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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการสรางเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ โดยใชพลังงานแบบผสมผสาน ดวยการนําพลังงานท่ีไดจากแผงเซลล

แสงอาทิตยและพลังงานนํ้า มาจายใหแกเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีขอดี คือ สามารถลดคาใชจายดานแรงงานและลดการใชพลังงาน

ไฟฟาได ซึ่งผลการทดสอบตางๆในการทํางานของเครื่องใหอาการกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน พบวาสามารถใหอาหารกุงได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ คากําลังไฟฟาท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย เทากับ 40 – 70 วัตต เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติสามารถ

เหว่ียงอาหารกุงออกไปในระยะไกลไดสูงสุด 5 - 6 เมตร  และครั้งละ 3-5 นาที และจากการปลอยนํ้าออกจากบอโดยกังหันนํ้าเพ่ือปนเครื่อง

กําเนิดไฟฟา สามารถวัดความเร็วรอบไดได 911.90 รอบตอนาที ตองตามท่ีไดออกแบบไว 

คําสําคัญ : เครื่องใหอาหารกุง, พลังงานแสงอาทิตย, พลังงานนํ้า 

 

Abstract 

This paper presents a develop automatic shrimp feeding machine using a hybrid energy system. By the energy 

obtained from solar panels and hydro power via automatic shrimp feeding machine. The main advantages of the proposed 

method are minimized of the labor costs and reduction of the electrical energy. Based on the performance tests of the 

automatic shrimp feeding machine using hybrid energy system, it was found that shrimp can be fed properly and 

efficiently. The power from the solar panel is 40 - 70 watts. Automatic shrimp feeding machine can throw shrimp food 

away from five to six meters and three to five minutes at a time. In addition, by releasing the water out of the pond using 

a water turbine to spin the generator. The speed around 911.90 rpm as designed. 
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1. บทนํา  

 การเลี้ยงกุงขาว ความหนาแนนของการปลอยกุงลงเลี้ยงอยูท่ี 

100,000 ตัวตอไร ซึ่งเปนความหนาแนนท่ีเหมาะสม ในการเลี้ยงให

ครบ 4 เดือน และไดขนาดกุงประมาณ 50 ถึง 60 ตัวตอกิโลกรัม 

สวนเกษตรกรท่ีตองการเลี้ยงกุงใหมีขนาด 40 ถึง 50 ตัวตอกิโลกรัม

น้ัน ตองลดความหนาแนนของการปลอยกุงใหเหลือประมาณ 

80,000 ตัวตอไร[1] กอนปลอยลูกกุงควรเอานํ้าเขาบอพักท้ิงไว

ประมาณ 10 วัน เพราะเปนการเตรียมปริมาณอาหารธรรมชาติใน

บอ เมื่อปลอยกุงเขาสูบอแลว ตองทําใหกุงไดกินอาหารในปริมาณท่ี

พอดี ในเวลาท่ีเหมาะสมทุกมื้อตลอดระยะเวลาเลี้ยง อัตราการให

การใหอาหารกุงข้ึนอยูกับปริมาณการกิน การเจริญเติบโต ถาให

อาหารกุงมากเกินไป ทําใหคุณภาพนํ้าและดินเสื่อมโทรมลง แตถาให

อาหารกุงนอยเกินไป สงผลใหกุงโตชา[2],[3] สําหรับอุณหภูมิในบอท่ี

เลี้ยงกุงควรจะอยูท่ี 23-32 องศาเซลเซียส[4] ในชวงหนาฝนสภาพ

อากาศคอนขางแปรปรวน หากฝนตกหนักตองเพ่ิมออกซิเจนในบอ

เลี้ยงกุงดวย และชวงกลางคืนตองเปดเครื่องตีนํ้าไวตลอด เพ่ือ

ปองกันออกซิเจนในบอไมเพียงพอ ในชวงหนาหนาวสิ่งท่ีตองระวัง

คือกุงไมกินอาหาร และโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากสภาพสิ่งแวดลอมไม

ดี ตองมีระบบการจัดการนํ้าหรือมีระบบบําบัดหรือมีบอพักนํ้า สวน

ในชวงหนารอน เวลากลางวัน นํ้าในบอเลี้ยงกุงมีอุณหภูมิคอนขางสูง 

จึงไมควรเปดเครื่องตีนํ้า เพราะจะทําใหนํ้าบริเวณผิวนํ้าท่ีมีอุณหภูมิ

สูงลงไปยังนํ้าท่ีมีอุณหภูมิต่ําบริเวณหนาดิน ในชวงน้ีนํ้าในบอจะมี

ความเขมขนสูง จึงตองมีการเปลี่ยนถายนํ้าภายในบอบอย ปจจุบัน

สวนใหญมีการใชแรงงานมนุษยในการใหอาหารกุง ทําใหเกษตรกรท่ี
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เลี้ยงกุงจํานวนมากมีรายจายเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากคาแรงของแรงงาน

มีแนวโนมสูงข้ึน การลดการใชแรงงานคนลงจะทําใหเกษตรกร

สามารถลดตนทุนลงได[5] และมีการใชพลังงานไฟฟาตลอดในการใช

มอเตอรตีนํ้าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า และการถายนํ้าออกจากบอแต

ละครั้งก็เปนการปลอยพลังงานนํ้าท้ิงไปอยางเสียเปลา 

 ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการสรางเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ

โดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน ระหวางพลังงานแสงอาทิตย

และพลังงานนํ้า โดยแผงเซลลแสงอาทิตยทําหนาท่ีรับแสงอาทิตย

และเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟา แลวชารจพลังงานเขา

สูแบตเตอรี่ ถาเกิดสภาพอากาศท่ีไมมีแดดท่ีเพียงพอตอการชารจไฟ 

สามารถปลอยนํ้าออกจากบอเพ่ือนําเอาแรงจากกังหันนํ้ามาปน

เครื่องกําเนิดไฟฟาได เพ่ือเปนการชารจพลังงานเขาแบตเตอรี่ไดอีก

ทางหน่ึง ซึ่งจะเห็นวาสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได อีกท้ัง

เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการใหอาหารกุงได 

เพ่ือชวยในการลดคาใชจายดานแรงงานอีกดวย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 จากรูปท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานออกแบบและสราง

ระบบเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบ

ผสมผสาน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

2.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติ 

 การออกแบบโครงสรางของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดย

ใชพลังงานแบบผสมผสานแบงเปนสามสวนคือ สวนท่ีหน่ึงชุดแผง

เซลลแสงอาทิตย ใชสําหรับรับแสงอาทิตยและเปลี่ยนพลังงานแสงให

เ ป นพลั ง ง าน ไฟฟ า [6],[7] เ พ่ื อส ง ไฟควบคุ ม อุปกรณต า งๆ 

ประกอบดวยหมายเลข 1 คือ แผงเซลลแสงอาทิตย หมายเลข 2 คือ 

ชุดควบคุมการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย หมายเลข 3 คือ 

แบตเตอรี่ และหมายเลข 4 คือฐานชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ดังรูปท่ี 

2(ก) สวนท่ีสอง ชุดเหว่ียงอาหารทําหนาท่ีเหว่ียงอาหารใหกระจาย

อยางท่ัวถึง ประกอบดวยหมายเลข 5 ถังใสอาหารกุง หมายเลข 6 

กรวยทางลงของอาหาร หมายเลข 7 มอเตอรเหว่ียงอาหาร และ

หมายเลข 8 ฐานชุดเหว่ียงอาหาร ดังรูปท่ี 2(ข) สวนท่ีสามชุดปลอย

นํ้าผลิตไฟฟา ประกอบดวยหมายเลข 9 ปมหอยโขง หมายเลข 10 

แกนเพลา และหมายเลข 11 เครื่องกําเนิดไฟฟา ดังรูปท่ี 2(ค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) โซลาเซลลสําหรับรับแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ชุดเหว่ียงอาหารกุง 
 

 

 

 

 

(ค) ชุดปลอยนํ้าผลิตไฟฟา 

รูปท่ี 2 โครงสรางของเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมตัิ  
 

2.2 หลักการทํางานของเคร่ืองใหอาหารกุ งแบบอัตโนมั ติ

 หลักการทํางานของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใช

พลังงานแบบผสมผสาน ดวยชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจะรับพลังงาน

ความรอนจากแสงอาทิตยและเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง 

จากน้ันประจุกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสู
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แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสม

กับแบตเตอรี่ดวยเครื่องควบคุมการประจุ และสามารถตั้งเวลาการให

อาหารกุงดวยเครื่องตั้งเวลาตามท่ีตองการ ซึ่งจะสั่งใหมอเตอรเครื่อง

ใหอาหารทํางานและหยุดในเวลาท่ีตองการได ดังรูปท่ี 3 และถาเกิด

สภาพอากาศท่ีไมมีแดดท่ีเพียงพอตอการชารจไฟ สามารถปลอยนํ้า

ออกจากบอเพ่ือนําเอาแรงจากกังหันนํ้ามาปนเครื่องกําเนิดไฟฟาได 

เพ่ือเปนการชารจไฟเขาแบตเตอรี่ไดอีกทางหน่ึง สําหรับชุดปลอยนํ้า

ผลิตไฟฟาดังรูปท่ี4(ก) จะนําปมหอยโขงมาพัฒนาข้ึนใหม ซึ่งปมหอย

โขงแบบเดิมถูกออกแบบมาใชดูดนํ้าโดยตอหางเพลงเขากับตัวเครื่อง

ยนตหรือตัวมอเตอร ไมสามารถนํามาใชในการปลอยนํ้าออกได ดัง

รูปท่ี 4(ข)  ดังน้ันจึงทําการสรางตัวจับยึดแกนเพลากับใบพัดข้ึนมา

ใหม จึงตองทําการยายฝงท่ีจับยึดแกนเพลา ใหสามารถใชงานใน

เวลาปลอยนํ้าออกไดและประกอบตัวยึดแกนเพลาเขากับตัวปมหอย

โขงท่ีดัดแปลงข้ึน โดยการสลับฝงยึดแกนเพลาเรียบรอยแลว นํา

ใบพัดประกอบเขากับตัวยึดแกนเพลาแลวประกอบฝาปดทางนํ้าออก

เขาดวยกัน ดังรูป 4(ค) 
 

 
 

รูปท่ี 3 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัต ิ
 

 
 

(ก) ชุดปลอยนํ้าผลติไฟฟาจริง 
 

 

 

 

 

                     

  (ข) กอน                 (ค) หลัง 

  รูปท่ี 4 ปมหอยโขง 
 

 

4. ผลการทดสอบ 

 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสานท่ี

พัฒนาข้ึน ดังรูปท่ี 5 จะแบงผลการทดสอบเปนสามสวนไดแก การ

ทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การทดสอบ

ประสิทธิภาพของการเหว่ียงอาหารกุง และการทดสอบระบบการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า 
 

 
 

รูปท่ี 5 เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบ

ผสมผสาน เมื่อนํามาติดตั้งสถานท่ีจริง 
 

4.1 ผลการทดสอบจากพลังงานแสงอาทิตย 

 การทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ

เครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน  โดย

ระบบการผลิตไฟฟาท่ีประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 150 

วัตต จํานวน 1 แผง เครื่องควบคุมการประจุ และแบตเตอรี่ ซึ่งวาง

แผงเซลลแสงอาทิตยเอียงทํามุม 15 องศาจากพ้ืนดิน ทําการทดสอบ

ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ดวยการวัดคาแรงดันไฟฟาและ

กระแสไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย พบวา มีแรงดันไฟฟาอยู

ในชวง 13 – 15 โวลต กระแสไฟฟาอยู ในชวง 3 - 5 แอมแปร 

กําลังไฟฟา 40 - 70 วัตต และในชวงเวลา 14.00 น. มีคาสูงสุด ดัง

รูปท่ี 6 ถึงรูปท่ี 8 
 

รูปท่ี 6 คาแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 
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รูปท่ี 7 คากระแสไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

  

 
 

รูปท่ี 8 กําลังไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

 

4.2 ผลการทดสอบการเหว่ียงอาหารกุง 

 การเหว่ียงอาหารของเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติโดยใชพลังงาน

แบบผสมผสาน ไดแบงเปนการติดตั้งในระดับความสูงท่ีแตกตาง 3 

รูปแบบ คือจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหารสูง 0.4 เมตร 0.7 เมตรและ 

1 เมตร ซึ่งมีเง่ือนไข คือ มีการตั้งระยะเวลาการเหว่ียงอาหารกุง และ

ปริมาณอาหารท่ีเหว่ียงเทากัน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 ถึง

ตารางท่ี 3  

 จากตารางท่ี 1 ผลการสอบการเหว่ียงอาหารของเครื่องใหอาหาร

กุงอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานท่ีความสูงจากผิวนํ้า

ถึงตัวเหว่ียงอาหาร 1 เมตร ดวยระยะเวลา 5 นาที พบวา สามารถ

เหว่ียงอาหารใหกุงดวยระยะการเหว่ียง 5 – 6 เมตร และเมื่อลด

ระดับความสูงลงเปน 0.7 เมตร พบวาเครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติ

โดยใชพลังงานไฟฟาแบบผสมผสานยังสามารถทํางานได แตระยะ

การเหว่ียงอาหารลดลงเหลือ 4-5 เมตร ดังตารางท่ี 2 และเมื่อความ

สูงของเครื่องใหอาหารกุงแบบอัตโนมัติโดยใชพลังงานไฟฟาแบบ

ผสมผสาน มีความสูงจากจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหารเพียง 0.4 

เมตร ผลการทดสอบ พบวา เครื่องใหอาหารกุงอัตโนมัติโดยใช

พลังงานไฟฟาแบบผสมผสาน สามารถเหว่ียงอาหารไดในระยะ 3-4 

เมตร ดังตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 1 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตวัเหว่ียงอาหาร 1 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง

(เมตร) 

1 200 – 250 5 - 6 

2 350 - 400 5 - 6 

3 500 - 550 5 - 6 

4 650 - 700 5 - 6 

5 800 - 850 5 - 6 

  

ตารางท่ี 2 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตัวเหว่ียงอาหาร 0.7 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง 

(เมตร) 

1 200 – 250 4 - 5 

2 350 - 400 4 - 5 

3 500 - 550 4 - 5 

4 650 - 700 4 - 5 

5 800 - 850 4 - 5 

 

ตารางท่ี 3 ความสูงจากผิวนํ้าถึงตวัเหว่ียงอาหาร 0.4 เมตร 

เวลาที่ต้ัง

(นาที) 

ปริมาณอาหารที่เหวี่ยง 

(กรัม) 

ระยะของการเหวีย่ง 

(เมตร) 

1 200 – 250 3 - 4 

2 350 - 400 3 - 4 

3 500 - 550 3 - 4 

4 650 - 700 3 - 4 

5 800 - 850 3 - 4 

 

4.3 ผลการทดสอบจากพลังงานน้ํา 

 การทดสอบระบบการผลิตไฟฟาจากการปลอยนํ้าออกจากบอ 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและสงไปยังแบตเตอรี่ ซึ่งวัดความเร็วรอบ 

แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวนสอง

ครั้ง พบวา ความเร็วรอบสูงสุดท่ีวัดไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 

911.90 รอบตอนาที คาแรงดันไฟฟาสูงสุด 13.40 โวลต  และ

กระแสไฟฟาสูงสุด 4.68 แอมแปร ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบจากพลงังานนํ้า 

คร้ังที่ 
ความเร็วรอบ

(รอบตอนาที) 

แรงดันไฟฟา

(โวลต) 

กระแสไฟฟา

(แอมแปร) 

1 855.40 12.9 4.68 

2 911.90 13.40 4.16 

เฉล่ีย 883.65 13.15 4.42 

 

5. สรุปผลการทดสอบ 

 จากผลการทดสอบการทํางานของเครื่องใหอาหารกุงแบบ

อัตโนมัติโดยใชพลังงานแบบผสมผสาน พบวา ระบบการผลิตไฟฟา

จากแผงเซลลแสงอาทิตยของเครื่องใหอาหารกุง สามารถผลิตไฟฟา

และสงจายไปยังแบตเตอรี่ได เพ่ือนําพลังงานดังกลาวมาใชควบคุม

การทํางานของมอเตอรเหว่ียงอาหารกุง ซึ่งจะเห็นวาการเหว่ียง

อาหารกุงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการและ

สามารถกระจายอาหารกุงไดอยางท่ัวถึง การเหว่ียงอาหารกุง

สามารถเหว่ียงอาหารกุงออกไปในระยะไกลไดสูงสุด 5 - 6 เมตร  

และครั้งละ 3-5 นาที สําหรับการชารจไฟเขาสูแบตเตอรี่ นอกจาก

จะไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยแลวยังสามารถทําไดอีกทางหน่ึงคือ 

โดยการปลอยนํ้าออกจากบอผานกังหันนํ้าเพ่ือนํามาปนเครื่องกําเนิด

ไฟฟาใหทํางานและกระแสท่ีไดจะถูกเก็บไปยงัแบตเตอรี่ เพ่ือนําไปใช

งานกับมอเตอรเหว่ียงอาหารไดอีกทางเลือกหน่ึง  
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