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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 
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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 

 
 



494 
 

EI : Energy Innovation 

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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