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บทคัดยอ 
 บทความนี้เปนการนําเสนอการออกแบบและสรางระบบจายน้ําอัตโนมัติสําหรับเกษตรกรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง
เปนการสรางตามแนวคิด และเพ่ือเปนใชอุปกรณท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการรดน้ําผักโดยจะชวยใหเกษตรกรไมตองเสียเวลา
ในการรดน้ําผักและยังมีระบบจายปุยเพ่ือเพิ่มคณุภาพใหกับผลผลิต เม่ือเกษตรกรใชระบบจายน้ําอัตโนมัติจะสามารถจายน้ําใหแก
ผักท่ีเราปลูก ดวยการตั้งคาตามความตองการของพืชแตละชนิด ซึ่งระบบจะดวยควบคุมรีเลยตั้งเวลา สวนในการออกแบบและการ
สราง และจายน้ํานั้น ไดแบงออกเปน 2 ประเภทสวนใหญไดแก สวนสงจายน้ําและชุดควบคุมวงจร เม่ือเกษตรติดต้ังระบบจายน้ํา
อัตโนมัติและเร่ิมจายไฟใหกับรีเลยตั้งเวลาแตละตัว ระบบจะทํางานตามโปรแกรมท่ีตั้งคาไว เปนแบบอัตโนมัติตลอดจนถึง
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและในขณะท่ีฝนตกระบบหยุดการจายน้ําจะกลับมาทํางานตามปกติหลังจากฝนหยุดตกไปแลว 30 นาที 
คําสําคัญ: ระบบจายน้ําอัตโนมัติ, รีเลยต้ังเวลา 
 

Abstract 
 This article presents the design and build a water supply system for farmers using solar energy. This 
builds on the concept and to use a device that facilitates watering vegetables to help farmers do not lose 
time for watering vegetables and also supply quality fertilizer to increase the yield. When farmers use the 
water supply system to supply water to the vegetables we grow. With the needs of each plant. The system is 
controlled by timers in the relay. The design and creation. And water supply It is divided into two categories 
mainly. The supply and control circuit. When agriculture install automatic water supply system and supply 
power to each of the timers. The system works according to the program set up. Automate Throughout the 
harvest period, and while the rain. Stop the water supply system will return to normal after the rain stops to 
30 minutes. 

Keywords: Automatic water supply, Timer Relay 

 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันการใชชีวิตการเปนอยูของคนเราก็เร่ิมมาจาก
การบริโภคของท่ีมีประโยชนท่ีรางกายตองการเพ่ือสรางการ
เจริญเติบโตและความแข็งแรงใหกับรางกาย คือ การ
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  คือ 1 โปรตีน ท่ีไดมาจาก 
การรับประทานอาหาร จําพวก เนื้อ, ไข, นม และถั่ว หมูท่ี 2 

คารโบไฮเดรต ไดมาจาก ขาว, แปง, น้ําตาล, เผือก และมัน 
หมูท่ี 3 เกลือแรท่ีไดมาจากการรับประทานผักใบเขียวทุก
ชนิด หมูท่ี 4 วิตามินท่ีไดมาจากการรับประทานผลไมตางๆ 
และหมู สุดทาย คือ ไข มันที่ ไดมาจากการรับประทาน
เนื้อสัตว [1] อาหารหลัก 5 หมูจึงมีสวนจําเปนมากตอการ
รับประทานอาหารของมนุษย ยกตัวอยาง ผักจาก อาหาร
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หลัก 5 หมู คือ หมูท่ี 3 คือผักใบเขียว และอื่น ตอนนี้ใน
ประเทศไทยมีการปลูกพืชผักสวนครัวกันหลายแบบหลาย
แนวทาง เชน การปลูกแบบพืชไรดิน การปลูกแบบยกรอง 
การปลูกแบบแปลงดิน และอื่นฯ [2] ในการปลูกผัก ไมวาจะ
แบบไหน พืชผักก็ตองการ การใหน้ําอยูเปนประจําสม่ําเสมอ 
ถาปลูกในจํานวนไมมากก็ไมเปนปญหาในการรดน้ํามากเทา
รัย แตเม่ือเราปลูกเปนจํานวนมากๆ หรือทําข้ึนมาเปนสวน 
เปน ไร  ก็อาจจะมีปญหาในการรดน้ํ า  คือ  การรดน้ํา 
ยากลําบากและ ก็ตองเสียคาจางแรงงานคนในการรดน้ําผัก 
 ทางผูวิจัยไดมองเห็นปญหาในจุดๆนี้ จึงไดคิดวิธีการจาย
น้ําผักอัตโนมัติขึ้นมาโดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวย
ในการควบคุมการเปดปดการจายน้ําดวยรีเลยต้ังเวลาในการ
ควบคุมการรดน้ําอัตโนมัติเพื่อบริหารการใชน้ําในการจายน้ํา
ผักในแตละชนิด อีกท้ังระบบยังมีการใชพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยเพ่ือชวยในการลดใชพลังงานจากการไฟฟา และ
สามารถทําใหประหยัดตนทุนในการผลิตดวย  
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 2.1 พลังงานแสงอาทิตย (Solar energy) 

  เซลลแสงอาทิตย หรือโซลาร เซลล (Solar Cell) 

เปนสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสท่ีเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย

เปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง เซลลแสงอาทิตยทํามาจากสาร

กึ่งตัวนํา ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลวเปล่ียนเปน

พลังงานไฟฟา โดยไฟฟาท่ีไดจะเปนไฟฟากระแสตรง เซลล

แสงอาทิตย เปนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาท่ีไมตองใช

เช้ือเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานท่ีไดเปลา 

ไมมีของเสียที่จะทําใหเกิดมลพิษขณะใชงาน เปนอุปกรณท่ี

ติดต้ังอยูกับท่ีไมมีการเคล่ือนไหวใด ๆ ขณะทํางาน จึงไมมี

ปญหาดานความสึกหรอ หรือตองการการบํารุงรักษาเหมือน

อุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาแบบอื่นๆ เชน เค ร่ืองกําเนิด

ไฟฟา ดวยน้ํามันดีเซล 

 2.2 รีเลยต้ังเวลา (Timer Relay)  

  เปนอุปกรณทํางานโดยอาศัยหลักการทํางานหนวง

เวลาดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส การใชรีเลยต้ังเวลาในการ

ควบคุมการผลิตมีความจําเปนมาก เพ่ือท่ีใหระบบการ

ทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด กอนท่ีจะไปสูระบบการผลิต

ตอไป โดยภายในจะประกอบดวยไมโครโปรเซสเซอรควบคุม

การทํางานการต้ังเวลา โดยการปรับท่ีสวิตซหมุนดานหนา

ของรีเลย และมีสวิตซเลือกยานการทํางาน ดังรูปท่ี 1 Timer 

Relay แบบดิจิตอล หรือแบบแสดงผลดวยตัวเลขและ

หนาปดท่ีแบบ LCD จัด วาเปนแบบครอบคลุมเพราะทํางาน

ไดในหลายโหมด หลายแบบ และยังสามารถตอสายสัญญาน

เกท หรือรีเซทเพ่ือกําหนดการทํางานได ถือวาเปนไทมเมอร

ท่ีครอบคลุมการทํางานทั้งแบบ twin แบบ flip-flop แถม

ยานการทํางานกวางมาก 

 
รูปท่ี 1 รีเลยต้ังเวลา 

 

 2.3 รีเลย (Relay)  

  เปนอุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ตัดตอวงจร

แบบเดียวกับสวิตช โดยควบคุมการทํางานดวยไฟฟา Relay 

มีหลายประเภท ต้ังแต Relay ขนาด เล็ก ท่ีใชในงาน

อิเล็กทรอนิกสท่ัวไป จนถึง Relay ขนาดใหญท่ีใชในงาน

ไฟฟาแรงสูง โดยมีรูปรางหนาตาแตกตางกันออกไป แตมี

หลักการทํางานท่ีคลายคลึงกัน สําหรับการนํา Relay ไปใช

งาน จะใชในการตัดตอวงจร ดังรูปท่ี 2 แสดงลักษณะของ

รีเลย 

 

 
รูปที่ 2 รีเลย 
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 2.4 โซลินอยด (Solenoid)  

  เปนอุปกรณแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่ง ท่ีมีหลักการ

ทํางานคลายกับรีเลย (Relay) ภายในโครงสรางของโซลิ

นอยดจะประกอบดวยขดลวดท่ีพันอยูรอบแทงเหล็กที่ภาย 

ในประกอบดวยแมเหล็กชุดบนกับชุดลาง เมื่อมีกระแสไฟฟา

ไหลผานขดลวดท่ีพันรอบแทงเหล็ก ทําใหแทงเหล็กชุดลางมี

อํานาจแมเหล็กดึงแทงเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทําใหครบ

วงจรทํางาน เม่ือวงจรถูกตัดกระแสไฟฟาทําใหแทงเหล็ก

สวนลางหมดอํานาจแมเหล็ก สปริงก็จะดันแทงเหล็กสวนบน

กลับสูตําแหนงปกติ จากหลักการดังกลาวของโซลินอยดก็จะ

นํามาใชในการเล่ือนล้ินวาลวของระบบนิวแมติกส การปด-

เปดการจายน้ําหรือของเหลวอื่นๆ ในที่นี้ใชแบบ เลื่อนวาลว

ดวยโซลินอยดวาลวกลับดวยสปริง (Single Solenoid 

Valve) ดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปที่ 3 โซลินอยด 

 

3. การออกแบบระบบจายน้าํอัตโนมัติสําหรับ

แปลงผัก 
 การออกแบบมีจุดประสงคหลัก คือ การจายน้ําไปตาม

ทอและพนออกมาเปนสปงเพ่ือใหทั่วถึงท้ังแปลง และไมทํา

ใหผักชํ้า[3]  อีกท้ังยังชวยเกษตรกรในการท่ีจะตองเสียเวลา

รดน้ํา และยังสามารถเลือกการทํางานตามชนิดของพืชดวย

ตนเองอีกดวย ดังแสดงการทํางานในรูปท่ี 4 โดยที่ระบบจะ

เร่ิมการลําเลียงน้ําจาก ถังเก็บ 2,000 ลิตรไปยังแปลงผัก  

โดยจะใชปมน้ําทําหนาท่ีนี้รวมกับโซลินอยดวาลว โดย

อุปกรณท้ังสองนี้ จะทํางานเม่ือปอนกระแสไฟฟาเขาไปโดย

ผานระบบการกรอกขอมูลเวลาท่ีรีเลยตั้งเวลาซึ่งโซลินอยด

วาลวท่ีใชงานมีอยูดวยกันท้ังหมด 11 ตัว กลาวคือ โซ ลิ

นอยดวาลวหมายเลข 1-5 จะทําหนาที่เปด-ปดน้ํา ออกจาก

มินิสปงเกอรสูแปลงผักสวนหมายเลข 6-10 จะทําหนาท่ี

เปด-ปดถังใสปุย (สารละลาย) ขนาด 20 ลิตร จํานวน 5 ใบ 

และสุดทายคือโซลินอยดวาลวหมายเลข 11 จะทํางาน

รวมกับปมน้ําเปด-ปดถังเก็บกักน้ําขนาด 2,000 ลิตร ดังท่ี

กลาวไปแลวกอนหนานี้ ในการจายน้ําสูแปลงผัก โดยใน

แปลงทดสอบทางผูวิจัยมีท้ังหมด 10 แปลง 5 แถว ควบคุม

การจายน้ําดวยรีเลยตั้งเวลา ส่ังการใหมอเตอรปมน้ําชนิด 

DC 12 V และโซลินอยลวาลวแตละแถวทํางานตามเวลาโดย

โซลินอยลวาลว 1 ตัวควบคุม 2 แปลง น้ําท่ีเขาระบบจะตอ

ทอ PE ขนาด 20 mm จากทางออกของปม DC 12 V 

ปลายทางอีกดานตอมาจนถึง แปลงผักท่ีจัดเตรียมแปลง จะ

ติดโซลินอยดวาลว 1 ตัว ตอการรดน้ํา 4 แปลง ในการตอ

มินิสปงเกอรเพื่อเปนจุดปลอยน้ํา ใหตกลงบนแปลง การ

เลือกมินิสปงเกอรจะตองคํานึงถึงรัศมีของแปลงผักดวย [4]   

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบระบบจายน้ําและปุยอัตโนมัติ 

 
 3.1  วงจรระบบไฟฟาควบคุมการจายน้ําและปุย 
  ระบบการจายน้ําและปุยในแปลงผัก ระบบจะทํางาน
โดยผานรีเลยต้ังเวลา รีเลย และโซลินอยลวาลว เปนหลัก ดัง
แสดงในรูปท่ี 5 รูปที 6 
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รูปท่ี 5 วงจรควบคุมการจายน้ํา 

 

 
รูปท่ี 6 วงจรควบคุมการจายปุย 

 
 3.2  ระบบควบคุมการปดเปดระบบในขณะฝนตก 
  โดยการออกแบบจะคํานึงถึงปริมาณของน้ําท่ีผัก
สามารถรับได ผูวิจัยจึงคํานึงถึงในขณะฝนตก จึงไดออกแบบ
ใหขณะท่ีฝนกําลังตก ระบบจะหยุดการจายน้ําเขาสูแปลงผัก
โดยเกิดจากการนําอุปกรณท่ีออกแบบไดกอนหนานี้มาตอ
รวมกันการทํางานอธิบายใหเขาใจได คือระบบส่ังการยกเลิก
การจายน้ําทั้งหมด เพื่อไมใหน้ําไปถึงโซลินอยดวาลวท่ีจะ
จายน้ํา เข าแปลงผัก ระบบนี้จะ ทํางานก็ตอ เมื่อฝนตก 
หลักการทํางานของอุปกรณชุดนี้ดังแสดงในรูปท่ี 7 คือการ
ใชลิมิตสวิทช แบบ 3 ขา ที่มีขา NO , NC , COM .ใชการ 
เปดสวิทช ดวยการใชลูกบอลพลาสติกสัมผัสกับสวิทช โดย
ใชแรงดันจากน้ําฝนท่ีผานสายยางรองน้ํา มาจากหลังคาให
เขาไปยังกระบอกเก็บน้ํา สวนของกระบอกจะตองกวางกวา
ลูกบอลพลาสติก 2-10 mm เพ่ือใหลูกบอลลอยตอได เมื่อ
น้ําฝนที่เขามาจนถึงระดับ ชองระบายน้ําออก ณ ตอนนั้น 
ลิมิตสวิทช ที่อยูสถานะ ปกติ ปด ก็จะเปนสถานะ ปกติ เปด 
ขอดีของการทําชองระบายน้ําออก คือ เพ่ือปองกันน้ําฝนท่ี
ตกอยางลงมา ที่ไหลผานหลังคาไปยังทอยางขนาด 10 mm 
อัตราท่ีน้ําผานสายยางเขามายังดานในของกระบอกนอยกวา
ไหลระบายออกทางชองระบายน้ํา ไมวาจะตกหนักแคไหนก็
ตาม ก็จะไมมีทางท่ีน้ําจะทวมลิมิตสวิทช ท่ีตําแหนงสูงกวา

ชองระบายน้ํา หลังจากที่ฝนหยุดตกได ประมาณ 30 นาที 
วงจรของปมน้ําก็จะกลับสู ระบบจายน้ําตามเดิมไดเองจาก
การหนวงเวลา ดวยหัวลูกศรยางในจักรยานมาเปนตัวปลอย
น้ําหยด หยุด ชา-เร็ว มีผลโดยตรงกลับคาเวลาการหนวง
เวลาหลังฝนตก 
 

 
รูปที่ 7 แสดงอุปกรณในระบบหยุดปมเมื่อฝนตก 

 

4. ผลการทํางาน 
 4.1 ประสิทธิภาพของระบบจายน้ําอัตโนมัติสําหรับแปลง

ผัก 

  จากการออกแบบระบบการจายน้ําใหแปลงผักเพื่อ

การพัฒนาความเปนอยูของทองถ่ินและชุมชน และลด

คาใชจายในการปลูกผักเพื่อขายเปนอาชีพ ดังนั้นในการ

ทดสอบเพ่ือตนแบบในการพัฒนาตอไป ทางผูวิจัยจึงเนนไป

ท่ีการเปรียบขนาดของผักและคาใชจายในการปลูกผัก โดย

ไดทําแปลงทดสอบการปลูกผัก โดยไดขอใชพ้ืนท่ี และ ขอ

เก็บผลการทดสอบในคราวเดียวกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีใชเก็บขอมูล 

เปนสวนผักของ คุณชัญญา อวนเสง เปนแปลงผักทดสอบ 

ต้ังอยูท่ี ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ.ลพบุรี โดยแปลงทดสอบ

ทําการปลูกผัก ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

หัวลูกศรหนวง

ทุนลูกบอล

ชองระบายน้ํา

ลิมิตสวิตซ 3 ขา 

ทอยางขนาด 10 
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รูปที่ 8 คุณชัญญา อวนเสง เจาของสวนผักที่ใชในการเก็บ

ขอมูล 

 โดยในการทดลองระบบการจายน้ําอัตโนมัติ  ในการจาย
น้ําอัตโนมัติใหกับแปลงผักเปรียบเทียบกับการรดน้ําแบบ
ปกติของเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดผักกาดเขียวและ

ผักกวางตุงมีความตองการน้ําในปริมานน้ําที่เหมาะสมท้ังเชา
และเย็น โดยระบบจายน้ําอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึนสามารถท่ี
ปรับปริมาณน้ําตามชนิดของพืชได แตในบทความนี้จะ
ทดสอบที่ ผักกวางตุ งเพียงสองชนิดผักกาดเขียวและ
ผักกวางตุง จะเห็นไดชัดวาปริมาณน้ําท่ีใชในการเพาะปลูก
ประหยัดกวาการรดน้ําแบบปกติของเกษตร ที่ใชบัวรดน้ําใน
การการรด ก็จะเกิดการ เสียเวลา เสียแรงงาน แตระบบจาย
น้ําอัตโนมัติของผูวิจัยจะมีการจายน้ําท่ีควบคุมไดตามอัตรา
และไมเสียเวลาเสียแรงงานในการรดน้ําผักและโปรแกรม
จายน้ํายังจายน้ํายังมีรดตอนเย็นอีกเพื่อเพ่ิมความชุมชื่น
ใหกับดินและตอบสนองตองการน้ําของผัก 2 ชนิดนี้ ดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใชน้ํา 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ชนิดผัก 
ระบบนํ้าและปุย รดนํ้าปกติ 

การเติบโต 
เวลารด 
(นาที) 

น้ําท่ีใช 
(ลิตร) 

การเติบโต 
เวลารด 
(นาที) 

น้ําท่ีใช 
(ลิตร) 

10 
ผักกาดเขียว 

 
300 3,000  300 4,000 

กวางตุง 
 

300 3,000 
 

300 4,000 

20 
ผักกาดเขียว 

 
600 6,000 

 
600 8,000 

กวางตุง 
 

600 6,000 
 

600 8,000 

30 

ผักกาดเขียว 
 

1,050 10,500 
 

1,050 14,000 

กวางตุง 
 

1,050 10,500 
 

1,050 14,000 

 
 
 และในการลงทุนสรางระบบจายน้ําอัตโนมัติเพ่ือหวัง

กําไร ในระยะยาวซึ่งทางผูวิจัยจะเปรียบเทียบใหดูวาในการ

ปลูก ผักกาดเขียว กับ กวางตุง จํานวน 20 แปลง ดวยระบบ

จายน้ําอัตโนมัติท่ีมีระบบรดปุยเขามาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหแก

ผักใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น อัตราการคุมทุนจะตองรู 3 ประเภท

คือ คือ กําไรสุทธิ , ตนทุนการสรางระบบแบบระยะเวลาการ

ทํากําไร คือจะใชตนทุนการสรางระบบท้ังหมด 18,000 บาท

จะได กําไรสุทธิ ประมาณ 3,585 บาท และ ระยะเวลาการ

ทํากําไรอยางนอยจะตองปลูก 5 รอบ จึงระยะเวลาการคุม

ทุนก็ประมาณอยูท่ี 7 เดือน ซึ่งหลังจาก 7 เดือนจะไดรับ

ผลตอบแทนโดยไมตองหักคาการลงทุนใดๆท่ีเกี่ยวของกับ

การรดน้ํา การเปรียบเทียบคาใชจายดังตารางที่ 2 เปนการ

แสดงรายไดสุทธิเมื่อเทียบกับตารางท่ี 3 เปนการแสดง

รายไดสุทธิเมื่อเกษตรกรรดน้ําผักเอง 
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ตารางที่ 2 เปนการแสดงรายไดสุทธิเมื่อใชระบบอัตโนมัติ

จายน้ํา 

ระบบอัตโนมัติ 

ระยะการ

ปลูก 
35 วัน 

ปริมาณ

คาไฟฟา 
15 บาท / 35 วัน 

ตนทุน

การผลิต 

เมล็ด ปุย ฟาง รวม 

150 150 50 400 

ขายผัก

ได 

แปลงละ 10 กิโลกรัม จํานวน 20 แปลง 

กิโลกรัมละ 20 เปนเงิน 4,000 บาท 

รายได

สุทธิ 
4,000 – 400 – 15 มีคาเทากับ 3,585 บาท 

 

ตารางที่ 3 เปนการแสดงรายไดสุทธิเม่ือใชเกษตรกรรดน้ํา

โดยใชแรงงาน 

เกษตรกรรดนํ้าโดยใชแรงงาน 

ระยะการ

ปลูก 
35 วัน 

การจาง

แรงงาน 

35 วัน วนัละ 300 บาท มีคาเทากับ 10,500 

บาท 

ตนทุน

การผลิต 

เมล็ด ปุย ฟาง รวม 

150 150 50 400 

ขายผัก

ได 

แปลงละ 10 กิโลกรัม จํานวน 20 แปลง 

กิโลกรัมละ 20 เปนเงิน 4,000 บาท 

รายได

สุทธิ 

4,000 – 400 – 10,500 มีคาเทากับ - 6,900 

บาท 

 

5. สรุปผล 
 จากผลการทดสอบในหัวขอท่ี 4 สามารถสรุปไดวาเมื่อ

เปดสวิทชท่ีไทมเมอรทําใหรีเลย 8 ขาท่ีตออยูท่ีไทมเมอร

ทํางาน รีเลยมีหนาในการส่ังเปดโซลินอยดวาลวใหจายน้ําไป

ยังแปลงผักที่เราไมตองเสียแรงในการรดน้ํา ระบบจายน้ํา

อัตโนมัติ ยังสามารถทําหนาท่ีเองโดยอัตโนมัติตองการตั้งคา 

เวลาปด-เปดใหกับไทมเมอรทุกตัว ไทมเมอรแตละตัวทํา

หนาท่ีไดเองตามเวลาปด-เปดท่ีเราต้ังไว และเม่ือฝนตกใน

ขณะท่ีกําลังทํางานอยูระบบจะยกเลิกการจายน้ําเพ่ือมิให

เกิดการส้ินเปลืองน้ํา 
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