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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอการประยกุตใ์ช้ป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตย์
แบบระบบผสมเพ่ือการเกษตร เป็นการน าเสนอในรูปแบบการน า
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยม์าผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ร่วมกับ
พลงังานไฟฟ้าจ่ายแหล่งก าเนิดอ่ืน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หรือ ระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์และระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ป๊ัมน ้ า ซ่ึงระบบการจ่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตยเ์พียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาจากสภาพอากาศ
หรืออุปกรณ์จ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าท่ีได้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ และจะส่งผลให้ ป๊ัมน ้ าไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตยโ์ดยใช้ระบบ
จ่ายไฟจาก 2 แหล่งจ่าย โดยใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดจท์  าการ
เลือกแหล่งจ่ายจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักและ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าเป็นพลงังานส ารอง จากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ระบบผสมเพ่ือการเกษตรเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคญั: ป๊ัมน ้าพลงังานแสงอาทิตย,์ ระบบผสม, พลงังานทดแทน 
 

Abstract 
This paper presents the application of mixed solar water 

pump for agriculture. Is presented in the form of using renewable 
energy from solar energy to generate electricity for use in conjunction 
with electrical energy to supply other sources such as electricity 
generators or electrical systems of electricity By using solar panels And 
electrical systems of electricity Pay electricity to pump water. Which 
the solar power supply system alone may be caused by weather 
problems or electrical power supplies Including the power quality 
obtained from solar energy And will result in the pump unable to work 
efficiently Therefore, the application of solar energy by using a power 
supply system from 2 sources using a hybrid inverter device, choosing 
the source from using solar energy as the main energy and the 

electricity supply from the electricity system as a backup power. From 
the test results show that the application of mixed solar water pumps for 
agriculture is an effective way to increase the efficiency of electrical 
energy. 

 

Keywords:  Solar energy water pump, Mixing system, renewable 
energy 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการใช้พลงังานไฟฟ้า

มากข้ึนเร่ือย ๆ จึงท าให้พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าในประเทศ
ไทยไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบนั ในปัจจุบนัพลงังานทดแทนท่ี
น ามาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุด คือ พลงังานจากลมและ
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงอุปกรณ์ท่ีใชแ้สงอาทิตยใ์นการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงมีช่ือเรียกว่าโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ชนิดน้ีจะท าหน้าท่ี
ในการเปล่ียนพลงังานจากแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็นพลงังานไฟฟ้า [1-2] 

ป๊ัมน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จะใช้แผงเซลล์จะท าหน้าท่ีเปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้าแล้วท าการประจุเขา้ไปเก็บไวใ้น
แบตเตอร่ีเพ่ือรอจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ป๊ัมน ้ าต่อไป ซ่ึงระบบการจ่ายไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียวอาจจะเกิดปัญหาจากสภาพอากาศ
หรืออุปกรณ์จ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าท่ีได้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ และจะส่งผลให้ ป๊ัมน ้ าไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [3-4] ดังนั้ นจึงเสนอการประยุกต์ใช้ป๊ัมน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบระบบผสมเพ่ือการเกษตร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจ่ายพลงังานไฟฟ้าสามารถสรุปไดว้่า การสร้างการประยกุตใ์ช้ป๊ัมน ้ า
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบระบบผสมเพ่ือการเกษตร คร้ังน้ีเม่ือน ามาใช้กบั
ป้ัมน ้ าโดยปกติจะสามารถช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้และยงั
สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัป้ัมน ้ าให้
ป้ัมน ้าและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [5-6] 

ดงันั้นบทความน้ีได้น าเสนอการประยุกต์ใช้ป๊ัมน ้ าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบระบบผสมเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
ก าลงัไฟฟ้า  
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2. การออกแบบโครงสร้าง และการทดลอง 
2.1 การออกแบบโครงสร้างป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

ระบบผสมเพ่ือการเกษตรมีส่วนประกอบส าคญั ดงัแสดงในรูปท่ี 1. 

UtiliryPV Panel

Water 
Pump

DC/AC Inverter
DC/DC

Charge Control ATS

Battery
 

 
รูปท่ี 1. รูปผงัไดอะแกรม ป๊ัมน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

แบบระบบผสมเพ่ือการเกษตร 
 

 2.2 การออกแบบโครงสร้างในการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์เพ่ือ
ใชใ้นการรับแสงอาทิตยเ์พ่ือน ามาเก็บเป็นพลงังานทดแทนในการท างาน
ของระบบไฟฟ้าของโครงงานป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบระบบผสม
เพ่ือการเกษตร โดยจะใช้แผ่นโซล่าเซลล์ทั้งหมดจ านวน 4 แผ่น แต่ละ
แผน่มีขนาด 99x195x4 เซนติเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2. การออกแบบโครงสร้างฐานการติดตั้งแผน่โซล่าเซลล ์
 
 

2.3 การออกแบบตู้ควบคุมโดยมีขนาด ความ สูง  730 
มิลลิเมตร ความกวา้ง 630 มิลลิเมตร ความลึก 250 มิลลิเมตร โดยใช้ใน
การควบคุมการท างานของระบบการท างานของป๊ัมน ้ าทั้งหมด 

การเก็บไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าเพ่ือน ามาใช้และการเปิด-ปิด
การท างานต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 รูปแสดงการออกแบบตูค้วบคุม 
 

2.4 การออกแบบโครงสร้าง 
1. การออกแบบโครงสร้างดา้นหนา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
2. การออกแบบโครงสร้างดา้นขา้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
3. การออกแบบโครงสร้างดา้นบน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปท่ี 4. การออกแบบโครงสร้างดา้นหนา้ 
 

 
 
 

รูปท่ี 5. การออกแบบโครงสร้างดา้นขา้ง 
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รูปท่ี 6. การออกแบบโครงสร้างดา้นบน 
2.5 การทดลองการประยกุตใ์ชป๊ั้มน ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

ระบบผสมเพ่ือการเกษตรทางคณะผูจ้ดัท  าโครงงานไดท้  าการทดสอบการ
ป้ัมน ้ าโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือเปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้า
ระหว่างระบบเดิมกบัระบบพลงังานแสดงอาทิตย ์ จากการประมวลผล
ทดสอบไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1 – ตารางท่ี 4. 

 
ตารางท่ี 1 การค านวณค่าไฟจากการรับไฟจากระบบไฟฟ้า 

โหลด
ไฟฟ้า 

จ านวน 
ก าลงัไฟฟ้า
(วตัต)์ 

ชัว่โมง/
วนั 

วนั/
เดือน 

ก าลงัไฟฟ้า 
ใชง้าน 
 (วตัต)์ 

ร้อยละ 

ป๊ัมน ้า 1 1500 4 30 180000 100 
พลงังานไฟฟ้า (Unit หรือ kW-Hour) 180 

 
ตารางท่ี 2 การทดสอบประเภทท่ี 7 สูบน ้าเพ่ือการเกษตร (อตัราปกติ) 

 
 

จากผลตามตารางท่ี 1-2 เป็นการใช้งานป้ัมน ้ าจากระบบไฟฟ้า
การค านวณค่าไฟ ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้งาน 18000 วตัต์ จ  านวน 4 ชัว่โมง 30
วนั โดยจะใชพ้ลงังานทั้งหมด 180 kW-Hour ซ่ึงมีปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า 180.00 หน่วย/เดือน โดยสามารถน ามาค านวณเป็นเงินค่าไฟฟ้า 
571.579 บาท 

 
ตารางท่ี 3 การค านวณค่าไฟจากการรับไฟจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ระบบผสมเพ่ือการเกษตร 

โหลด
ไฟฟ้า 

จ านวน 
ก าลงัไฟฟ้า
(วตัต)์ 

ชัว่โมง/
วนั 

วนั/
เดือน 

ก าลงัไฟฟ้า 
ใชง้าน 
 (วตัต)์ 

ร้อยละ 

ป๊ัมน ้า 1 1500 4 30 180000 10 
พลงังานไฟฟ้า (Unit หรือ kW-Hour) 18 

 
   ตารางท่ี 4 การทดสอบประเภทท่ี 7 สูบน ้าเพ่ือการเกษตร (อตัราปกติ) 

 
จากผลตามตารางท่ี 3-4 เป็นการใช้งานป้ัมน ้ าจากระบบไฟฟ้า       

การค านวณค่าไฟจากการรับไฟจากระบบจ าหน่ายร้อยละ 10  ก าลงัไฟฟ้า
ท่ีใช้งาน 18000 วตัต ์จ  านวน 4 ชัว่โมง 30วนั โดยจะใช้พลงังานทั้งหมด 
18 kW-Hour ซ่ึงมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 18 หน่วย/เดือน โดย
สามารถน ามาค านวณเป็นเงินค่าไฟฟ้า 65.04487 บาท 
 
 
 
 

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 180.00 หน่วย/เดือน 

การปรับค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) -11.6 สตางค/์หน่วย 

ส่วนท่ี 1 ค่าไฟฟ้าฐาน 

    1.1 ค่าพลงังานไฟฟ้า 

           หน่วยท่ี 1-100 3.0382 303.82 บาท 

           เกินกวา่ 100 หน่วยเป็นตน้ไป 3.0382 243.056 บาท 

รวม 546.876 บาท 

    1.2 ค่าบริการ 8.19 บาท 

รวมค่าไฟฟ้าฐาน 555.066 บาท 

ส่วนท่ี 2 ค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) 

           จ านวนพลงังานไฟฟ้า x ค่า Ft -0.116 -20.88 บาท 

ส่วนท่ี 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

           (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7% 0.07 37.39302 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 571.579 บาท 

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 18.00 หน่วย/เดือน 

การปรับค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft) -11.6 สตางค/์หน่วย 

ส่วนท่ี 1 ค่าไฟฟ้าฐาน 

    1.1 ค่าพลงังานไฟฟ้า 

           หน่วยท่ี 1-100 3.0382 54.6876 บาท 

           เกินกวา่ 100 หน่วยเป็นตน้ไป 3.0382 0 บาท 

รวม 54.6876 บาท 

    1.2 ค่าบริการ 8.19 บาท 

รวมค่าไฟฟ้าฐาน 62.8776 บาท 

ส่วนท่ี 2 ค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) 

           จ านวนพลงังานไฟฟ้า x ค่า Ft -0.116 0 บาท 

ส่วนท่ี 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

           (ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7% 0.07 4.2557 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟ้า 65.0448 บาท 
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3. สรุปผลการทดสอบ 
การทดสอบการประยุกต์ใช้ป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

ระบบผสมเพ่ือการเกษตร พบว่า การใช้งานป้ัมน ้ าจากระบบไฟฟ้า การ
ค านวณค่าไฟจากระบบไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้งาน 1,500 วตัต์ จ  านวน 4 
ชัว่โมง 30วนั โดยจะใช้พลงังานทั้งหมด 180 kW-Hour ซ่ึงมีปริมาณการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 180.00 หน่วย/เดือน โดยสามารถน ามาค านวณเป็นเงิน
ค่าไฟฟ้า 571.579 บาท ซ่ึง เม่ือท าการทดสอบด้วยการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตยแ์ทนการใช้ไฟฟ้าพ้ืนฐาน โดยใช้ งานป้ัมน ้ าจากระบบไฟฟ้า
การค านวณ ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้งาน 1,800 วตัต ์จ  านวน 4 ชัว่โมง 30วนั โดย
จะใชพ้ลงังานทั้งหมด 18 kW-Hour ซ่ึงมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 18 
หน่วย/เดือน โดยสามารถน ามาค านวณเป็นเงินค่าไฟฟ้า 65.0448 บาท  

 สามารถสรุปได้ว่า การสร้างการประยุกต์ใช้ป๊ัมน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบระบบผสมเพ่ือการเกษตร คร้ังน้ีเม่ือน ามาใช้กบัป้ัมน ้ า
โดยปกติจะสามารถช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดแ้ละยงัสามารถ
ใช้พลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้ากบัป้ัมน ้ าให้ป้ัมน ้ า
และสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ
น้ีใชเ้วลาคืนทุน 22 ปี 
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