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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 
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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

i

ihruse P
N

Unit

1

/

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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