ พร้อมไธสง, ภาณุวัฒน์  หุ ่นพงษ์, 
เพชรพิสิฐ เอี่ยมสอาด, นรินทร์ กุลนภาดล, 
พงษ์เจต พรหมวงศ์ และ สมพล  สกุลหลง 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

2 EA-2 ปฏิกิร ิยาการควบแน่นของน้ำจาก
อากาศด้วยการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนร่วมกับตู้แช่เย็น 

นิกราน หอมดวง, เจนจิรา อุตเรือน,  
กิตติกร สาสุจิตต์, ชูรัตน์ ธารารักษ์,  
นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่, แสนวสันต์ ยอดคำ, 
 ประนอม ยังคำมั่น 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

3 EA-3 กา รพ ัฒนาอ ุ ปกรณ ์ เ ก ็ บ ข ้ อมู ล
ระยะไกลพลังงานต่ำ 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ,  พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ , 
สมศักดิ์  วรรณชัย, จักรรินทร์  ถิ่นนคร,  ยุพ
เยาว์ หัสจรรย์, มนสิกานต์ ทัศวิล 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

4 EA-4 การเปร ียบเท ียบผลกระทบด ้าน
สิ่งแวดล้อมของการจัดการเศษวัสดุ
เหลือท้ิงจากการผลิตลำไย 

พัชรี อินธน,ู  กนกพร คำปลิว,  
แสนวสันต์ ยอดคำ, พัชรินทร์ สุภาพันธ ์

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

5 EA-5 การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง
การปลูกข้าวแบบสมัยใหม่กับการ
ปลูกข้าวแบบท่ัวไป 

แสนวสันต์ ยอดคำ, พัชรี อินธน,ู  
นาธาน จะทอ, สริญญา พรมรุกขชาติ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

6 EA-6 ก า ร ศ ึ ก ษ า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ร ่วมกับระบบ
ไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์
ปลา 

สุลักษณา มงคล,อัครินทร์ อินทนิเวศน์, 
ชวโรจน์ ใจสิน, ธงชัย มณีชูเกตุ, 
ธัญลักษณ์ สันเดช, ภานุวิชญ์ พุทธรักษา
ธนวัฒน์ นิลขาว, สราวุธ พลวงษ์ศรี 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

7 EA-7 โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19 นิวดี คลังสีดา, สัณหพร กาเรียน,  
จุฑาทิพย์ ชมภูมี, และภาคิณ มณีโชติ 

45-51 

8 EA-8 นวัตกรรมพลังงานทดแทนและการ
จัดการอย่างย ั ่งย ืนสำหร ับเกษตร
อินทรีย์ 

ปิยะพงษ์ ยงเพชร,  ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, 
ไตรมาศ พูลผล, เทอดเกียรติ แก้วพวง, 
ถกลรัตน์ ทักษิมา, ณัฐกิตต์ อยู่ด้วง,  
พัชรา ยงเพชร, กนกพร ดิษฐกระจันทร์ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

9 EA-9 การทำนายอุณหภูมิเพื่อการออกแบบ
ขนาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในโรง
เพาะเห็ดฟาง 

เตชาธร ชัยวงศ์, ภคมน ปินตานา,  
ธเนศ ไชยชนะ, ชวโรจน์ ใจสิน,  
ชลัมพล ธารารักษ์ 

60-65 

10 EA-10 การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้ง
ไมโครเวฟแบบถังหมุน 

ธัญวรัตม์ ประเดชบุญ, ฐิยฉัตร ชูวิทย์,  
ณัฐวุฒิ ดุษฎี, ศิรินุช จินดารักษ์ 

66-70 

11 EA-11 การศึกษาสมรรถนะของโรงงานผลิต
พืชแบบต้นทุนต่ำสำหรับเพาะเลี ้ยง
กล้วยไม้ในขวดแก้ว 

รัชฎาภรณ์ วรรณนุช, สุลักษณา มงคล 71-77 



งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 (TREC-14)  
 

A 2 

 

สารบัญ 
 

บท 
ความ 

ที ่

รหัส
นำเสนอ
บทความ 

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หน้าที ่

12 EV-1 การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ต ้นท ุนต ่ ำตรวจค ุณภาพอากาศ
สิ่งแวดล้อม PM 2.5 

ศิริชัย  ลาภาสระน้อย   
เกรียงกมล มงคลเมือง  
ปรเมษฐ ์ นวมโคกสูง 

78-86 

13 EV-2 การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อน
จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมะม่วง
หิมพานต์ 

ปฏิพัทธิ ์ถนอมพงษ์ชาติ,   
ณัฐนันท์ พุกอินทร์, แทนชนก ยอดยิ่ง,  
ภคมน ปินตานา 

87-94 

14 EV-3 ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ด ู ด ซ ั บ ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเมโซพอรัสซิลิ
กาแบบกลวงส ังเคราะห ์ ด ้วยว ิธี
แม่แบบชนิดอ่อน 

พชรภา สิงลี, ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 95-101 

15 EV-4 คาร์บอนฟุตพริ ้นท์องค์กรและแนว
ทางการลดการปล ่อยก ๊ าซเร ือน
กระจก:กรณีศ ึกษาเทศบาลตำบล
หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 

สุทธิพร เคียนทอง, ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ, 
ณรงค์ เครือกันทา, กนกกัญญา รวมไมตรี, 
ญาดามณี เขือ่นใจ, และวราคม วงศ์ชัย 

102-108 

16 EV-5 การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบ
ยางพลวงในจังหวัดแพร่ 

ทิพารัตน์ สหตรงจิตร,   
ลักขณา พันธุ์แสนศรี , 
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 

109-116 

17 EV-6 การสร ้างม ูลค่าเพิ ่มให ้ก ับต ้น ใบ 
เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์
กระถางช ี วภาพท ี ่ เ ป ็ นม ิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี,  
ทิพารัตน์ สหตรงจิตร  
ลักขณา พันธุ์แสนศรี 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

18 EV-7 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อย
สลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัด
แพร่ 

ลักขณา พันธุ์แสนศรี,  
ทิพารัตน์ สหตรงจิตร,  
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 

130-136 

19 EV-8 การศึกษาอิฐทางเดินเท้าจากขยะ(เศษ
ไม้ทั ่วไป) ผสมเปลือกไข่ไก่ เปลือก
หอยตลับ และกระดูกวัว 

จีรัฐติกุล กล้าหาญ ,  สุริยา มากล้น ,  
สมบัติ ก่ำมอญ , กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ , กฤต
ภาส หอมระรื่น 

137-141 

20 EV-9 หลังคาที ่ เหมาะสมสำหรับอาคาร
สำนักงาน กรณีศึกษา จ.พิษณุโลก 

ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา , นิรชา เขียวหลาน ,  
พิชากร เสรีอรุโณ และ สมชาย เมอแล 

142-146 

21 EV-10 การพัฒนาชุดทดสอบค่าไอโอดีน
สำหรับควบคุมการผลิตถ่านดูดกลิ่น
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โสรญา สุวรรณฝน, นันทนา โพธิ์แสง, สุวัฒน์ 
สูงเลิศส่งฟ้า, อารีย์ ไวยรัชพานิช, อภิชาติ 
คงแป้น, ภัทราณี นาคคงคำ,   
จันที ชัยสิทธ์ิ, และเทียนทอง หัดโนนตุ่น 

147-152 

22 EV-11 กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์
การต้นทุนของภาชนะธรรมชาติจาก
ใบตองตึง 

โชติกา จีนาแก้ว, สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 153-160 
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23 CE-1 การศึกษาศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทาง
เกษตรในจังหวัดน่านเพื่อเป็นแนวทาง
ในการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 

กฤษนนท์  สนธ,ิ อรรนนท์  บัวศรี 161-166 

24 CE-2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
ในการลงท ุนโครงการผล ิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน 
กรณีศึกษาสำหรับโรงเรียนประจำ
ตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

ณัฐพล ใจสำรวม 167-172 

25 CE-3 กรณีศึกษาอุปสรรคในการเข้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร  SPP Hybrid Firm ข อ ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

กัมปนาท ทับมณ,ี ภูมิอานันท์ นิยมนา, พิชญ์
พงษ์ จันทา, กัมปนาท ซิลวา,  
พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, นุวงศ์ ชลคุป 

173-177 

26 CE-4 แนวทางการพิจารณากิจกรรมเพื่อ
ส ั งคม  (CSR) ส ำหร ั บการจ ัดตั้ ง
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

พิชญ ์พงษ ์  จ ันทา , ว ัชรากร อ ินทะโน , 
Khemrath Vithean, กัมปนาท ซิลวา,  
นุวงศ์ ชลคุป 

178-183 

27 CE-5 การประเมินด้านประสิทธิภาพและ
เศรษฐศาสตร์ในการเชื ่อมโยงระบบ
ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาพิกัดกำลัง 100 กิโลวัตต์ ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 

ไตรรัตน์  ปะท ิ 184-188 

28 CE-6 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและ
ชีวิตที่ดี 

เสริมสุข บัวเจริญ, ธเนศ ไชยชนะ,   
กิตติกร สาสุจิตต์, ภคมน ปินตานา,   
ปาริชาติ บัวเจริญ 

189-199 

29 FH-1 การใช้ประโยชน์โปรดิวเซอร์แก๊สจาก
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นถ่านไม้ใน
ระบบสูบน้ำพลังงานชีวมวลโดยใช้
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 

กิตติกร สาสุจิตต์, วิโรจน์ เลาลี,  
วีรากร ยศยิ่ง, เสริมสุข บัวเจริญ,  
นิกราน หอมดวง 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

30 FH-2 การพัฒนาคุณภาพของถ่านแข็งอัด
แท่งจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากกิจกรรม
เพาะเห ็ดหอม หม ู ่บ ้านปางมะโอ 
ตำบลวังเง ินอำเภอแม่ทะ จ ังหวัด
ลำปาง 

อดิศร ถมยา,สกล จิโนสวัสดิ์, 
 นิวัติ กิจไพศาลสกุล, 
ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ 

208-216 

31 FH-3 การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน
ในชุมชน กรณีศึกษา: พื้นที่ บ้านทุ่ง
โป ่ง ตำบลบ ้านตาล อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ไพฑูรย์ เหล่าดี, ศศิธร ใสปา,  
ณัฐิยา ตันตรานนท์,  
ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 

217-224 
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32 FH-4 การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐ
มอญเชื ้อเพล ิงชีวมวลที ่ออกแบบ
สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

อุกฤต สมัครสมาน, นันท์นิชา วงค์ตะวัน
,สมศรี พรมท้าว, สุพัตรา สุนทร,  
คณิต มานะธุระ, กิตติกร สาสุจิตต์ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

33 FH-5 ผลกระทบความหนาแน่นชีวมวลที่มี
ต่อกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ จาก
เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบฟิกส์เบด 

เจนจิรา อุตเรือน, กิตติกร สาสุจิตต์,  
ชูรัตน์ ธารารักษ์, นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่,  
บุญยาพร แสนพรม, พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์,  
นิกราน หอมดวง 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

34 FH-6 การทดลองผลิตเชื ้อเพล ิงชีวภาพ
ทะลายปาล์มด้วยเครื ่องปฏิกรณ์ไพ
โรไลซิสแบบช้า 

อ ิ ศ เ ร ศ  ส า ย ป ั ญ ญ า , Rameshprabu 
Ramaraj, เสริมสุข บัวเจริญ,  
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล, เจนจิรา อุตเรือน,  
นิกราน หอมดวง 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

35 FH-7 การศึกษาเปร ียบเทียบสมรรถนะ
ความร ้อนของเตาห ุงต ้มพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล,ปรียาภรณ์ ปฏิพิมพาคม
,แววตา แนวเสือ 

246-253 

36 FH-8 การทอริแฟคชั่นของเปลือกมะคาเด
เมียและกะลากาแฟด้วยแก๊สไอเสีย
แห้ง 

สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, อุกฤต สมัครสมาน, 
คณิต มานะธุระ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

37 FH-9 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านและ
ผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก 

หฤษฎ์ คล่องดี  อารียา ฝ่ายทะแสง 
อธิตญา จันทร์วงษ์เดือน 

265-271 

38 FH-10 การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำมัน
เหลือทิ้งภายในครัวเรือนที่เหมาะสม
ในพื้นที่บ้านคลองหมากนัด  ตำบล
บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 

เทอดเกียรติ แก้วพวง, ปิยะพงษ์ ยงเพชร ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

39 FH-11 การลดความชื ้นในก๊าซชีวภาพด้วย
ถ่านไบโอชาร์โดยใช้ระบบตรวจวัด
ความช้ืนแบบอัจฉริยะ 

นายพีรณัฐ ศรีตะปัญญะ, จิราพร เผ่าเอี้ยง, 
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร 

277-285 

40 FH-12 ผลเชิงพลังงานและเศรษฐศาสตร์ตาม
การเปล ี ่ยนแปลงร ูปทรงของชุด
ควบแน่นน้ำส้มควันไม้ จากเตาถ่าน
ชีวภาพ 

เสกข์สิทธิ์ คำหล่อ, ภัทราวุธ อุดเตน,  
ธนพงษ์ บุญตา, สุเทพ บุญมาบำรุง,  
สถาพร พิมสาร,  กันยาพร ไชยวงศ์,  
ณัฐพล วิชาญ1 

286-291 

41 FH-13 การพ ัฒนาระบบการบดเศษขยะ
อ ินทร ี ย ์ จากคร ั ว เร ื อนเพ ื ่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ 

สุรเดช รุ่งทอง, รพีพล ทรัพย์พาลี,  
รจพรรณ นิรัญศิลป์ 

292-297 

42 FH-14 การประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอของตู้เย็น
เพื่อการอัดเก็บแก๊สชีวภาพ 

อภิเศษ1 ญานิกา, ขาวเอี่ยม, ร 
จพรรณ นิรัญศิลป์ 

298-303 
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43 FH-15 การแยกชั้นผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลใน
กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน 
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสี 

ศุภสิทธิ์ อภิมุขเจริญ, ศราวุฒิ จันทร์ย้อน, 
รจพรรณ นิรัญศิลป์ 

304-309 

44 FH-16 ระบบผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพอัตโนมัติจาก
น ้ำล ้นของกระบวนการหม ักก ๊าซ
ชีวภาพ 

เมธาวัฒน์ วิชารักษ์, ธนาคม โพธ,ิ  
รจพรรณ นิรัญศิลป์ 

310-314 

45 FH-17 การพัฒนาใบกวนและประยุกต์ใช้
สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในถัง
ปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคช่ัน 

เอกราช ขอบขันคำ, สิทธิชัย ดีจันทร์,  
รจพรรณ นิรัญศิลป์ 

315-320 

46 FH-18 การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติถ่าน
ช ีวภาพซ ังข ้าวโพดเม ื ่อใช ้ เคร ื ่อง
ปฏิกรณ์แบบเบดเคลื่อนที ่

พงษ์ภิญโญ ปัญโญใหญ่, ชูรัตน์ ธารารักษ์, 
กิตติกร สาสุจิตต์, นำพร ปัญโญใหญ่,  
นิกราน หอมดวง 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

47 FH-19 การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ
ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ โดยใช้เทคนิค
การวัดค่าความต้านทาน 

อารียา ชาห์, ปิยณัฐ หงษ์กังวาล,  
พิสิษฏ์ มณีโชติ, พัชรินทร์ เยาวรัตน์,  
ธวัช สุริวงษ์ 

328-332 

48 EM-1 การลดใช ้พล ังงานของระบบปรับ
อากาศท ี ่ ม ีการควบค ุมความดัน
คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อน
เพื ่ออนุร ักษ์พล ังงาน กรณีศึกษา: 
อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรี
สอร์ท ชุมพร 

ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม,  
บัญชา บูรณพัฒนศิริ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

49 EM-2 การศึกษาการลดการใช้พลังงานใน
ระบบปั๊มน้ำของเครื่องทำน้ำเย็นโดย
วิธีหรี่วาล์ว 

ปรัชพงศ์ นับถือตรง, โชคดี ปัดนา, ธวัช กอง
ส ี

342-347 

50 EM-3 การศึกษาสถานที่ตั้งและต้นทุนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่กระจาย
ต ัวของแหล ่ งว ัตถ ุด ิบในจ ั งหวัด
นครพนม 

ณรงค์ฤทธิ์  อุปพงษ์, กุ ้งนาง ศรีแนนบาล
,อภิชญา แสงศิลา 

348-353 

51 EM-4 การพ ัฒนาระบบต ิดตามการใ ช้
พลังงานไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้
สมองกลฝ ังต ัว  Raspberry Pi เพื่อ
การบันทึกข้อมูลและเชื ่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

วันวิเศษ อภิชาติ,นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์,
พันธ์ลพ สินธุยา,วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, 
หทัยทิพย ์สินธุยา,อำนาจ โกวรรณ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

52 EI-1 การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงด้วยเตา
กลองเพลขนาด 200 ลิตร 

ฤทธิไกร ไชยงาม, ไพรัตน์ ธรรมแสง 361-366 

53 EI-2 น้ำด่างจากถ่านไม้ไผ่ที ่ผลิตด้วยเตา
กลองเพลขนาด 200 ลิตร 

จารุพร ไสยสุภีย์ , ฤทธิไกร ไชยงาม 367-371 
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54 EI-3 การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดยพล ังงานแสงอาทิตย ์ด ้วยสาร
เปลี่ยนสถานะ 

ชนิดา ป้อมเสน, ทวีวัฒน์ สุภารส 372-378 

55 EI-4 ก า ร พ ั ฒน า ต ู ้ อ บ แ ห ้ ง พล ั ง ง าน
แสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ัน 

ชนิดา ป้อมเสน, สุรศักดิ์ ศรีปาน,  
ทวีวัฒน์ สุภารส 

379-386 

56 EI-5 การศึกษาเทคโนโลยีการระบายความ
ร้อนสำหรับหน่วยประมวลผลกลาง
คอมพิวเตอร ์ส ่วนบุคคล เพื ่อเพิ่ม
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ปรานปรียา   มะโนมูล ,  
สิริลักษณ์  โดยบุญ 

387-396 

57 EI-6 การศ ึกษาผลกระทบของฝ ุ ่นต่ อ
ประส ิทธ ิภาพการผล ิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภูวเดช เมฆสุวรรณ , ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ,  
ศิริชัย เทพา , กฤษณพงศ์ กีรติกร ,  
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , บัณฑูร เวียงมูล 

397-403 

58 EI-7 การควบคุมอุณหภูมิตู ้อบแห้งแบบ
โดมพาราโบลิกด้วยเครื ่องควบคุม
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 

วีระศักดิ์  จุลภักดิ์ และชานนท์ บุญมีพิพิธ 404-410 

59 EI-8 การทดสอบอัดเม ็ดชีวมวลจากมูล
จระเข้ 

ปัทมา  สรสนิธ และชานนท์ บุญมีพิพิธ 411-417 

60 EI-9 ก า ร พ ั ฒน า ต ู ้ อ บ แ ห ้ ง พล ั ง ง าน
แสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 

ภาคิณ มณีโชติ,กิตติชัย เทียนสา, 
ชัยวัฒน์ นครชัยศรี,เทพ เกื้อทวีกุล 

418-422 

61 EI-10 เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยก
ส ่วนหลายต ัวกรองด ้วยพล ังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับเครื ่องยนต์ทาง
การเกษตร 

เทพ เกื้อทวีกุล,จิรวัฒน์ คันทะตุ่น, 
ธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน, 
เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงค ์

423-431 

62 EI-11 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ ้ าจาก โซล ่ าบนหล ั งคาจาก
ผลกระทบของระยะความสูงในการ
ติดตั้ง 

สุเทพ สีมาลา, วิรชัย โรยนรินทร์ 432-439 

63 EI-12 การออกแบบและสร้างโซล่าคุกกิ้ง
ร่วมกับโซล่าเซลล์ 

ภาคิณ มณีโชติ, ชุมพร เชียวขาว,  
นฤดม สืบเนียม, และ วรวุฒิ บุตรดี 

440-444 

64 EI-13 การใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้ำ
ร ้อนพลังงานแสงอาทิตย์  ร ่วมกับ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ปองพล รักการงาน, 
กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, 
ชลีดล อินยาศรี 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

65 EI-14 การศึกษาอัตราความเหมาะสมของ
เชื้อเพลิงเขียวในจังหวัดกำแพงเพชร 

นิวดี คลังสีดา  ภาณุวัฒน์ ปานศรี  
ศรัณย์ บุณส่ง เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงค์ 

455-459 
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66 EI-15 Analysis of the hybrid power 
generation of 15 kW floating 
solar cell and wind turbine 

สิริศักดิ์ ปางวุฒิวณิชย์, วิรชัย โรยนรินทร์ ,
บุญยัง ปลั่งกลาง, สุเทพ  สีมาลา 

460-468 

67 EI-16 การพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะ
เมล ็ดทุเร ียนพลังงานแสงอาทิตย์
ต ้นทุนต ่ำร ่วมกับระบบตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี  IoT 
พื ้นท ี ่อำเภอเจาะไอร ้อง จ ังหวัด
นราธิวาส 

พลากร พรหมเมศร์ , หาญรงณ์ บ ัวทอง , 
วรางคณา เทพนิมิตร 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

68 EI-17 การพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแยกส่วนสำหรับห้อง
ข น า ด เ ล ็ ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-
2553 

เจริญศักดิ์ เขียวเล่ง, พลากร พรหมเมศร์, 
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว 

476-481 

69 EI-18 การพ ัฒนาแผงเซลล ์แสงอาทิตย์
อัจฉริยะที่ตรวจรู้สภาพแวดล้อมและ
การทำงานด้วยตนเอง 

ศุภวิชญ์ อดิศัยศักดา, พลากร พรหมเมศร์, 
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

70 EI-19 การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดร
โปรน ิกส ์แบบกระบะน ้ำวนด ้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

อัษฎางค์ บุญศรี , จิตรกร สัมมานุช ,  
พายุ สุขน้อย , เทพ เกื้อทวีกุล 

489-495 

71 EI-20 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการ
ปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการ
รดน้ำทางการเกษตร ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

อัษฎางค ์บุญศรี, ปฏิภาณ บรรทัด, 
ณัฐพงศ์ ชาตะรูป, นิวดี คลังสีดา, 
อิทธิพล เหลาพรม, อานนท์ วงษ์มณี 

496-502 

72 EI-21 การออกแบบและพัฒนาตู้อบลมร้อน
ร ่วมกับเทอร ์โมอิเล ็คทร ิกสำหรับ
ครัวเรือน 

รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์,  
สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

73 EI-22 การออกแบบและติดตั้งระบบออนก
ร ิด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลว ัตต์  
สำหร ับการเพาะปลูกเมล่อนแบบ
ไฮโดรโปรนิกส์ 

อัษฏางค์ บุญศรี, อัษฎา คล่องใจ,  
ฉัตรชัย อินกราด, เทพ เกื้อทวีกุล, 
นิวดี คลังสีดา 

512-517 

74 EI-23 สภาพพ ื ้ นผ ิ วสะท ้อนท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้าน 

นเรนทร์ฤทธิ์  กันทะ, สราวุธ  พลวงษ์ศรี, 
อัครินทร์ อินทนิเวศน,์ สุลักษณา  มงคล 

518-524 

75 EI-24 ระบบรายงานค ่ าสภาพน ้ ำของ
โรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์
ด้วยสมาร์ทโฟน 

อัษฎางค์ บุญศรี , จักรกฤษณ์ มันเทศ ,  
ยุทธพงศ์ จรแจ่ม , เทพ เกื้อทวีกุล 

525-530 
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76 EI-25 การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 
200 ลิตรร่วมกับ LPG สำหรับชุมชน
บ้านโคกหม้อ  จังหวัดกำแพงเพชร 

ภาคิณ มณีโชติ,จันทร์นภา เกษหอม, 
พีรพล  แม้นประสิทธ์ิ,อัษฎางค์ บุญศรี, 
นิวดี คลังสีดา 

531-535 

77 EI-26 การสร้างเครื ่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่
รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 

ภาคิณ มณีโชติ, เพชรวิส ุทธิ ์ ยาตระกาศ
,อดิศร เนื้อไม้,เทพ เกื้อทวีกุล 

536-540 

78 EI-27 การศึกษาและพัฒนาเครื ่องอบแห้ง
สูญญากาศแบบเยือกแข็ง 

ศุภโชค จองทุน , สถาพร ลุงทุน ,  
ชูรัตน์ ธารารักษ์ 

541-545 

79 EI-28 การพัฒนาเตาชีวมวลสำหรับการหุง
ต้มแบบไร้ควัน 

พศวัต กอนแก้ว , ภานุวัฒน์  คำมินเศก ,  
ชูรัตน์ ธารารักษ์* 

546-550 

80 EI-29 การศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่าน
แบบไร้ควัน 

วีรวัฒน์ ชัยศิริลักษณ์ , สิทธิโชค อินทะวัน , 
ชูรัตน์ ธารารักษ์ 

551-556 

81 EI-30 การศ ึกษาเปร ียบเท ียบโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงประเภท
รับแสงสองด้าน ด้วยระบบติดตาม
แสงอาทิตย์ 

พิมพ์พร โกพล, สุทัศน์  รัตนเกื้อกังวาน 557-561 

82 EI-31 การศึกษาหัวเผาอุตสาหกรรมด้วยการ
คำนวณพลศาสตร์ของไหล 

สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์, ณัฐมล วิมล, อภิชาติ 
ประสพพร, ปิยพงษ์ เสมอวงค์ทิพย์,  วิไล
วรรณ คำพราว รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

83 EI-32 การพัฒนายานจักรยานสามล้อไฟฟ้า
สำหรับงานอเนกประสงค์ 

อัษฎางค์ บุญศรี, นพรุจน์ บุญวิเศษ, เทวฤทธ์ิ 
พรมมี , จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม 

573-578 

84 EI-33 ออกแบบและพัฒนาตู ้ปลูกผักสลัด
ด้วยแสงไฟ LED ที ่ม ีระบบควบคุม
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

เทพ เกื้อทวีกุล, กิตติภูมิ ยังเจริญ,  
สรศรัณย์ แพ่งพนม, พันธ์ศักดิ ์เลาสูงเนิน, 
นิวดี คลังสีดา 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

85 EI-34 ระบบควบค ุมการเล ี ้ ยงไก ่ ไข ่ ใน
โรงเร ือนแบบสมาร ์ทฟาร ์มด ้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

อัษฎางค์ บุญศรี, กนกพล เงินทอง,  
ชัยวัฒน์ เสาวนิจ, วรวุฒิ บุตรดี 

585-589 

86 EI-35 เครื ่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
สำหรับชุมชนห่างไกล 

ปฏิภาณ จัตุรภัทร์ , วรรณทิวา กลัดสิงห์ , 
และ จิรวดี ผลประเสริฐ* 

590-599 

87 EI-36 การเติมออกซิเจนในน้ำด้วยกังหันน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

พรหมพักตร์ บุญรักษา, ธีระพงษ์ บุญรักษา, 
บุญเรือง มะรังศรี 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

88 EI-37 อิทธิพลของระดับมุมเอียงต ่อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นและ
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟชนิดถังหมุน 

ราภรณ์ แก้วเดียว, นิกราน หอมดวง,  
กิตติกร สาสุจิตต์, ชูรัตน์ ธารารักษ์,   
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล, ศิรินุช จินดารักษ์,  
ณัฐวุฒิ ดุษฎี 

ได้รับคัดเลือก
ให้ลงวารสาร 

89 EI-38 การศึกษาเปรียบเทียบเครื ่องส่งลม
เย็นเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศที่ใช้
ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก 

ณัฐกานต์ จันพรมมิน,  ณัฐกานต์ จันพรมมิน
วิทยา ยงเจริญ 

616-620 
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กำหนดการนำเสนอบทความ 
 

Time  
Room-1 Room-2 Room-3 Room-4 Room-5 Room-6 

120 60-1 60-2 60-3  30-1   30-2 
9.00 

Sec1 

EI-1 EI-17 EI-33 FH-1 FH-11 FH-16 
9.20 EI-2 EI-18 EI-34 FH-2 FH-12 FH-17 
9.40 EI-3 EI-19 EI-35 FH-3 FH-13 FH-18 
10.00 EI-4 EI-20 EI-36 FH-4 FH-14 FH-19 
10.20 EI-5 EI-21 EI-37 FH-5 FH-15   
10.40 พักรับประทานอาหารว่าง   
11.00 

Sec2 

EI-6 EI-22 EI-38 FH-6 EA-1 EV-1 
11.20 EI-7 EI-23 EM-1 FH-7 EA-2 EV-2 
11.40 EI-8 EI-24 EM-2 FH-8 EA-3 EV-3 
12.00 EI-9 EI-25 EM-3 FH-9 EA-4 EV-4 
12.20 EI-10 EI-26 EM-4 FH-10 EA-5 EV-5 
12.40 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 
13.20 

Sec3 

EI-11 EI-27 CE-1 EV-6 EA-6   
13.40 EI-12 EI-28 CE-2 EV-7 EA-7   
14.00 EI-13 EI-29 CE-3 EV-8 EA-8   
14.20 EI-14 EI-30 CE-4 EV-9 EA-9   
14.40 EI-15 EI-31 CE-5 EV-10 EA-10   
15.00 EI-16 EI-32 CE-6 EV-11 EA-11   
หมายเหตุ  จำนวนคน

สูงสุด 40 
คน 

จำนวนคน
สูงสุด 30 

คน 

จำนวนคน
สูงสุด 30 

คน 

จำนวนคน
สูงสุด 30 

คน 

จำนวนคน
สูงสุด 20 

คน 

จำนวนคน
สูงสุด 20 

คน 
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จำนวนบทความ 89 บทความ 
 

แบ่งตามผู้ส่งบทความ 

 

แบ่งตามกลุม่ของบทความ 

 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

5
14

21

มหาวิทยาลัยนครพนม
ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

38

11

11

6

19

4

EI : นวัตกรรมด้านพลังงาน

EA : พลังงานและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 

EV : สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

CE : ไฟฟ้าชุมชน

FH : เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน

EM : การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
 

• - ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• - ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• - ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
• - รศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - รศ.ดร.กฤษชนม์ ภูมิกิติพิชญ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย, มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ, มหาวิทยาลัยพายัพ 
• - รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
• - รศ.ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• - รศ.ดร.วรนชุ แจ้งสว่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
• - รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ภาณ ุประทุมนพรัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.จุฑาภรณ ์ชนะถาวร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎ,ี มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• - ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
• - ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ประสาทแก้ว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ,์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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• - ผศ.ดร.พชร ผลนาค, มหาวทิยาลัยทักษิณ 
• - ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• - ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซ้ิม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• - ผศ.ดร.ยิ่งรักษ ์อรรถเวชกุล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.รวมพร นิคม, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• - ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.ศิรินุช จินดารักษ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - ผศ.ดร.ศุภลักษณ ์อำลอย, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
• - ผศ.ดร.สรพงษ ์ภาวสุปรีย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.สราวธุ พลวงษ์ศรี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• - ผศ.ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.ดร.สุลักษณา มงคล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ผศ.ปราชญ์ อัศวนรากุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
• - ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
• - Dr.Rameshprabu Ramaraj, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
• - ดร.เนตราพร ด้วงสง, มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
• - ดร.กัมปนาท ซิลวา, ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติแห่งชาติ 
• - ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
• - ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
• - ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ดร.ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• - ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
• - ดร.ธนวรรธน์ วชัรด ารงค์ศักดิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
• - ดร.ธวัฒน ์สร้อยทอง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ดร.นเรศ ฉิมเรศ, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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• - ดร.นุวงศ์ ชลคุป, ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติแห่งชาติ 
• - ดร.บงกช ประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - ดร.ภคมน ปินตานา, มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
• - ดร.ยอดธง เม่นสิน, มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• - ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
• - ดร.วรวรรณ เพชรอุไร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• - ดร.วิเชียร อูปแก้ว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
The Design and Development of a Whirlpool Hydroponic System by Solar Cell 
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Abstract 

 This article presents the design and building of a whirlpool hydroponic system by solar cell. As well 
as to find the efficiency of the developed system Has designed the structure of the house, 1.2 meters wide, 
1.8 meters long, 1.8 meters high. Inside the whirlpool pick-up, a 1-inch pipe has been drilled with a 10 mm 
hole, connected to a 12 Volt 3 Amp DC water pump to create the flow process whirlpool by 50 Watt solar 
cell. The results of the system efficiency test showed that the electrical conductivity (EC) average value in 
the initial stage was 875 µS/cm, the medium term was 1770 µS/cm and the pre-harvest stage was 1021 
µS/cm, while the pH average value is 6.01. The temperature average value is 31.72 ºC. The power of the 
system produced the average power is 35.04 watts, which the total amount of electricity will affect the 
rotation of the motor. Overall, the whirlpool system can work. In addition, the growth of all three phases of 
lettuce was in accordance with the amount of fertilization in each period. and the survival rate of lettuce 
plants was 64.81%. 
Keywords : Hydroponic , Whirlpool , Solar cell 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม

ทั้งหาประสิทธิภาพระบบท่ีพัฒนาขึ้น ได้ทำการออกแบบโครงสร้างโรงเรือน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร 
ภายในกระบะน้ำวนได้วางท่อขนาด 1 นิ้ว เจาะรูขนาด 10 มิลลิเมตร ต่อเข้ากับปั๊มน้ำกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 3 แอมป์ เพื่อ
สร้างกระบวนการไหลของน้ำวน โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานจากแผงโซลล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพของ
ระบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ในระยะเริ่มต้น มีค่าเท่ากับ 875 µS/cm ระยะกลาง ค่าเท่ากับ 
1770 µS/cm และ ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว มีค่าเท่ากับ 1021 µS/cm ในขณะที่ ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.01 ค่าอุณหภูมิในสภาพน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.72 ºC กำลังไฟฟ้าของระบบที่ผลิตได้ มีค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 
35.04 วัตต์ ซึ่งค่าปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดจะส่งผลต่อรอบในการหมุนของมอเตอร ์โดยภาพรวมสามารถทำให้ระบบน้ำวนทำงานได้ 
นอกจากนี้การเจริญเติบโตของผัดสลัดทั้ง 3 ระยะ เป็นไปตามปริมาณการให้ปุ๋ยในแต่ละช่วง และอัตราการอยู่รอดของต้นผัก
สลัดคงอยู่ร้อยละ 64.81 เปอร์เซ็นต์ 
คำสำคัญ : ไฮโดรโปรนิกส์ , กระบะน้ำวน , พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

บทนำ 
ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำว่า hydro ซึ่งแปลว่าน้ำ และคำว่า ponos 

แปลว่าทำงานหรือแรงงาน เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1699  John 
Woodward นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามทำการทดลอง เพื่อหาคำตอบว่าอนุภาคของของแข็งและของเหลวที่อยู่ใน
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ดินมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช นับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคนิคการปลูกพืชโดยวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปลูกพืช
เป็นการค้า ทำให้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์จำเป็นต้องมีระบบน้ำและสารละลาย ข้อดีของระบบน้ำจะช่วยในเรื่องของ
ความร้อนของน้ำท่ีจะเย็นกว่าระบบอื่น และยังช่วยลดการทำงานในฟาร์ม เพราะวัดค่าปุ๋ยในน้ำ (EC) หรือค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของน้ำ (pH) ภายในบ่อ สามารถใช้เครื่องเติมปุ๋ยและกรดแบบอัตโนมัติได้เพื่อช่วยควบคุมค่าน้ำให้เหมาะกับการเจริญเติบโต
ของพืชให้มากท่ีสุด  

จะเห็นได้ว่า การควบคุมอุณหภูมิหรือปุ๋ยและความค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการ
จัดเตรียมสถานที่ในการเพาะผัดกาดหอม ซึ่งโรงเรือนส่วนใหญ่จะขาดการจัดการในเรื่องของระบบการใช้ไฟฟ้า ส่งผลใหต้้นทุน
ทางการผลิตสูงและเข้าถึงได้ยาก จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนำระบบอัตโนมัติไปทำเป็นอาชีพเสริม จากสาเหตุที่
กล่าวมาข้างต้น หากมีการนำปัญหามาทบทวนและพัฒนาออกแบบใหม่ขึ้น อาจช่วยให้ได้ระบบที่สามารถเข้าถึงไดง่้ายขึ้นได ้โดย
ที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกผักแบบระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบอัตโนมัติ ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ [1] จากผลการวิจัยพบว่า
ระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ โดยที่ระบบสามารถผสมน้ำและสารละลายธาตุ
อาหารได้อย่างแม่นยํา โดย ค่าเฉลี่ยของค่า pH อยู่ระหว่าง 6 ถึง 7 และค่า EC อยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.7 ผลผลิตที่ได้จากการ
ปลูกผักในระบบอัตโนมัติมี ผลผลิตที่ดีกว่าระบบปกติ ประมาณ 26.91 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบนี้ 
พบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 454 หน่วย ซึ่งเมื่อคํานวณเป็นค่าไฟฟ้าแล้วพบว่า เมื่อปลูกแต่ ละรอบ (ประมาณ 30 วัน) 
จะใช้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1,100 บาทต่อเดือน ศุภฤกษ์ เชาวลิตตระกูล [2] การปลูกผักสลัดด้วยวิธีการปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์ เมื่อนำมาปลูกในคอนโด หรือห้องเช่า แล้ว พบ ปัญหานั้นก็คือ แสงแดดไม่เพียงพอต่อความต่อการของผัก
สลัด ซึ่งผักสลัดนั้นเป็นพืชที่ ต้องการแสงแดดใน ปริมาณมาก สาเหตุที่ในคอนโด หรือห้องเช่านั้นแสงแดดไม่เพียงพอเกดิจาก 
ในบางห้องอยู่ตรงจุดอับของตึก หรือโดนตึกท่ีสร้างใกล้เคียงกันบังแสงแดด 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาการสร้างระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใน
โรงเรือนผักกาดหอม โดยการใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาทำงานร่วมกับระบบ จากนั้นจะทำการหาประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบภายในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม จำนวนทั้งหมด 54 ต้น เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุนใน
ด้านของค่าไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้ในสถานท่ีไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบไฮโดรโปรนิกสแ์บบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตาม

ขั้นตอนดังภาพท่ี 1 
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. ระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
4. ทดสอบระบบและเก็บข้อมูลระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและ สรปุผลการทดลอง 

 
การออกแบบระบบระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 

ในการออกแบบระบบระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทำการออกแบบโครงสร้าง
โรงเรือน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร ความสูงของหลังคาที่ปกคลุมด้วยพลาสติก 0.3 เมตร และด้าน
ประกอบหน้าจั่วของหลังคากว้าง 0.6 เมตร ความสูงระหว่างกระบะน้ำวนและหลังคามีระยะห่าง 1 เมตร ความลึกของกระบะมี
ขนาด 0.2 เมตร ภายในกระบะน้ำวนได้วางท่อขนาด 1 นิ้ว โดยท่อที่วางจะทำการเจาะรูขนาด 10 มิลลิเมตร เพื่อสร้าง
กระบวนการไหลของน้ำวนให้ปุ๋ยในน้ำมีการกระจายให้กับผักสลัดอย่างทั่วถึง และต่อเข้ากับปั๊มน้ำกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 3 
แอมป์ โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานจากแผงโซลล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ ต่อตรงเข้ากับป๊ัมน้ำ 
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ภาพที่ 1 ภาพของการออกแบบระบบ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการแสดงผลการทดสอบระบบระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งการทดสอบผล
ของค่าความนำไฟฟ้าออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงระยะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2564 ช่วงระยะกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 - 
22 มิถุนายน 2564 และ ช่วงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2564 จากนั้นจะแสดงผลข้อมูลค่าสภาพ
ความเป็นกรด-เป็นด่าง อุณหภูมิ และ ค่าการผลิตพลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ เฉพาะในช่วงวันที่ 1 - 3 
มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีกระบวนการซ้ำกันในทุกวันตลอดการเพาะปลูก ซึ่งผลการทดสอบทั้งหมดจะ เก็บผลตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ในทุกๆ 5 นาที นอกจากนี้ยังแสดงผลในส่วนของการเจริญเติบโตทางกายภาพทั้ง 3 ระยะ สามารถแสดง
ผลได้ดังนี้ 
 
ผลการทดลองค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ(EC) ทั้ง 3 ระยะ 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการทดลองค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ในระยะเริ่มต้น 
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ภาพที่ 3 แสดงผลการทดลองค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ในระยะกลาง 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการทดลองค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ในระยะก่อนการเก็บเกีย่ว 

 
ค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ ทั้ง 3 ระยะ มีแนวโน้มเป็นกราฟเส้นตรงแบบความชันลบไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะ

มีค่าความเข้มข้นของปุ๋ย AB สูงในช่วงเช้า และลดลงเรื่อย ๆ ไปจนถึงช่วงเย็น ในช่วงระยะเริ่มต้นในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 มี
ค่าความนำไฟฟ้าประมาณ 800 - 1200 µS/cm ดังภาพท่ี 2 ถัดมาเป็นช่วงระยะกลางในวันท่ี 20-22 มิถุนายน 2564 มีค่าความ
นำไฟฟ้าประมาณ 1300 - 1800 µS/cm เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผักสลัด ดังภาพที่ 3 และ ในช่วงระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 
ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2564 มีค่าความนำไฟฟ้าประมาณ 500 - 1300 µS/cm โดยช่วงนี้จะไม่มีการเติมปุ๋ย AB จนน้ำใน
ระบบเจือจางไม่เหลือปุ๋ยที่ใช้บำรุง ดังภาพท่ี 4 
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ผลการทดลองค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการทดลองค่าความเป็นกรด-เป็นด่างของน้ำ(pH) 

 
จากภาพที่ 5 พบว่า ค่าความเป็นกรด-เป็นด่างของสภาพน้ำ จะเริ่มต้นจากความเป็นกรดอ่อนในช่วงเช้าเนื่องจาก

เริ่มต้นเติมกรดฟอสฟอริก ต่อมาน้ำจะเปลี่ยนภาพเกือบเป็นกลางในช่วงเย็นซึ่งค่า pH เป็นไปตามกำหนดในทุก ๆ วัน ยกเว้นใน
วันท่ี 2 มีการทดสอบเพิ่มเติม จึงทำให้เกิดความเป็นกรดอ่อนเหมือนในช่วงเช้า 

 
ผลการทดลองค่าอุณหภูมิของน้ำ (ºC) 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการทดลองค่าอณุหภมูิในน้ำ 

 
จากภาพท่ี 6 พบว่า จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือจะมีอุณหภูมิต่ำในช่วงเช้า และค่อยเพิ่มขึ้นในช่วงสายจนถึง

บ่าย จากนั้นจะค่อยๆลดลงในช่วงเย็น ตามสภาพอากาศในระหว่างวัน ซึ่งอุณหภูมิน้ำท่ีวัดได้อยู่ในช่วง 25 – 36 องศาเซลเซียส 
อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
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ผลการทดสอบการวัดค่ากำลังไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลการวดัค่ากำลังไฟฟ้าของระบบ 

 
จากภาพที่ 7 พบว่า กำลังไฟฟ้าทั้งสามระยะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน กำลังไฟฟ้าที่จ่ายต่อตรงเข้ากับปั้มน้ำ เมื่อ

กำลังไฟฟ้าสูงจะทำให้ปั้มน้ำมีการทำงานของมอเตอร์ที่เร็วขึ้น ส่งผลให้น้ำในกระบะไหลวนได้ดี ในช่วงสายถึงบ่ายที่มีแสงแดด
จัด ส่วนในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่มีกำลังไฟฟ้าที่ลดลง จะทำให้มอเตอร์ปั๊มน้ำมีการหมุนช้า แต่ยังเพียงพอที่จะสามารถทำให้น้ำ
หมุนวนในกระบะได้ 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

 ระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำการเพาะปลูกผักสลัด จำนวน 54 ต้น จากการ
ทดสอบ พบว่า การนำไฟฟ้าของสภาพน้ำเพื่อวัดระดับปุ๋ย AB ในช่วงระยะแรกจะมีค่าความเข้มข้นสำหรับต้นอ่อนอยู่ในช่วง 
800-1000 µS/cm เมื่อลำต้นโตได้ในระยะกลาง จะทำการปรับปุ๋ยให้อยู่ในช่วง 1300-1800 µS/cm และ ระยะก่อนการเก็บ
เกี่ยวจะทำการหยุดการให้ปุ๋ยเพื่อจางความเข้มข้นในน้ำโดยมีค่าอยู่ในช่วง 500-1200 µS/cm ส่วนค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง 
จะปรับให้อยู่ในช่วงระหว่าง 5.5-6.5 โดยใช้กรดฟอสฟอริกในการปรับ ค่าอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 25-36 องศาเซลเซียสตามสภาพ
อากาศ ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 35.04 วัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อระบบน้ำวนในกระบะ ใน
ส่วนของลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเห็นประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบไว้ ทำให้มีอัตราการรอดของผัก
สลัดอยู่ 64.81 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้คิดคำนวณค่าไฟฟ้าตลอดการใช้งานใน 45 วัน ในอัตราหน่วยละ 4 บาท โดยมี
การใช้งานเฉลี่ยวันละ 8 ช่ัวโมง พบว่ามีการใช้งานวันละ 0.288 หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อรอบการเพาะปลูกเท่ากับ 51.84 บาท
ต่อ 1 โรงเรือน ส่งผลให้งานวิจัยนี้มีข้อดีต่อเกษตรที่สนใจเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นศูนย์ จะ
เป็นการช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ ดังนั้นหากมีการไปประยุกต์ใช้ต่อแล้ว จะสามารถขยายการเพาะปลูกผักสลัด
สำหรับโรงเรือนที่ใหญ่กว่านี้ และโครงการวิจัยที่ทดสอบในครั้งนี้อาจจะช่วยเป็นแนวทางนำไปทดลองใช้ในท้องถิ่นหรือนำไป
ประยุกต์ใช้เป็นอาชีพได้อีกด้วย 
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การออกแบบและสร้างชุดควบคมุการปรับแรงดันแบบ PWM 
สำหรับการรดน้ำทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

The Design and Construction of a PWM Voltage Regulators 
for Watering by Solar Cell 
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Abstract 
 This paper presents the design and construction of a PWM voltage regulator for solar agricultural 
watering. As well as to find the efficiency of the developed system and designed a set of voltage regulator 
circuits It generates a pulse signal from the Node MCU to amplifies the signal through a TLP250 integrated 
circuit and MOSFET 40 Amp to drive a 600-Watt water pump by solar cell 330-Watt 2 amount connect series. 
It was found that the efficiency of the designed cycle can effectively control the speed of the water pump 
by adjusting the voltage of the PWM signal from ascending to high. The rotation speed and watering distance 
can be adjusted accurately and cooling through the sync is good. Resulting in the designed circuit with good 
stability. Suitable for application of agricultural in garden grooves or other plants that need to adjust watering 
as appropriate. 
Keywords: Pulse Width Modulation, Voltage Regulators, Solar Cell 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตร

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น ได้ทำการออกแบบชุดวงจรปรับแรงดัน  ด้วยการสร้าง
สัญญาณพัลส์จาก Node MCU ขยายสัญญาณผ่านวงจรรวม TLP250 เข้ามอสเฟตขนาด 40 แอมป์ เพื่อขับปั๊มน้ำขนาด 600 
วัตต์ ด้วยแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 2 แผง ต่อแบบอนุกรม พบว่า ประสิทธิภาพของวรจรที่
ออกแบบสามารถควบคุมความเร็วรอบของปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรับระดับแรงดันของสัญญาณ PWM จากน้อย
ไปมาก สามารถปรับความเร็วรอบและระยะการรดน้ำได้อย่างถูกต้อง การระบายความร้อนผ่านซิงค์ทำได้อย่างไม่มีปัญหา ส่งผล
ให้วงจรที่ออกแบบมีเสถียรภาพที่ดี เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้การรดน้ำทางการเกษตรแบบร่องสวน หรือการปลูกพืช
ชนิดอื่นท่ีต้องการปรับรูปแบบระยะการรดน้ำตามความเหมาะสม 
คำสำคัญ : พัลส์วิตท์มอดูเลช่ัน , การปรับแรงดัน , พลังงานแสงอาทิตย์,  

 
 
 
 

บทนำ 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปัจจุบัน ภาคการเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพทำ

การเกษตร และผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา  พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้น แม้แต่ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยหลักท่ีสำคัญ
ต่อการเกษตรกรรมคือน้ำ น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการให้น้ำของเกษตรกรจึงจำเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา วิธีการให้
น้ำของเกษตรกร ถ้าเป็นชาวนาหรือชาวไร่ ก็จะทำการสูบน้ำโดยใช้ท่อพญานาคเข้านาหรือไร่ หากเป็นชาวสวนก็จะใช้วิธีการรด
น้ำแบบสปริงเกอร์หรือระบบหยดน้ำตามสายยาง และถ้าเป็นร่องสวนน้ำ เกษตรกรจะทำการให้น้ำด้วยเรือ จะเห็นว่า วิธีการให้
น้ำแบบวิธีสุดท้าย เกษตรกรยังนิยมใช้เชื้อเพลิง ทำให้เกษตรกรยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น หากมีวิธีการที่จะช่วย
เกษตรกรในส่วนนี้โดยใช้พลังงานทดแทน จะส่งผลให้เกษตรลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการเกษตรได้เป็นอย่างมาก 

สำหรับวิธีการให้น้ำแบบร่องสวนโดยส่วนใหญ่ จะเป็นที่นิยมใช้กับพืชที่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตมาก อาทิ เช่น 
ส้ม มะละกอ มะนาว สวนส้มโอ หรือ ร่องสวนผัก ปัญหาของเกษตรที่รดน้ำแบบร่องสวน มักจะมีความผิดพลาดในการประมาณ
ระยะของการรดน้ำ ทำให้พืชได้รับน้ำไม่เพียงพอหรือได้น้ำเกินความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต ซึ่งเกิดจากเครื่องยนต์กลไกของ
เรือรดน้ำ มีขนาดไม่พอหรือมากเกินไป นอกจากน้ีเครื่องยนต์ของเกษตรกรที่ใช้รดน้ำ จำเป็นต้องเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาสูงมาก และ
จำเป็นต้องใช้ทุกวัน หากมี เทคนิคหรือวิธีการรดน้ำที่สามารถควบคุมได้ด้วยเกษตรกรเองและสามารถใช้พลังงานทดแทนเข้ามา
ช่วยได้ จะสามารถสร้างประสิทธิภาพในการรดน้ำของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการทำเกษตรไดอ้ีก
ด้วย ซึ่งท่ีผ่านมานั้นได้มีงานวิจัยที่รดน้ำแบบร่องสวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย เทพ เกื้อทวีกุล และคณะฯ [1] ได้ออกแบบ
และพัฒนาระบบรดน้ำในร่องสวนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสวนส้มสุขสำราญ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถใช้งานรดน้ำได้เป็นอย่างดี ถัดมาเป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงจรเพื่อ
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ภีรศักดิ์ เผ่าผาง [2] โดยงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติโดยวิธีการสวิตซ์ชิ่ง ซึ่งใช้วิธีการควบคุมแรงดันทางด้านขาออก โดยนำหลักการของอิเล็กทรอนิกส์กำลังมาประยุกต์ จะ
เห็นได้ถึงการออกแบบวงจร และสามารถปรับแรงดันที่สามารถนำมาเป็นแนวคิดและประยุกต์ใช้ในการทำชุดควบคุมการรดน้ำ
ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของงานวิจัยนี้ได้ 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการให้น้ำทางการเกษตรแบบร่องสวนด้วยการออกแบบวงจรปรับ
แรงดันไฟฟ้าเพื่อควบคุมระยะการรดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการทดสอบบนร่องสวนแบบตั้งอยู่กับที่ เพื ่อหา
ประสิทธิภาพของวงจรปรับแรงดันที่ออกแบบข้ึนท่ีใช้กับปั๊มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 600 วัตต์ ซึ่งผู้วิจัยหวังว่า ระบบที่ทำ
ขึ้นจะเป็นแนวทางให้กับการสร้างงานประดิษฐ์ท่ีช่วยเสรมิสร้างประสิทธิภาพการให้น้ำกับพืชแบบร่องสวน และเป็นประโยชนต์อ่
เกษตรกรในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีแนวทางการวิจัยที่คล้ายกันต่อไป 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันสำหรบัการรดนำ้ทาง

การเกษตรแบบ PWM ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามหัวข้อดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกแบบชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรบัการรดน้ำทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางเกษตร 
4. ทดสอบและเก็บข้อมูลชุดควบคมุการปรับแรงดันสำหรับการรดน้ำทางเกษตร 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและ สรปุผลการทดลอง 

 
 
การศึกษาทฤษฎีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง [3] 
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 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงมีหลายวิธีด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีการปรับแรงดันแบบการ
พัลส์วิตท์มอดูเลชั่นทางความกว้างของพัลส์ PWM (Pulse Width Modulation) หลักสำคัญของการปรับความเร็วมอเตอร์จึง
เริ่มต้นจากวงจรสมมูลของมอเตอร์กระแสตรง ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 วงจรมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC 

 
จากภาพท่ี 1 พิจารณาจากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับของมอเตอร์ ไดด้ังสมการที่ (1) 
 
     aab RIVE −=      (1) 
 โดยที ่ bE   คือ แรงดันไฟฟ้าป้อนกลับ 
  V    คือ แรงดันขาเข้าท่ีป้อนให้กับมอเตอร์ (โวลต์) 
  aI   คือ กระแสของขดลวดอเมเจอร์ (แอมป์) 
  aR  คือ ความต้านทานของขดลวดอเมเจอร์ (โอห์ม) 
 
เมื่อ แรงดันป้อนในมอเตอร์กลับมคีุณสมบัติตามสมการที่ (2) 
 

     ( ) 







=

A

P
ZNEb      (2) 

 เมื่อ   คือ ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็ก (เวเบอร์) 
  Z  คือ จำนวนตัวนำในอาร์เมเจอร์ เท่ากับจำนวนตัวนำต่อสล็อต X จำนวนสล็อท 
  N  คือ ความเร็วรอบของอาร์เมเจอร ์(r.p.m) 
  P  คือ จำนวนขั้ว 
  A  คือ จำนวนทางขนานในอาร์เมเจอร์ 
 
นำสมการที่ (1) และมาเปรียบเทียบกับสมการที่ (2) จะได้ว่า 
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จากสมการที่ (3) จะหาความเร็วรอบของมอเตอร์ไดด้ังสมการที่ (4) 
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 เนื่องจากมอเตอร์กระแสตรงมคีุณสมบัติในการควบคุมความเร็วไดโ้ดยใช้วิธีการปรับแรงดันขาเข้าที่ปอ้นเข้ามอเตอร์ 
เมื่อมองค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เป็นค่าคงที่ และ ความเร็วรอบแปรผันตามแรงดัน จะสามารถปรับความเร็วรอบไดด้ังสมการ
ที่ (5) 

     


bE
N       (5) 

 
ออกแบบชุดควบคุมการปรับแรงดันสำหรับการรดน้ำทางการเกษตรแบบ PWM ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในการออกแบบชุดควบคุมแรงดันด้วยสัญญาณพัลส์วิตมอดูเลช่ันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากการป้อนแรงดันขา
เข้าจากแผงโซลล่าเซลล์ จากนั้น ทำการลดแรงดันเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับชุดควบคุม 5 โวลต์ สำหรับชุดป้อนสัญญาณพัลส์ และ 
15 โวลต์ สำหรับชุดขับเกต TLP250 สัญญาณที่ได้จะนำไปขับมอตเฟสขนาด 40 แอมป์ ทั้งหมด 4 ตัวที่ต่อขนานไว้ เพื่อช่วย
แบ่งกระแสในการขับมอเตอร์ แรงดันขาเข้าทั้งหมดจะถูกปรับจากตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ ขาอนาล็อก  A0 และ แปลงเป็น
สัญญาณ PWM ที่ขา D5 ด้วย Node MCU โดยสามารถแสดงแบบวงจรได้ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 การออกแบบชุดควบคุมการปรับแรงดันสำหรับการรดน้ำทางการเกษตร 

 
การสร้างและทดสอบหาประสิทธภิาพชุดควบคุมการปรับแรงดันสำหรับการรดน้ำทางเกษตร 
 หลังจากท่ีได้ออกแบบวงจร ผู้วิจัยจึงทำการสร้างวงจรชุดควบคุมแรงดันลงแผ่น PCB ตามภาพท่ี 3 (ก) และประกอบ
ขึ้นเป็นชุดทดสอบที่ใช้งานจริงดังภาพท่ี 3 (ข) ตามลำดับ 
 

 
(ก) สร้างชุดวงจรควบคุมลงบนแผน่ PCB                             (ข) ชุดทดสอบที่ใช้งานจริง 

ภาพที่ 3 การสร้างชุดควบคุมแรงดันที่ได้ออกแบบขึ้น 
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การทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ ได้ทำการทดสอบหาประสิทธิภาพในการปรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด 10% จนถึง 100% โดยทำการเก็บข้อมูลทาง
ไฟฟ้าขาเข้าจากแหล่งจ่ายแผงโซล่าเซลล์ 330 วัตต์ จำนวน 2 แผง ต่อแบบอนุกรม และข้อมูลทางไฟฟ้าขาออกจากปั๊มน้ำขนาด 
600 วัตต์ ดังแสดงได้ตามตัวอย่างภาพท่ี 4(ก) และ 4(ข) ตามลำดับ 
 

 
(ก) การวัดค่าพารามเิตอร์ทางไฟฟ้า                          (ข) การทดสอบการปรบัแรงดัน 

ภาพที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพของชุดรดน้ำทางการเกษตร 
 

ผลการวิจัย 
 สำหรับผลการวิจัยของชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผู้จัยได้ทำการทดสอบการปรับแรงดันตั้งแต่ขนาดแรงดัน 10% ไปจนถึง 100% เพื่อดูระยะของการรดน้ำ ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า เมื่อทำการปรับแรงดันในช่วงเริ่มต้นการปรับแรงดัน ระยะของการรดน้ำจะมีรัศมีวงแคบ และค่อยๆเพิ่มกว้าง
ขึน้เมื่อปรับแรงดันสูงขึ้น โดยสามารถแสดงตัวอย่างการปรับแรงดันท่ีระดับ 20 % และ 75 % ที่ 50 V เทียบกับคาบเวลา 250 
µs ดังภาพท่ี 5(ก) และ 5(ค) และแสดงตัวอย่างของรัศมีการรดน้ำได้ดังภาพที่ 5(ข) และ 5(ง) ตามลำดับ 
 

 
(ก) การปรับแรงดันไฟฟ้าที่ 20 %                     (ข) การทำงานของปั๊มน้ำที่แรงดัน 20% 
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(ค) การปรับแรงดันไฟฟ้าที่ 75 %                          (ง) การทำงานของปั๊มน้ำที่แรงดัน 75% 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลคา่ทางไฟฟ้าท่ีได้จากการทดสอบ 
 

ในภาพที่ 6 แสดงผลข้อมลูทางไฟฟ้า พบว่าเมื่อมีการปรับแรงดัน PWM ตั้งแต่ 10% - 100% พบว่า แรงดันขาเข้า
และขาออกจะมคี่าคงท่ี โดยมีแรงดันแหล่งจ่าย สูงกว่าแรงดันที่จ่ายเข้าปั๊มน้ำ แสดงได้ดังภาพท่ี 6 (ก) แต่จะมผีลต่อกระแสที่
จ่ายเข้าโหลด โดยที่ขนาดแรงดัน PWM ต่ำ กระแสไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายจะมีค่าน้อย ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าปั๊มน้ำมีค่าน้อย
และจะค่อยๆเพิม่สูงเมื่อปรับขนาดแรงดัน PWM สูง ดังแสดงได้ดังภาพที่ 6 (ข) 
 

 
(ก) แรงดันไฟฟ้า                                                      (ข) กระแสไฟฟ้า 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงผลคา่ทางไฟฟ้าท่ีได้จากการทดสอบ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
จากการออกแบบชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 330 วัตต์ 2 แผง ต่อแบบอนุกรม ใช้กับปั๊มน้ำกระแสตรงขนาด 600 วัตต์ พบว่า ประสิทธิภาพของวรจรที่
ออกแบบสามารถควบคุมความเร็วรอบของปั๊มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรับระดับแรงดันของสัญญาณ PWM จากน้อย
ไปมาก สามารถปรับความเร็วรอบและระยะการรดน้ำได้อย่างถูกต้อง การระบายความร้อนผ่านซิงค์ทำได้อย่างไม่มีปัญหา ส่งผล
ให้วงจรที่ออกแบบมีเสถียรภาพที่ดี เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้การรดน้ำทางการเกษตรแบบร่องสวน หรือการปลูกพืช
ชนิดอื่นที่ต้องการปรับรูปแบบระยะการรดน้ำตามความเหมาะสม หรืออาจนำไปพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เนต็สรรพสิ่ง 
(IOT) เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างทันสมัย 
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การออกแบบและติดต้ังระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ 
สำหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ 

The Design and Installation of On Grid Systems 3.3 kW for Hydroponics Melon 
 

อัษฏางค์ บุญศรี1 อัษฎา คล่องใจ2* ฉัตรชัย อินกราด3* เทพ เกื้อทวีกุล4 และ นิวดี คลังสีดา5 

Ussadang boonsri1 Assada Kongchai2* Chatchai inkard3* Thep Kueathaweekun4 and nivadee Klungsida5 
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69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
 

Abstract 
 This paper presents the design and construction of on gird system 3.3 kW for hydroponics melon. 
The total system using energy consumption value is 13.04 kWh the use of AC power from the PEA is 1.6 kWh. 
The amount of electricity generated from solar energy is up to 11.80 kWh. Total cost savings equal to 47.2 
baht and can calculate the payback period. where the investment of the system the cost is 60,000 baht, 
while the production of electricity from the on-grid system can reduce costs per year equal to 5,664 baht, 
this will result of farmers reducing a payback period about 10 years and 7 months 
Keywords: On Grid Systems, hydroponics, melon  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้วยโซลา่เซลล์แบบขนานร่วมกับการไฟฟา้
จากทางภาครัฐ (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ สำหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า ระบบมีค่าการใช้พลังงาน
อยู่ท่ี 13.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจากทางภาครัฐอยู่ท่ี 1.6 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งค่าปริมาณ
ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าสูงถึง 11.80 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้เท่ากับ 47.2 บาท 
และ สามารถคำนวณระยะเวลาการคืนทุน โดยที่การลงทุนของระบบ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60 ,000 บาท ในขณะที่การผลิตไฟฟ้า
จากระบบออนกริดสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้เท่ากับ 5,664 บาท คิดเป็นระยะเวลาการคืนทุนได้ประมาณ 10 ปี 7 เดือน จะ
ส่งผลเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้เป็นจำนวนมากหลังจากระยะการคืนทุน 
คำสำคัญ : ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ไฮโดรโปรนิกส์ , เมล่อน 
 

บทนำ 
ปัจจุบันนี้ เกษตรกรไทยหันมาทำการเกษตรแบบโรงเรือนกันอย่างจริงจัง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยเกษตรกร

จะนิยมปลูกพืชที่มีราคาสูง เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนทำโรงเรือน เช่น แคนตาลูป เมล่อน “วงจรชีวิตแตงเมล่อนหรือแคนตาลูป” 
โดยช่วงวันที่ 1-10 เป็นขั้นตอนการเพาะกล้า ช่วงวันที่ 11-22 เป็นขั้นตอนการตัดแต่งแขนง ช่วงวันที่   23-25 เป็นระยะผสม
เกสร ช่วงวันที่ 26-30 เป็นระยะคัดผลและแขวนลูก ช่วงวันที่ 36-60 เป็นระยะเร่งลูก บำรุงปุ๋ยให้ต้นเมล่อนญี่ปุ่นเจริญเติบโต
ตามที่ต้องการ ช่วงวันที่ 61-70 วัน เน้นเพิ่มความหวาน และช่วงวันที่ 71-75 เป็นระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นระยะที่
ยาวนานในการเพาะปลูกจนกระทั้งถึงการเก็บเกี ่ยวโดยเกษตรกรเองต้องใช้พลังงานจำนวนมากในระหว่างกระบวนการ
เพาะปลูก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากท่ีตัวเกษตรกรต้องจ่ายในแต่ระรอบทำให้รายได้ของเกษตรกรไมคุ่้มกับการลงทุน พลังงาน
คือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็มีความต้องการ ยิ่งในด้านการเกษตรที่มีการต้องการพลังงานปริมาณมาก
และยังต้องเป็นพลังงานสะอาด เหมาะสมกับคนในชุมชน โซลาร์เซลล์จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานพื้นฐานของ
การเกษตรแบบโรงเรือนเป็นอย่างดี ซึ่งในระดับสากลโซลาร์เซลล์ก็มีบทบาทในการช่วยเกษตรกรอย่างมากมาย 

https://www.facebook.com/100012918971306/
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การเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ เป็นอีกหนึ่งพืชเกษตรที่มีการใช้น้ำในการหมุนเวียนในการเพาะปลูกตลอด
อายุการเจริญเติบโตของเมล่อน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์นั้น จำเป็นต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในการให้น้ำเมล่อน ส่งผลให้ต้นทุนเรื่องของพลังงานไฟฟ้าของเกษตรกรสูงมาก ดังนั้นพลังงานไฟฟ้ามี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเพาะปลกู การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงมีทางเลือกหลากหลายรปูแบบ อาทิ      ใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงาน
ภาครัฐโดยตรง หรือ ใช้พลังงานทางเลือกร่วมกับไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ หรือ ใช้พลังงานทางเลือกเพียงอย่างเดียว สำหรบัการ
ปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ จำเป็นต้องมีระบบการให้น้ำที่มีเสถียรภาพทางไฟฟ้าสูง วิธีการที่จะเหมาะสมที่สุดคือ การใช้
พลังงานทางเลือกร่วมกับระบบไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐหรือระบบ “ออนกริด” ซึง่ที่ผ่านมา    ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยที่นำระบบ
ออนกริดมาใช้กับการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม แต่จะนิยมใช้กับวิธีการดังกล่าวกับที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่น กช
พรรณ สาครจิตร์ และ ชนาธิป ปานผอบ.[1] ได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์แบบออนกริด
หรือแบบเชื่อมต่อกับกริด ซึ่งได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงาน ณ บริษัท นิวเพาเวอร์   ซิสเท็ม จำกัด ระบบที่นำเสนอนี้ถูกเชื่อม
ต่อไปยังกริดของการไฟฟ้าและไม่ต้องการแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน ถัดมาเป็นงานวิจัย วรวุฒิ เทพแสน [2] ทำการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา  มหาลัยสยาม โครงงานนี้ได้
อธิบายถึงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ โก 
ไทรเพชร 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้วย         โซ
ลาร์เซลล์แบบขนานร่วมกับการไฟฟ้า (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ มาใช้ในการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์   เพื่อ
ศึกษาและเป็นแนวทางเลือกให้กลุ่มเกษตรที่สนใจการเพาะปลูกในรูปดังกล่าว นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้คำนวณหาระยะเวลาคืนทุน 
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรที่จะนำไปใช้เพาะปลูกกับพืชชนิดอื่นๆต่อไป 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเม

ล่อนตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบระบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเมล่อน 
3. ทดสอบหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเมล่อน 
4. เก็บข้อมูลระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเมล่อน 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการทดลอง 

 
การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด 

ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเมล่อนซึ่งเป็นวิธีการนำ
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวน 10 แผง คิดเป็น
กำลังผลิตทั้งหมด 3.3 กิโลวัตต์ ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดขนาด 3.3 กิโลวัตต์ และต่อขนานเป็นแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐแบบ 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต์  มาใช้กับภาระทางไฟฟ้าของระบบการเพาะปลูกใน
โรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ สามารถแสดงการออกแบบได้ดังภาพที่ 1 และแสดงการติดตั้งระบบได้ดังภาพท่ี 2 (ก) และ 
2 (ข) ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1 ภาพของการออกแบบระบบออนกริดขนาด 3.3 กิโลวตัต ์

 

 
(ก) การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์                              (ข) การติดตัง้อุปกรณ์ระบบออนกริด 

ภาพที่ 2 การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ 
 
ทดสอบหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดสำหรับโรงเพาะปลูกเมล่อน 

ในหัวข้อนี้ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบออนกริด โดยทำการหาค่าพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งรูปแบบกำลังไฟฟ้ากระแสตรงและกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ในการทดสอบ จะทำการหาหน่วย
การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (Unituse) ที่วัดได้จากการเก็บข้อมูล เทียบกับหน่วยการใช้ไฟจากไฟฟ้าหน่วยภาครัฐ (Unitpea) ที่ได้จาก
มาตรวัดไฟฟ้าเพื่อหาหน่วยไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากระบบออนกริด (Unitgen) ได้ตามรูปแบบสมการที่ (1) 
 
     peausegen UnitUnitUnit −=    (1) 
 
 โดยที่ (Unituse) หาได้จากผลรวมของหน่วยไฟฟ้าท่ีคิดได้ต่อช่ัวโมง (Unituse/hr) เมื่อ Pi คือกำลังไฟฟ้าขณะใดๆ และ N 
คือจำนวนข้อมูลกำลังไฟฟ้าใน 1 ช่ัวโมง สามารถแสดงการคำนวณได้ดังสมการที่ (2) 
 

     
=

=

N
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1     (2) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการแสดงผลการทดสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด แบ่งการทดสอบผลของค่าการจ่าย
กระแสไฟฟ้าออกเป็น 2 แบบ คือ การวัดกระแสไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. และ
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การวัดค่าพลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. โดยเริ่มการเก็บข้อมูลตั่งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2564 
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน และเนื่องจากต้องการทราบค่าพลังงานที่พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ในช่วงเวลาที่เท่ากันในแต่ละ
วัน อาจมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น เมฆฝนหรือร่มเงาในระยะเวลาทั้ง 3 วัน สามารถแสดงการทดสอบได้ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 การเก็บผลทดสอบระบบออนกริด 3.3 กิโลวัตต ์

 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลค่ากำลังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งจ่ายโซลารเ์ซลล์ 

 
 ในภาพที่ 3 เป็นเก็บค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตเข้าระบบออนกริด โดยในช่วงเช้าท่ีมีแดดอ่อน ระบบจะผลิตไฟฟ้าได้
อยู่ช่วงประมาณ 700-800 วัตต์ และจะสูงขึ้นช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่าย โดยวัดค่าสูงสุดจากทั้ง 3 วันไดป้ระมาณ1900 วัตต์ และ 
ในช่วงบ่ายไปจนถึงเย็น กำลังการผลิตจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ 700-800 วัตต์ 

 
ภาพที่ 5 ค่ากำลังไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใช้งานในโรงเรือนทั้ง 3 วัน 
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 ในภาพที่ 5 จะแสดงผลค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยเก็บข้อมูลทุก ๆ 10 นาที ในการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ
วันมีความคล้ายคลึงกัน โดยภาระทางไฟฟ้าของโรงเพาะปลูกเมล่อนจะใช้พลังงานอยู่ระหว่าง 600-700 วัตต์ และจะมีค่าที่ 0-
100 วัตต์ เมื่อปิดการใช้งานของโหลดหรือมีการลดการใช้งาน ซึ่งเป็นระบบการทำงานแบบอัจฉริยะของอินเวอร์เตอร์ที่จะมีการ
หยุดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้งานของภาระทางไฟฟ้า เนื่องจากระบบมีการป้องกันการผลิตไฟฟ้าย้อนกลับเมื่อไม่มีการใช้งาน 
 

  
(ก) ภาพตัวอย่างแสดงค่าการใช้ไฟฟ้าก่อนการเก็บข้อมูล       (ข) ภาพตัวอย่างแสดงค่าการใช้ไฟฟ้าหลงัการเก็บข้อมูล 

ภาพที่ 6 การแสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐ 
 

ในภาพที่ 6 เป็นการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังในช่วงระหว่างการทดสอบ เนื่องทางผู้วิจัยต้องการ
ทราบการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลเข้าระบบ ดังนั้นจึงทำการเก็บของข้อมูลดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบโดยนำหน่วยการไฟฟ้า
ทั้งหมดที่ได้ในแต่ละวันของภาพที่ 5 มาหาผลต่างกับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานจากภาครัฐในภาพท่ี 6 โดยนำวิธีการที่ได้จากสมการที่ 
(1) และสมการที่ (2) มาคำนวณ สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบออนกริด 

วันที ่
กระแสไฟฟ้าจากภาครัฐ 
[kW/hr] 

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ทั้งหมด 
[kW/hr] 

กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก 
โซลาร์เซลล์ [kW/hr] 

6 มิถุนายน 2564 0.51 4.28 3.77 
7 มิถุนายน 2564 0.52 4.56 4.04 
8 มิถุนายน 2564 0.57 4.56 3.99 
รวม 1.60 13.40 11.80 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ตลอดระยะเวลาการใช้งานทั้งหมดเป็นเวลา 3 วัน ค่ากำลังไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์สามารถผลิต

ได้ถึง 11.80 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐเพียง 1.60 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง โดยการใช้งานท้ัง 3 วัน มี
ค่าการใช้กำลังไฟฟ้ารวมอยู่ท่ี 13.40 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 2 ผลการหาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยกำลังไฟฟ้า 

ชนิดของกำลังไฟฟ้า 
ค่ากำลังไฟฟ้า 
[kW/hr] 

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
[บาท] 

รวมค่าใช้จ่าย  
[บาท] 

กำลังไฟฟ้าจากภาครัฐ 1.60 4 6.4 
กำลังไฟฟ้าท่ีใช้งานท้ังหมด 13.40 4 53.6 
กำลังไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์ 11.80 4 47.2 
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จากตารางที่ 2 พบว่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานทั้งหมดมีค่าอยู่ที่ 13.40 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 53.6 
บาท ซึ่งเป็นค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐจำนวน 1.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6.4 บาท และมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานโซลาร์เซลล์จำนวน 11.80 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 47.2 บาท เมื่อมีการ
คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานทั้ง 3 วัน ก็จะเห็นได้ว่าการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ     ออนกริดสำหรับโรง
เพาะปลูกเมล่อนนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าได้จริง นอกจากน้ียังสามารถคำนวณระยะเวลาการลงทุน โดยที่การ
ลงทุนของระบบออนกริดขนาด 3.3 กิโลวัตต์ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60,000 บาท ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากระบบสามารถลดค่าใช้ 
3 วันคิดเป็น 47.2 บาท คิดเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้เท่ากับ 5 ,664 บาท ดังนั้นสามารถคิดเป็นระยะเวลาการคืนทุนได้
ประมาณ 10 ปี 7 เดือน 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้วยโซล่าเซลล์แบบ (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ สำหรับการ
เพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ ทางผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนในการใช้พลังงาน โดยนำระบบไฟฟ้าแบบ
ออนกริดเข้ามาทดสอบประสิทธิภาพพร้อมทั้งหาระยะเวลาการคืนทุนในระยะเวลาทั้ง 3 วัน พบว่า ค่ากำลังไฟฟ้าของโซลาร์
เซลล์สามารถผลิตได้ถึง 11.80 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาครฐัเพียง 1.60 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง มีค่า
การใช้กำลังไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 13.40 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 47.2 บาท นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณ
ระยะเวลาการลงทุน โดยที่การลงทุนของระบบออนกริด ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60,000 บาท ในขณะที่การผลิต
ไฟฟ้าจากระบบออนกริดสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้เท่ากับ 5,664 บาท ดังนั้นสามารถคิดเป็นระยะเวลาการคืนทุนได้ประมาณ 
10 ปี 7 เดือน และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานที่มีระยะยาวนานของระบบออนกริดกับการปลูกเมล่อนแบบไฮโดร
โปรนิกส์นั้น พบว่าการใช้ระบบออนกริดกับการเกษตรการปลูกเมล่อนสามารถลดตน้ทุนในการปลูกเมล่อนไดจ้ริงและยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรชนิดอื่นๆที่มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงได้และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผล
ทำให้รายได้เพิ่มอีกด้วย 
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ระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน 
Hydroponics System for Reporting Water State of Melon Greenhouses with a Smartphone 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 จักรกฤษณ์ มันเทศ2* ยุทธพงศ์ จรแจ่ม3* และ เทพ เกื้อทวีกุล4 

Ussadang Boonsri1 Jakkrit Mantat 2* Yuttaphong Jonjam3* and Thep Kueathaweekun4 

 
1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎักำแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
 

Abstract 
 This paper presents the research on the hydroponics system for reporting the water state of melon 
greenhouses using a smartphone. The researcher has divided the system performance test into 2 parts: 1) 
the operation of the system and reporting results via a smartphone. By designing a system with a motor 
control circuit through a timer using a timer device and using a NodeMCU microcontroller, the results are 
reported via a smartphone and 2) the result of the water conductivity (EC), acidity- The alkalinity of the water 
state (pH) and the temperature value of the water state inside the greenhouses The results of the first section 
showed that The system can work efficiently, turning the system on and off at the set time. The melon 
plants in the greenhouse can grow evenly. Smartphone reporting performed well in part 2 over the entire 3 
days, with the effect of the electrical conductivity (EC) averaged 1548.65 µS/cm, pH was the average value 
was 6.84 and the average water temperature was 30.80 °C which met the growth criteria. The results of the 
above-mentioned tests can enable melons to grow with quality and be harvested within 80 days. Therefore, 
this research is another option for farmers who are interested in melon cultivation. 
Keywords: Water State, Hydroponic, Smart Phone 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้นำเสนอในงานวิจัยระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน 

ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทำงานของระบบและการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน โดย
ออกแบบระบบด้วยวงจรควบคุมมอเตอร์ผ่านการตั้งเวลาด้วยอุปกรณ์ไทม์เมอร์และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
รายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน และ 2) ผลของค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของสภาพน้ำ (pH) และ
ค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำภายในบ่อน้ำของโรงเรือน ผลการทดสอบในส่วนแรกแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเปิด-ปิด ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ ทำให้ต้นเมล่อนในโรงเรือนเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ การ
รายงานผลผ่านสมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้ดี ในส่วนที่ 2 ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ผลของค่าความนำไฟฟ้า (EC) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1548.65 µS/cm ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84 และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.80 °C ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของการเจริญเติบโต โดยการเก็บผลการทดสอบที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถทำให้เมล่อน
เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวได้ตามกำหนดเวลาในเวลา 80 วัน และได้เมล่อนที่มีคุณภาพ เหมาะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่
สนใจเพาะปลูก 
คำสำคัญ : สภาพน้ำ , ไฮโดรโปนิกส์ , สมาร์ทโฟน 
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ในปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกเมล่อนกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ต้องการทางตลาดสูงและดูแลยาก มีทั้งการปลูกในดิน 
ในน้ำหรือแบบไฮโดรโปนิกส์ แต่การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่นิยมปลูกกันมากนัก เนื่องจากการปลูกเม
ล่อนจะต้องมีเวลาดูแลคอยให้ปุ๋ยตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าพืชผักผลไม้ชนิดอื่นๆ ทำให้ผู้เพาะปลูกต้องเข้าไปดูแลเมล่อน
อยู่บ่อยๆ บางครั้งเกษตรกรอาจไม่ว่างเข้ามาดูแล และอาจจะทำให้เสียเวลาการทำงานอ่ืนๆ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีแนวคิดทีจ่ะ
ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จำเป็นต้องมีระบบน้ำและสารละลาย ข้อดีของระบบน้ำจะช่วยในเรื่อง
ของความร้อนของน้ำที่จะเย็นกว่าระบบอื่น และยังช่วยลดการทำงานในฟาร์ม เพราะการวัดค่าปุ๋ยในน้ำ (EC) หรือค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของน้ำ (pH) ภายในบ่อ สามารถใช้เครื่องเติมปุ๋ยและกรดแบบอัตโนมัติได้เพื่อช่วยควบคุมค่าน้ำให้เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของพืชให้มากท่ีสุด 

จะเห็นได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิหรือปุ๋ยและความค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการ
จัดเตรียมสถานที ่ในการเพาะปลูกเมล่อนซึ ่งโรงเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดการในเรื ่องของระบบการรายงานของค่า
สภาพแวดล้อมในน้ำ ส่งผลให้ต้นทุนทางการผลิตสูงและเข้าถึงได้ยาก จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนำระบบอัตโนมตัิ
ไปทำเป็นอาชีพเสริม จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น หากมีการนำปัญหามาทบทวนและพัฒนาออกแบบใหม่ขึ้น อาจช่วยให้ได้
ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นได้โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ คำคูณ พันธวงศ์ และรัฐศิลป์ 
รานอกภานุวัชร์[1] การปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเขตที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้งซึ่งภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิเพิ่มความชื้น และควบคุม
แสงแดดที่มากเกินไปเพื่อให้ง่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการดูแลผัก ระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ 1) ส่วนของเซ็นเซอร์ ใช้ในการวัดค่าความสว่างของแสง อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ 2) ส่วน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ในการประมวลผล และตัดสินใจสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน 3) ส่วนของแอคจูเอเตอร์ ได้แก่ปั๊มน้ำ พัดลม 
และมอเตอร์ซึ่งรับคำสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกโหมดการควบคุมระบบออกเป็น 3 โหมด 
ได้แก่ 1) โหมดอัตโนมัติ 2) โหมดแมนนวล 3) โหมดตั้งค่า ซึ่งผู้ใช้สามารเลือกโหมดการทำงานได้ผ่านทางจอแอลซีดี รัฐศิลป์ รา
นอกภานุวัชร์ [2] ระบบควบคุมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IOT และเครื่องมือการเรียนรู้เชิงลึก ปัจจุบัน 
การควบคุบอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Internet of thing (IOT) เริ่มได้รับความนิยมในภาคเกษตรกรรม 
ผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้สามารถควบคุมการทำงานได้
แบบอัตโนมัติ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงออกแบบระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU เพื่อสั่งการให้ระบบทำงานแจ้งเตือนค่าความนำไฟฟ้าในสภาพน้ำ (EC) ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) และค่าอุณหภูมิในน้ำ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และใช้ไทม์เมอร์ตั ้งเวลาเพื่อให้น้ำวนเป็นเวลา จากนั้นจะทำการหา
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบน้ำในโรงเรือน 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์

ด้วยสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกแบบระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกสด์้วยสมาร์ทโฟน  
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนกิส์ด้วยสมาร์ท

โฟน 
4. เก็บข้อมูลระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกสด์้วยสมาร์ทโฟน 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและ สรปุผลการทดลอง 
 

การออกแบบระบบระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมลอ่นแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน 
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ในการออกแบบระบบการรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน ได้ทำการ
ออกแบบวงจรควบคุมระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยการตั้งเวลาการทำงานผ่านไทม์เมอร์ เพื่อควบคุมปั๊มน้ำแบบไดโวขนาด 400 วัตต์ 
ดังแสดงวงจรได้ดังภาพที่ 1 และ ออกแบบระบบการรายงานค่าสภาพแวดล้อมในน้ำผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังภาพที่ 2 และติดตั้ง
ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ในภาพท่ี 3(ก) และ 3(ข) ตามลำดับ 

Cb (10A)

Timer 1

2

L

N

NC

95

96

A1

A2

เหลือง แดง เขียว

98

97

No NC

21

22
NO

13

14

Manual

NO

Auto

4

5

NO

NO

M

L N

Mcb

Cb
(20A)

L1 L2 L3

OL

T1 T2 T3

MC

ภาคควบคุม ภาคก าลัง  
ภาพที่ 1 ภาพของการออกแบบวงจรภาคควบคมุและภาคกำลังของระบบน้ำวนในโรงเรือนเมล่อน 

 

หมายเหตุ
สายสีแดง คือ สายข้ัวบวก
สายสีดํา คือ สายข้ัวลบ
สายสีอ่ืนๆ สายสัญญาณ

บ่อน้ า
โรงเมล่อน

 
 

ภาพที่ 2 ภาพของการออกแบบระบบการรายงานค่าสภาพน้ำ 
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(ก) การประกอบตู้คอนโทรล                                  (ข) การติดตั้งชุดควบคุมในโรงเมล่อน 

ภาพที่ 3 ภาพของการออกแบบและตดิตั้ง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน 

สามารถอธิบายผลทดสอบได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) การทำงานของระบบและการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน และ 2) ผลของค่า
ความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของสภาพน้ำ (pH) และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำภายในบ่อน้ำของ
โรงเรือน โดยสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การทำงานของระบบและการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน 

             
(ก) แสดงผลการทำงานของระบบที่โรงเรือน                            (ข) แสดงผลการรายงานผ่านสมาร์ทโฟน 

ภาพที่ 4 แสดงผลการทำงานของระบบ 
 

ในภาพที่ 4 เป็นการแสดงผลการทดสอบในส่วนที่ 1 โดยภาพท่ี 4 (ก) เป็นลักษณะของการควบคุมสถานะการทำงาน
ของระบบน้ำวนในบ่อโรงเรือนเมล่อน โดยระบบได้ตั้งการทำงานด้วยอุปกรณ์ไทม์เมอร์ ตั้งแต่ช่วงเวลาเปิด-ปิด ทั้งหมด 4 ช่วง 
ช่วงละ 3 ชั่วโมงในเวลากลางวัน คือ 07.30-10.30 น. 10.45-13.45 น. 14.00-17.00 น. และ ช่วงเวลากลางคืนอีก 1 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 22.00 -23.00 น. โดยจะทำงานผ่านระบบควบคุมน้ำวนในภาพที่ 1 ส่วนในภาพที่ 4(ข) เป็นการรายงานผลจาก
เซ็นเซอร์ในบ่อน้ำของโรงเรือน เพื่อแจ้งข้อมูลของระบบผ่านสมาร์ทโฟน โดยจะทำการรายงานค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ 
(EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของสภาพน้ำ (pH) และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำ เพื่อแจ้งเตือนค่าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเม
ล่อน 
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ส่วนที่ 2 ผลของค่าความนำไฟฟ้า (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของ (pH) และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำ 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการทดลองของค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการทดลองของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสภาพน้ำ (pH) 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลการทดลองของค่าอุณหภมูิของสภาพน้ำ 

 
ในภาพที่ 5 เป็นการแสดงผลของค่าความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ ทั้ง 3 วัน โดยสภาพน้ำในบ่อมีแนวโน้มเป็นกราฟ

เส้นตรงแบบความชันลบไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีค่าความเข้มข้นของปุ๋ย AB สูงในช่วงเช้า และลดลงเรื่อย ๆ ไปจนถึงช่วง
เย็น ต่อมาในภาพที่ 6 ค่าความเป็นกรด-เป็นด่างของสภาพน้ำ จะเริ่มต้นจากความเป็นกรดอ่อนในช่วงเช้าเนื่องจากเริ่มต้นเติม
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กรดฟอสฟอริกในบ่อผสมน้ำ ต่อมาจะเปลี่ยนสภาพเกือบเป็นกลางจนเกือบถึงด่างอ่อนในช่วงเย็นซึ่งค่า pH เป็นไปตามกำหนด
ในทุก ๆ วัน (ยกเว้นในวันที่มีฝนตก) และในภาพที่ 7 คือ อุณหภูมิในบ่อน้ำจะต่ำในช่วงเช้า และค่อยเพิ่มขึ้นในช่วงสายจนถึง
บ่าย จากน้ันจะค่อยๆลดลงในช่วงเย็น ตามสภาพอากาศในระหว่างวัน ซึ่งอุณหภูมิน้ำท่ีวัดได้อยู่ในช่วง 28 ถึง 37 องศาเซลเซียส 
โดยภาพรวมแล้วผลของค่าทั้งหมดอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
ในงานวิจัย ระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน  ผู้วิจัยได้ทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทำงานของระบบและการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน และ 2) ผลของค่า
ความนำไฟฟ้าของสภาพน้ำ (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของสภาพน้ำ (pH) และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำภายในบ่อน้ำของ
โรงเรือน ผลในส่วนแรกพบว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการควบคุมระบบแบบน้ำวน มี
เสถียรภาพการทำงานที่ดี ระบบไม่มีการฟ้องแจ้งเตือนสถานะโอเวอร์โหลด สามารถดำเนินการเปิด-ปิด ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ ทำ
ให้ต้นเมล่อนในโรงเรือนเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟนสามารถทำงานได้ดี เพียงแต่โมดูลที่
ใช้รายงานผล จำเป็นต้องการเสถียรภาพของเครือข่ายที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ต่อการรายงานผล ในส่วนที่ 2 ผลของค่าความนำ
ไฟฟ้า (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ำ ตลอด 3 วัน มีค่า EC เฉลี่ยต่ำสุด 1342.67 µS/cm 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 1805.33 µS/cm ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1548.65 µS/cm ค่า pH เฉลี่ยต่ำสุด 6.00 เฉลี่ยสูงสุด 7.61 และค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.84 และ อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยตำ่สุด 28.53 °C ค่าเฉลี่ยสูงสุด 33.30 °C และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.80 °C ซึ่งมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ของการเจริญเติบโต โดยการเก็บผลการทดสอบที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถทำให้เมล่อนเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวไดต้าม
กำหนดในเวลา 80 วัน และได้เมล่อนที่มีคุณภาพ เหมาะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สนใจเพาะปลูก 
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https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BA%D8%AD%AD%C4%B7%B8%D4%EC%20%C7%D1%A7%A7%CD%B9%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สำหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ  
จังหวัดกำแพงเพชร 

Development of a 200-liter tank biogas system with LPG for Ban KhokMor community Kamphaeng 
Phet Province 

 
ภาคิณ มณีโชติ1 จันทร์นภา เกษหอม2* พีรพล แม้น ประสิทธ์ิ3อัษฎางค์ บุญศรี4 และนิวดี คลังสดีา5 

PakinManeechot1 JannaphaKethom* Peerapol Manprasit3 Ussadang Boonsri4 and Nivadee Klungsida5 
 

1,2,3,4,5 สาขาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 
 

Abstract 
In this research, the development of a 200-liter tank biogas system with LPG gas for Ban Khok Mor 

community is presented. Kamphaeng Phet Province. The objective is to develop and find the efficiency of 
using a 200-liter tank biogas system with LPG gas to save household expenses. 

The 200 liter tank biogas system with LPG gas consists of a fermentation tank and one gas storage 
tank each connected to an LPG tank for cooking.In this research, we study and compare the consumption 
of biogas and LPG by collecting the LPG gas usage in cooking alone and using biogas in combination with 
LPG gas. The experiment will be conducted for 1 week by cooking 4 menu, namely fried eggs, boiled noodles, 
stir-fried morning glory and pad gapraowhen the biogas runs out, we will switch to LPG gas.  
(Add 2 kg of cow dung per day.) From the results of the study, it was found that 200-liter tank biogas 
combined with LPG gas can save LPG gas on average 40.60 baht/week. Therefore, the 200-liter tank biogas 
system with LPG can be applied to Ban Khok Mor community. Kamphaeng Phet Province has been able to 
reduce expenses for the family. 
 

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สำหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ 

จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการใช้ระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG ประกอบด้วยถังหมักและถังเก็บก๊าซ
อย่างละ 1ถังเชื่อกับถังก๊าซ LPG เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการใช้ก๊าซ
ชีวภาพกับก๊าซ LPGโดยทำการเก็บข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG ในการประกอบอาหารเพียงอย่างเดียวและ การใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับ
ก ๊ า ซ  LPG โ ด ย จ ะ ท ำ ก า ร ท ด ล อ ง จ ำ น ว น  1  ส ั ป ด า ห ์  ด ้ ว ย ก า ร ท ำ อ า ห า ร  4 อ ย ่ า ง  ค ื อ  ท อ ด ไ ข่   
ต้มมาม่า ผัดผักบุ้ง ผัดกระเพราเมื่อก๊าซชีวภาพหมด(ใส่ขี้วัววันละ 2 กิโลกรัม) เราจะเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LPGจากผลการศึกษา
พบว่า การก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สามารถประหยัดก๊าซ LPGเฉลี่ย 40.60บาท/สัปดาห์ดังนั้นระบบก๊าซ
ชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สามาถนำไปใช้กับชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดกำแพงเพชรได้เพื่อลดค่าใช่จ่ายสำหรับ
เครือเรือนได้ 
คำสำคัญ :  ก๊าซชีวภาพ, ก๊าซLPG, พลังงานชุมชน 
 

บทนำ 
ปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ 
ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
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ใหม่ๆในด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น พลังงานชวีภาพ 
ได้แก่ การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตเช่นขยะที่เป็นสารอินทรีย์หรือมูลสัตว์ไปหมัก ให้ย่อยสลายโดยปราศจากออกซิเจน จะได้ก๊าซ 
มีเทน ซึ่งใช้เป็นเช้ือเพลิงชนิดหนึ่ง  
 จากการทำโครงการบริการวิชาการการใช้พลังงานจากขยะผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
ชุมชนบ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซชีวภาพ
มากมาย มีทั้งการหมักกา๊ซชีวภาพหาการเปรียบเทียบผลการเกิดก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์กับเศษอาหาร ภาคิณ มณีโชติ[1]  การ
ผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียภายในโรงเรียนและการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก ยุทธา ศรีอุดม[2]  การผลิตแก๊สชีวภาพมีเทนจากกากชีวมวลข้าวฟ่างหวาน. วันดี ปลาวาฬ[3]  การ
ปรับสภาพขุยมะพร้าวเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกวิเจนร่วมกับมูลวัว. เวสารัช สุนทรชัยบูรณ์[4] 
พัฒนาการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สุพจน์ 
เกิดมี[5]  จากผลการวิจัยพบว่าการหมักก๊าซชีวภาพในแต่ละงานวิจัย มีการใช้วัสดุในการหมักที่ต่างกัน เพื่อเก็บข้อมูล แต่ก็ยัง
สามารถเกิดก๊าซได้ ซึ่งการหมักก๊าซดังกล่าวสามารถใช้ในครัวเรือนได้เราจึงถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในครัวเรือน
ด้วยถังหมักก๊าซขนาด 200 ทั้งหมด 30 ครัวเรือน  ประเมินความพึงพอใจในการสร้างเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มีความประสบ
ความสำเร็จใช้งานจริง คิดเป็นร้อยละ 83.3  หลังจากนั้น 3 เดือน ได้ติดตามผลการใช้งาน ก๊าซชีวภาพในครัวเรือนผลคือการใช้
งานก๊าซชีวภาพจาก 30 ครัวเรือน เหลือเพียง 5 ครัวเรือน โดยชุมชนให้เหตุผลว่าก๊าซชีวภาพให้ก๊าซน้อยไม่ทันใจต่อการใช้งาน
เพราะต้องรอให้ก๊าซขึ้นหลังจากใส่มูลสัตว์หรือเศษอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงถึงจะเริ่มมีก๊าซ  ชาวบ้านจึงกลับไปใช้ก๊าซ LPG 
เหมือนเดิม 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาการใช้ก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร ร่วมกับก๊าซ LPG ที่เหมาะสมกับ ชุมชนบ้านโคกหม้อ 
จังหวัดกำแพงเพชร ให้ชุมชนสามารถทำอาหารด้วยก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากและต่อเนื่องอย่าง และเป็นชุมชน
ต้นแบบเพื่อขยายผลไปชุมชนใกล้เคียง 

วิธีการวิจัย 
1.ศึกษาข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ออกแบบการใช้งานก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 
3.ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 
4.เก็บข้อมูลการใช้กา๊ซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 
5.วิเคราะห์ข้อมลู 
 

การออกแบบระบบระบบก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG  
 มีการออกแบบการใช้ก๊าซชีวภาพ ถังหมักขนาด 200 ลิตร ถังเก็บก๊าซ2ถัง ถังที่1 ขนาด180ลิตร ถังที่ 2 ขนาด 150 
ลิตร โดยจะมีสายต่อเข้าวาล์วสามทาง ช่องที่ 1 จะเป็นการต่อสายมาจากถังหมักก๊าซชีวภาพ ช่องที่ 2 จะต่อเข้ากับเตาแก๊ส ช่อง
ที่ 3 จะต่อมาจากถังก๊าซ LPG โดยสายที่ต่อมาจากถังก๊าซชีวภาพและถังก๊าซ LPG มีวาล์วเปิด/ปิดเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ
ของก๊าซจากอีกฝั่งไปอีกฝั่ง 
 

ผลการวิจัย 
 การใช้ก๊าซ LPG ในการทำอาหารมีค่าพลังงานความร้อนสูง กว่าก๊าซชีวภาพ แต่การใช้ก๊าซชีวภาพยังสามารถลด
ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG และในชุมชนมีเศษอาหารหรือมูลสัตว์ที่เป็นของเสียเราจึงนำเศษอาหารและมูลสัตว์มาใช้ในการหมัก
ก๊าซชีวภาพ แต่เริ่มต้นในการหมักโดยใช้ขี้วัว ในส่วนของเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันมีไม่ถึง 2 กิโลกรัมตามที่ตั้งไว้ จึงใช้เป็นขี้
วัวในการหมักและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ โดยที่ในแต่ละวันจะมีการเกิดก๊าซไม่เท่ากัน เพราะอุณหภูมิในแต่ละวันก็เป็นผลในการเกิด
ก๊าซชีวภาพ เราจึงหมักก๊าซชีวภาพจนถังเก็บก๊าซท้ัง 2 ถังลอยข้ึนสูงสุด แล้วเราถึงจะใช้ทำอาหาร และในช่วงที่หมักก๊าซชีวภาพ
ให้ข้ึนใหม่ เราจะใช้เป็นก๊าซ LPG ในการทำอาหาร เราได้ทำการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบขึ้นมา 2 ตาราง โดยตารางที่ 1 จะใช้ก๊าซ 
LPG 7วัน และตารางที่ 2 จะเป็นการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับ LPG 7 วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบการลดค่าก๊าซ LPG ใน 7 วัน 
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โดยทดสอบการใช้ก๊าซ LPG  ทำอาหาร 4 อย่างคือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่าและ  ผัดผักบุ้งโดยวิเคราะห์การใช้
พลังงาน เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับ LPG เพื่อหาผลต่างของการลดต้นทุนในการใช้ก๊าซ LPG ในครัวเรือน  
 

 

(ก)โครงสร้างการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG    (ข)ภาพการใช้ก๊าซชีวภาพรว่มกบัก๊าซ LPG 
ภาพที่ 1 การออกแบบการใช้ถังก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 

 

 
ภาพช่วงข้อต่อสารททางการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับกา๊ซ LPG 

ภาพที ่2 ถังหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 
 
ทดสอบการใช้ก๊าซ LPG  ทำอาหาร 4 อย่างคือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่าและ  ผดัผักบุ้ง 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG  เก็บผลการทดลอง 7 วัน 
 
ตารางที่ 1 ทดสอบการใช้ก๊าซ LPG ทำอาหาร 4 อย่างทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่าและ  ผัดผกับุ้ง 

ครั้งท่ี 
น้ำหนักก๊าซ LPG 35 

(kg) 
ทำอาหาร เหลือ(kg) ใช้ไป(kg) 

1. 35 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 
ต้มมาม่า ผัดผักบุ้ง 

34.5 0.5 

2. 34.5 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 
ต้มมาม่า ผัดผักบุ้ง 

34 0.5 

3. 34 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 
ต้มมาม่า ผัดผักบุ้ง 

33.4 0.6 

4. 33.4 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 
 ต้มมาม่าผัดผักบุ้ง 

32.8 0.6 

5. 32.8 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 32.2 0.6 
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 ต้มมาม่าผัดผักบุ้ง 
6. 32.2 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา 

 ต้มมาม่าผัดผักบุ้ง 
31.4 0.8 

7. 31.4 ทอดไข่ดาว ผดักระเพรา  
ต้มมาม่าผดัผักบุ้ง 

30.9 0.5 

เฉลี่ยการใช้ก๊าซ LPG / ครั้ง 0.58 
 

จากตารางทดสอบการใช้พลังงานจากก๊าซ LPG ทำอาหาร4 อย่างคือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่าและ  ผัด
ผักบุ้ง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ทดลองทำอาหาร 7 วัน ผลคือ การทำอาหารทั้ง 4 อย่างใช้พลังงาน ก๊าซ LPG เฉลี่ยครั้งละ 
0.58 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 14.2 บาท (ก๊าซ LPGน้ำหนัก15 กิโลกรัมถังละ 370 บาท) 

 
ทดสอบการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ  LPG  ทำอาหาร 4  อย่างคือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่าและ  ผัด

ผักบุ้งโดยจะใส่ขี้วัววันละ 2 กิโลกรัม[5]  ในการหมักก๊าซชีวภาพ ใช้จนก๊าซหมดแล้วจึงใช้ LPG ทำอาหารต่อ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG เก็บผลการทดลอง 7 วัน 

 
ตารางที่ 2 การทดสอบใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG 7 วัน   (โดยจะเตมิขี้วัววันละ 2 กิโลกรัม) 

วันที ่ ทำอาหาร อุณหภูมิ 

ความสูง
ของก๊าซ

ชีวภาพถัง 
1และ2ถัง 

(ซม.) 

ก๊าซ LPG 
35(kg.) 

ก๊าซ
ชีวภาพ
เหลือ/
(ซม.) 

ก๊าซ LPG 
เหลือ 
(kg.) 

ใช้ก๊าซ 
LPG  
(kg.) 

หมายเหตุ 

1 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

31 1,7 28.5 1,7 28 0.5 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ
LPGอย่างเดียว 

2 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

33 15,23 28 15,23 27.4 0.6 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ
LPGอย่างเดียว 

3 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

28 22,30 27.4 0,0 27.1 0.3 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ
ชีวภาพร่วมกับก๊าซ  
LPG 

4 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

26 0,0 27.1 0,0 26.6 0.5 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ  
LPGอย่างเดียว 

5 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

32 6,15 26.6 6,15 26 0.6 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ  
LPGอย่างเดียว 

6 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

29 22,38 26 22,38 25.5 0.5 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ  
LPGอย่างเดียว 
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7 
ทอดไข่ดาว ผดักระ
เพรา ต้มมาม่า ผัด
ผักบุ้ง 

32 36,47 25.5 0,0 25.5 0 
ทำกับข้าวโดยใช้ก๊าซ
ชีวภาพ 
อย่างเดียว 

เฉลี่ยใช้ก๊าซ LPGร่วมกับกา๊ซชีวภาพ / ครั้ง 0.34 
 

จากตารางทดสอบการใช้พลังงานจากก๊าซ LPGร่วมกับก๊าซชีวภาพทำอาหาร 4 อย่างคือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ตม้
มาม่า และ ผัดผักบุ้ง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ทดลองทำหาร ที่ใช้ร่วมกับก๊าซชีวภาพ 7 วัน ผลคือ การทำอาหารทั้ง 4 อย่าง
ใช้พลังงาน ก๊าซ LPG เฉลี่ยครั้งละ 0.34 กิโลกรมั คิดเปน็เงิน 8.4 บาท(ก๊าซ LPGน้ำหนัก 15 กิโลกรัมถังละ 
 370 บาท) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สำหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดกำแพงเพชร การ
ทดสอบการใช้พลังงานจากก๊าซ LPG ทำอาหาร  4 อย่าง คือ ทอดไข่ดาว, ผัดกระเพรา, ต้มมาม่า และ  ผัดผักบุ้งผลคือใช้ก๊าซ 
LPG เฉลี่ยครั้งละ 0.58 กิโลกรมั คิดเป็นเงิน 14.2 บาท ทดสอบใช้พลังงานจากก๊าซ LPGร่วมกับก๊าซชีวภาพทำอาหาร 4 อย่าง
เหมือนกัน ผลคือ ใช้ก๊าซชีวภาพรว่มกับก๊าซ LPG  เฉลี่ยครั้งละ 0.34 กิโลกรัม คดิเป็นเงิน 8.4 บาทดังนั้นการใช้ก๊าซชีวภาพ
ร่วมกับก๊าซ LPG ทำให้ประหยัดกา๊ซLPG ในการทำอาหารเฉลี่ยครั้งละ 0.24 กิโลกรัม คดิเป็นเงิน 5.8 บาท 
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การพัฒนายานจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
Development of Electric Tricycles for Multi-Purpose 
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69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 
 

Abstract 
 In this article, a multipurpose electric tricycle is developed with a 24 Volt 500-Watt busless motor 
powered by a 24 Volt 100 Ah battery supply. The efficiency test of electric tricycles was divided into 2 parts: 
1) the electrical efficiency section and 2) the mechanical efficiency section. The results of the first section 
showed that the average voltage was 23.46 Volt. The average battery life was 34.43 percent. In the second 
section, the average driving speed was 19.31 km/hr. and the maximum speed of an electric bike is 37 km/hr. 
The maximum driving distance is 43 km. In addition, the efficiency of the electric tricycle can effectively 
control the speed. where ascending speed can be fine. Suitable for use in daily life or multipurpose use. 
Keywords: Tricycles, Electric, Multi-Purpose 

 
บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ ได้พัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 
โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อช่ัวโมง การทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้า
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล ผลในส่ วนแรก พบว่า 
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 23.46 โวลต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เฉลี่ยเท่ากับ 34.43 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่สอง 
พบว่า ค่าความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่เท่ากับ 19.31 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และค่าความเร็วสูงสุดของจักรยานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 37 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำระยะทางสูงสุดในการขับขี่ได้ 43 กิโลเมตร นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถ
ควบคุมความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การปรับระดับความเร็วจากน้อยไปมากสามารถทำได้ดี เหมาะสำหรับการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในงานอเนกประสงค์ 
คำสำคัญ : จักรยานสามล้อ , ไฟฟ้า , งานอเนกประสงค์ 
 
 

บทนำ 
ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณของน้ำมันยังมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ 

ประกอบกับการใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งมาจากฟอสซิลก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนทั่วโลก
ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงหันมาสนใจพลังงานสะอาด และราคาไม่แพง พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าน้ำมันเชื ้อเพลิง สามารถผลิตและควบคุมได้ง่าย และสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ได้เกือบทุกชนิด 

จักรยานสามล้อ เป็นพาหนะอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาช่วยบรรทุกของใช้ต่าง  ๆ ปัญหาของผู้ใช้งานที่พบเห็นคือ 
จักรยานสามล้อจำเป็นต้องใช้กำลังขาปั่นในการขับเคลื่อน ซึ่งถ้าปั่นไปนาน ๆ หรือระยะทางไกลอาจจะทำให้ขาทั้ง 2 ข้าง
เมื่อยล้า เนื่องจากต้องใช้พละกำลังกล้ามเนื้อส่วนขาเป็นอย่างมาก และถ้ามีของมาบรรทุกเพิ่มอีก จะส่งผลทำให้ร่างกายเมื่อยลา้
มากกว่าเดิมนอกจากน้ีการเคลื่อนไหวท่ีช้าของจักรยานสามล้อ อาจทำให้การทำงานใช้เวลามากกว่าปกติ ปัจจุบันจักรยานไฟฟ้า
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ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลากหลายประเภท เพื่อลดความล้าของร่างกายมนุษย์จากการขับขี่ระยะไกล หรือการขับขี่ขึ้นที่สูงชัน โดยใช้
มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งท่ีผ่านมานั้นได้มีงานวิจัยที่ประดิษฐ์รถสามล้อไฟฟ้าโดย ธนิท เรือง
รุ่งชัยกุล และ สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม [1] โดยได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับรถบรรทุกสามล้อที่ใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิง
และประยุกต์นำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าเพื่อ
ประดิษฐ์รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับขนส่งสิ่งของและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ถัดมา
เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าโดยใช้แรงดันจากแบตเตอรี ่ศิริชัย แดงเอม [2] โดยงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าขนาด1ที่นั่ง โดยใช้แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่หรือจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไป
ยกระดับแรงดันให้สูงเพียงพอกับแรงดันในบัสของอินเวอร์เตอร์แบบควบคุมด้วยเวกเตอร์ที่ต้องการเพื่อจ่ายให้มอเตอร์เหนี่ยวนำ
สามเฟสขนาด 5.5 kW นำไปใช้ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และเมื่อพลังงานใกล้หมด จะสามารถประจุแรงดนัให้แก่แบตเตอรี่ไดด้้วยการ
ชาร์จไฟบ้าน หรือจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์รถไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จะเห็นได้จากการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าสามารถนำมาเป็น
แนวคิดและประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยนี้ได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้า ที่มีมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มีแบตเตอรี่มาควบคุมการจ่ายพลังงานแทนเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง โดยทำการทดสอบ
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลของจักรยานสามล้อไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะช่วยลดความเหนื่อยล้าอีกทั้งเป็นการทุ่นแรง
ให้แก่ผู้ขับขี่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ลดมลพิษทางอากาศ และยังลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย 

 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ ตามหัวข้อ
ดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกแบบและสร้างจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
4. ทดสอบระบบและเก็บข้อมูลการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและ สรปุผลการทดลอง 

 
ออกแบบและสร้างจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 

ในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่าย
แบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อชั่วโมง ผ่านกล่องควบคุมปรับความเร็วมอเตอร์ ติดตั้งบนจักรยานสามล้อ ในขั้นตอนแรก 
ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในการหาค่ากำลังไฟฟ้า [3] มาประยุกต์หากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มค่าสูญเสียทางกลและอุปกรณ์อีก 1.5 เท่าของค่ากระแสไฟฟ้าที่
คำนวณได้ ทำให้สามารถคำนวณขนาดของแบตเตอรี่นำไปใช้ได้จริงดังสมการอ้างอิงที่ 1 
 

     loss
m

m
batt f

V

P
I =       (1) 

 
โดยที ่  mP  คือ กำลังไฟฟ้าของมอเตอร ์

    mV  คือ ขนาดแรงดันของมอเตอร ์

    battI  คือ ขนาดความจุของแบตเตอรี ่
    lossf  คือ ค่าสูญเสียทางกลและอุปกรณไ์ฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1.5 
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หลังจากได้คำนวณตามสมการที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้วิจัยได้ผลลัพธ์ขนาดกระแสของแบตเตอรี่เท่ากับ 31.25 
แอมป์ต่อชั่วโมง และเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยาวนานขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไปขนาด 12 
โวลต์ 100 แอมป์ มาต่ออนุกรมให้ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ และออกแบบวงจรการทำงานได้ดังภาพที่ 1 และประกอบ
ติดตั้งดังภาพท่ี 2 
 

กล่องควบคุม

M

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่

ปรับความเร็วรอบ

เฟสมอเตอร์ 3 สาย( น้ าเงิน เหลือง เขียว )

อนุกรมแบตเตอรี่เป็น 24 โวลต์

ฮอลเซ็นเซอร์

มอเตอร์

สวิตช์

 
 

ภาพที่ 1 ภาพของการออกแบบระบบ 
 

               
(ก) การติดตั้งอุปกรณ์                            (ข) การต่อวงจรในกล่องควบคุม 

ภาพที่ 2 การประกอบและติดตั้ง 
 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
ในการทดสอบการพัฒนาจักรยานสามล้อสำหรับงานอเนกประสงค์ สามารถแบ่งการทดสอบประสิทธิภาพออกได้เป็น 

2 ส่วน 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล คือ โดยจะเก็บผลการทดสอบ 2 ครั้งเป็น
ระยะทางจำนวนทั้งหมด 40 กิโลเมตร (ไม่มีสัมภาระในการบรรทุก) เพื่อดูแนวแนวโน้มของคุณลักษณะของจักรยานสามล้อ
ไฟฟ้าและใช้กำหนดแนวทางของการขับขี่ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ 

 
ส่วนที่ 1 ผลของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้า [โวลต์] 

 
ในภาพที่ 4 เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เมื่อทดสอบขับเคลือ่นใช้งานจักรยานสามล้อไฟฟ้าตามระยะทางทุก ๆ 

1 กิโลเมตร จะเห็นได้ว่าระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมีแรงดันอยู่ประมาณ 24 โวลต์ เมื่อ
ทดสอบจนได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร แรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือประมาณ 22 โวลต์ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการทดสอบความจุของแบตเตอรี่ [%] 

 
ในภาพที่ 5 เป็นระดับความจุไฟฟ้าในแบตเตอรี ่เมื่อทดสอบขับเคลือ่นใช้งานจักรยานสามล้อไฟฟ้าตามระยะทางทุก ๆ 

1 กิโลเมตร จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าระดับความจุของแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นมี
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ความจุแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 61-63 เปอร์เซ็นต์ (แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมือสอง) เมื่อทดสอบจนได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร ความจุ
แบตเตอรี่ลดลงเหลือประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ 
 
ส่วนที่ 2 ผลของประสิทธิภาพทางกล 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบความเร็วเฉลี่ย [กิโลเมตรต่อช่ัวโมง] 

 
ในภาพที่ 6 เป็นการบันทึกผลค่าความเร็วเฉลี่ยของระยะทางใน 1 กิโลเมตร โดยใช้แอพพลิเคชั่นการวัดความเร็ว 

Speedometer ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวจะใช้ช่วยเฉลี่ยความเร็วที่วัดได้ตลอด 1 กิโลเมตร โดยมีช่วงความเร็วของการขับขี่อยู่ที่ 
16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปจนถึง 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ จักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถทำความเร็ วได้สูงสุดอยู่ที่ 37 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

ในการพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์ 500 
วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อช่ัวโมง ผ่านกล่องควบคุมปรับความเร็วมอเตอร์ ติดตั้งบนจักรยานสาม
ล้อไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 
2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล โดยจะเก็บผลการทดสอบ 2 ครั้ง เป็นระยะทางจำนวนทั้งหมด 40 กิโลเมตร (ไม่มีสัมภาระใน
การบรรทุก) ผลในส่วนแรก พบว่า ผลของค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดเท่ากับ 22.7 โวลต์ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 24.2 โวลต์ 
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 23.46 โวลต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำสดุเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ ค่าความระดับความ
จุไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงสุดเท่ากับ 63 เปอร์เซ็นต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เฉลี่ยเท่ากับ 34.43 เปอร์เซ็นต์ ใน
ส่วนที่สอง พบว่า ค่าความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่ มีค่าต่ำสุดเท่ากับ 16.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าสูงสุดเท่ากับ 21.2 กิโลเมตร 
และค่าเฉลี่ยตลอดระยะทางเท่ากับ 19.31 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และพบว่าค่าความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของจักรยานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 
37 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทำระยะทางสูงสุดในการขับขี่ได้ 40 กิโลเมตร โดยที่การปั่นจักรยานสามล้อทั่วไป สามารถทำ
ความเร็วได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง นอกจากน้ีประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ปรับระดับความเร็วจากน้อยไปมากระบบควบคุมสามารถทำได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน หรือการนำจักรยานสามล้อไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในงานอเนกประสงค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู ้วิจัย ขอขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการทำวิจัย และขอขอบพระคุณ บิดา มารดาที่คอยเป็นกำลังใจใหม้า
โดยตลอด คณะผู้จัดทำจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 



578 
 

EI : Energy Innovation 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กิติศักดิ ์ หมึกแดง และ อดิศักดิ ์ คามพินิจ. (2557). จักรยานไฟฟ้าขับเคลื ่อนด้วย Brushless DCMotor 2 ตัว. 

วิทยานิพนธ์. ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ. กรุงเทพฯ. 

[2] ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล. (2559). การออกแบบและพัฒนารถซาเล้งพลังงานแสงอาทิตย์. รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปทุมธานี. 

[3] ชัด อินทะสี. (2553). วงจรไฟฟ้ากระแสตรง. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด. กรุงเทพฯ. 
[4] มานัส สุนันท์ และคณะฯ. (2545). การดัดแปลงและสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า. รายงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์. สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. เชียงใหม่. 
[5] ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์. (2555). จักรยานไฟฟ้าพาหนะส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนที่ถูกที่สุด. วิศวกรรมสาร. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ. 
[6] โสภณ สวัสดิ์นาวิน. (2549). รถไฟฟ้าขับเคลื่อนสี่ล้อ. วิทยานิพนธ์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.  
 

  



585 
 

EI : Energy Innovation 

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
The Design of a Smart Farm System for Laying Hens House by Solar Cell 
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Abstract 

This article presents the design of a smart farm system for laying hens house by solar cell. By 
designing the structure of the laying hen house, width 92 cm length 246 cm height 180 cm control the 
NodeMCU via automatic, using a power supply from a 12 Volt battery and a 50-Watt solar cell to provide 
water food and lighting in the house. The results of the system performance test found that the application 
of the system can be used well and used according to the wishes of the user. Next, the results of water food 
and lighting, a system that is automatically controlled can be used normally and suitable for use in raising 
about 5 -10 chickens. In addition, farmers can also control the use by themselves, when feed water food or 
light is required to number of laying hens. The developed system will increase the efficiency and 
convenience of farmers even more. 
Keywords: Control System, Smart Farm, Laying Hens, Solar Cell 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ ได้นำเสนอระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรอืนแบบสมารท์ฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกแบบ
โครงสร้างโรงเรือนไก่ไข่ขนาด กว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 246 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมตัิ
ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ 
เพื่อให้น้ำ อาหาร และ แสงสว่างในโรงเรือน ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ พบว่า แอพพลิเคชั่นของระบบสามารถใช้งานได้
ดี สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน ถัดมาเป็นของผลการให้น้ำ อาหาร และ แสงสว่าง ระบบที่ควบคุมแบบ
อัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ปกติ เหมาะสำหรับนำไปใช้เลี้ยงไก่จำนวนประมาณ 5 -10 ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถ
ควบคุมการใช้งานได้ด้วยเอง เมื่อต้องการให้ น้ำ อาหาร หรือ แสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณของจำนวนไก่ที่มีมาก
ขึ้น ซึ่งระบบท่ีได้พัฒนาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกให้กับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน 
คำสำคัญ : ระบบควบคุม , สมารท์ฟาร์ม , ไก่ไข่ , พลังงานแสงอาทติย ์
 

บทนำ 
ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญและได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2560–2564) ที่มีประเด็นวิจัยมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กล่าวคือ ประเด็นวิจัยด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based) อุตสาหกรรมการเกษตรเช่น การเพิ่มผลผลิตการเกษตรสำหรับพืชเกษตรหลักปศุสัตว์
และอาหารสัตว์ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการทำโครงงานพัฒนาไก่ไข่อย่างต่อเนื่องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อนำไป
ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยทั่วไป ไก่ไข่จะเลี้ยงอยู่หลายแห่ง ทำให้ประสบปัญหาการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนใหอ้ยู่
ในช่วงที่เหมาะสมเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประสบปัญหาการให้น้ำให้อาหาร 
กำจัดมูลไก่ และแสงสว่าง จำเป็นต้องใช้บุคคลในการควบคุมทุกอย่างทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเลี้ยงดูและไก่ไข่อาจได้รับ
การดูแลไม่ทั ่วถึงทำให้ไก่บางตัวอาจจะป่วยและตายเนื่องจากการดูแลแบบทั่วถึงและอาหารไม่เพียงพอยังทำให้ไก่ขาด
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สารอาหารและไม่ออกไข่ตามที่ผู้เลี้ยงดูต้องการ ไข่ไก่ที่ได้อาจไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดท้องถิ่นต้องการทำให้สามารถขายไข่ไก่ได้
ในราคาที่ถูกลง ทำให้ขาดทุน 

จะเห็นได้ว่าการควบคุมให้อาหารและน้ำ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการการเจริญเติบโตของไก่รวมถึงผลผลิตไข่ไก่
สามารถลดภาระในการดูแลไก่ซึ่งโรงเรือนไก่ส่วนใหญ่ มีการให้อาหารและน้ำไม่เป็นเวลาทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงทำให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนำระบบอัตโนมัติไปทำเป็นอาชีพเสริม จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น หากมีการนำปัญหามา
ทบทวนและพัฒนาออกแบบใหม่ขึ้น อาจช่วยให้ได้ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นได้ โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการระบบ
ควบคุมโรงเรือนไก่ไข่อัตโนมัติสามเณรสุทธิราช คาเทพ ,สามเณรอรัญชัย ใจปิง,สามเณรอิทธิกร ขัติวงค์ [1] ภายในชุมชนของ
สามเณรประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ไข่อยู่หลายแห่ง ประสบ ปัญหาการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้
อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประสบปัญหาการให้น้ำ ให้
อาหารกำจัดมูลไก่แสงสว่างและการควบคุม อุณหภูมิจำเป็นต้องใช้บุคคลในการควบคุมทุกอย่าง ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดทำ
ระบบสมองกลฝังตัวนี้มาช่วยบูรณาการในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรือนไก่ไข่เพื่อความสะดวก 
และแม่นยำ ในการควบคุม และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นถัดมาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่นายพีระพล สุริผัด, นางสาวเฝยเซ็ง แซ่ตั้ง, นางสาวนันทการ ลิ่มณี [2] ปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่คือ 
การใช้แรงงานคนในการเลี้ยงไก่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าสาเหตุจากการเหวี่ยงให้อาหารไก่ทีละหลาย ๆ  ครั้ง รวมถึง
ปริมาณการให้อาหารไก่ท่ีมากหรือน้อยจนเกินไป ทำให้ไก่กินอาหารไม่พอดีหรือไม่หมด จึงทำให้ไก่มีการเจริญเติบโต ที่ไม่เท่ากัน 
ปัญหานี้นำมาซึ่งแนวคิดในการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพลังงานเข้าผสมผสานเพื่อหารูปแบบการเลี้ยงไก่
แบบสมาร์ทฟาร์ม 

ดว้ยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ให้ น้ำ อาหาร และ แสงสว่างน้ำ จะควบคุมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU แบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุม
ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน จากนั้นจะทำการหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบภายในโรงเรือนเล้าไก่ไข่ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของไก่ไข่ซึ่งผู้วิจัยหวังว่า ระบบที่ทำขึ้นจะเป็นแนวทางให้กับการสร้างงานประดิษฐ์ที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทำงานให้กับเกษตรกรและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ท่ีมีแนวทางการวิจัยคล้ายกันต่อไป 

 
วิธีการดำเนินงานวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ลำดับขั้นตอนการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟารม์ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. สร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพระบบควบคุมการเลี้ยงไกไ่ข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
4. เก็บข้อมูลระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟารม์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง 

 
การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในการออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ทำการออกแบบ
โครงสร้างโรงเรือนไก่ไข่ ขนาด กว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 246 เซนติเมตร  สูง 180 เซนติเมตร ระบบจะเริ่มจากการนำเข้าจาก
แหล่งน้ำเข้าถังพักด้วยปั๊มน้ำขนาด 12 โวลต์ และ ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยสวิตซ์ลูกลอย ส่วนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
NodeMCU จะทำการควบคุมระดับน้ำในรางน้ำผ่านเซนเซอร์ระดับน้ำที่เป็นอินพุตอนาล็อกที่ขา A0 และควบคุมการปล่อยน้ำ
เข้าด้วยโซลินอยด์วาล์วจากถังพักน้ำแบบอัตโนมัติที่เอาต์พุต D5 มีการควบคุมการให้อาหารด้วยการตั้งเวลาในช่วงเช้าและชว่ง
เย็นผ่านเอาต์พุต D6 และ ควบคุมแสงสว่างในช่วงเย็นไปจนถึงค่ำด้วยเอาต์พุต D7 และ ระบบที่ใช้งานทั้งหมดจะใช้แหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และแผงโซลล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ 
นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบ ยังสามารถควบคุมการทำงานการให้น้ำ อาหาร และแสงสว่าง ได้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน 
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Blynk ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) เข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแสดง
การออกแบบระบบตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไกไ่ข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทติย์ 

 
 ต่อผู้วิจัยได้นำการออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาพ
ที่ 1 มาสร้างเป็นระบบที่ใช้งานจริงในโรงเรือน โดยทำการติดตั้งส่วนควบคุมระบบสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2(ก) และ การ
ติดตั้งอุปกรณ์การให้น้ำ อาหาร และ แสงสว่าง สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2(ข) 
 

       
                        (ก) การติดตั้งชุดควบคุม                              (ข) การติดตั้งอุปกรณ์การให้น้ำ อาหาร และแสงสว่าง 

ภาพที่ 2 ภาพของการออกแบบระบบวงจรควบคุมภายในเล้าไก ่
 

ผลการวิจัยและการทดสอบประสิทธิภาพ 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

โดย จะแสดงผลของประสิทธิภาพการทำงานของระบบผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk การให้น้ำ การให้อาหาร และ การให้แสงสว่าง 
โดยสามารถแสดงผลทั้งหมดได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 การทำงานของระบบผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk ด้วยสมารท์โฟน 

 
 ในภาพที่ 3 แสดงผลของการทำงานของระบบผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ด้วยสมาร์ทโฟน โดยภายในแอพพลิชั่นจะ
แสดงปุ่มกดการทำงานการให้น้ำ อาหาร และแสงสว่าง ในด้านซ้ายของหน้าจอ และแสดงสถานะของการทำงาน บริเวณตรง
กลางของหน้าจอ และทางฝั่งขวาจะแสดงการตั้งเวลาการให้อาหาร และแสงว่าง ส่วนบริเวณล่างขวาจะแสดงระดับในรางของ
โรงเรือน ซึ่งผลการทำงานของระบบสมารถใช้งานได้ดี 
 

               
(ก) แสดงผลของประสิทธิภาพการให้น้ำของระบบ     (ข) แสดงผลของประสิทธิภาพการให้อาหารของระบบ 

 

 
(ค) แสดงผลของประสิทธิภาพการให้แสงสว่างของระบบ 

ภาพที่ 4 การทำงานของระบบผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk ด้วยสมารท์โฟน 
 

ในภาพที่ 4 เป็นการแสดงผลประสิทธิภาพการให้น้ำ การให้อาหาร และ การให้แสงสว่าง ของระบบในโรงเรือน เริ่ม
จากภาพท่ี 4(ก) แสดงผลของการให้น้ำของระบบจากถังพักน้ำผ่านการควบคุมจากโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งระบบจะตัดการให้น้ำผ่าน
เซนเซอร์ระดับน้ำแบบอัตโนมัติที่ควบคุมระดับการอ่านค่าของระดับน้ำที่ 0 – 1024 หากระดับมีค่าน้อยกว่า 100 ระบบจะทำ
การปล่อยน้ำเข้าราง หลังจากที่ระดับน้ำมีค่าเท่ากับ 850 ระบบจะทำการหยุดการปล่อยน้ำเข้าราง ถัดมาเป็น ภาพที่ 4(ข) 
แสดงผลการให้อาหารของระบบ โดยมีการตั้งเวลาการให้อาหารของระบบในเวลาเช้า 07.00 น.และช่วงเวลาเย็น 17.30 น. โดย
ทำการหน่วงเวลาของการของเครื่องให้อาหารเป็นเวลา 30 วินาที ต่อการให้อาหารในแต่ละครั้ง ซึ่งจะได้ปริมาณ 500 กรัม ต่อ
รอบการทำงาน เหมาะสำหรับการเลี้ยงไก่ประมาณ 5-10 ตัว และ ภาพที่ 4(ค) แสดงผลการให้แสดงสว่างในโรงเรือน โดยใช้
หลอดไฟ LED ขนาด 9 วัตต์ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตั้งแต่ในช่วง 18.00 – 20.30 น. ในส่วนนี้จะมีข้อดีในส่วนของการกระตุ้นการ
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เจริญเติบโตของไก่เพื่อให้ไก่ออกไข่ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังสามารถสั่งงานได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อผู้ใช้งาน
ต้องการใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือคำสั่งท่ีระบบตั้งไว้  
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได้ทำการออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเลี ้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ โดยควบคุมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU การให้น้ำ อาหาร และแสงสว่าง แบบอัตโนมัติและ
สามารถทำงานใช้งาน ได้ด้วยตนเองในแอพพลิเคชั ่น Blynk ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบประสิทธิของระบบ พบว่า 
แอพพลิเคช่ันของระบบสามารถใช้งานได้ดี แต่อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของความเสถียรของเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ซึ่งโรงเรือนเลี้ยง
ไก่อยู่ห่างจากต้นกำเนิดสัญญาณ ถัดมาเป็นของผลการให้น้ำ อาหาร และ แสงสว่าง ระบบที่ควบคุมแบบอัตโนมัติ สามารถใช้
งานได้ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้เลี้ยงไก่จำนวนประมาณ 5 -10 ตัว นอกจากน้ี เกษตรกรยังสามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยเอง 
เมื่อต้องการให้ น้ำ อาหาร หรือ แสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณของจำนวนไก่ที่มีมากขึ้น ซึ่งระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา
นี้ จะเป็นการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT) มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีพลังงาน ในการเข้ามาช่วยในการทำงาน
ให้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเกษตรกรและจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์
ประเภทอ่ืน ที่มีแนวทางการวิจัยคล้ายกันต่อไป 
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