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บทท่ี 1 บทน า  
 1.1  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาของการวจิยั 1 
 1.2  วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 1 
 1.3  ขอบเขตของการวจิยั  1 
 1.4  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวจิยั 2 

 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 

 2.1 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 3 
 2.2 เซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell) 7 
 2.3  ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ 9 
 2.4  การหาประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตย ์ 10 
 2.5 การวเิคราะห์ตน้ทุนไฟฟ้ารายปี 11 

 

บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั  
 3.1  การออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัม 

สารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
13 

 3.2  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์
ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

18 
 

 3.3  การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์ดว้ยระบบผลิตไฟฟ้าดว้ย
เซลลแ์สงอาทิตย ์

19 

 3.4  การวเิคราะห์ตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับ
ระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

20 
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บทท่ี 4 ผลการวจิยั  
 4.1  ผลการออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบ

ป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
21 

 4.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืช
ไฮโดรโปนิกส์ 
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 4.3  ผลศึกษาการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์รวมถึงการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้า
ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์
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 4.4  ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับ
ระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
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สารบญัตาราง 
    
ตารางท่ี   หนา้ 

3.1 ขอ้มูลเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาด 185 วตัต ์ท่ีใชใ้นงานวจิยั 15 
3.2 ขอ้มูลแบตเตอร่ีท่ีใชใ้นงานวิจยั 17 
3.3 ขอ้มูลป๊ัมน ้าระบบไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีใชใ้นงานวิจยั 18 
3.4 ตวัอยา่งตารางการเก็บขอ้มูลการทดสอบชุดผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ 19 
3.5 แบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลการเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊คและเรด

โอ๊ค โดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใช้สารละลายหมุนเวียนน ้ า และปลูก
แบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายไม่หมุนเวยีนน ้า 

20 

4.1 ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์สภาพอากาศท่ีมีอากาศหนาว 
และสภาพอากาศท่ีมีแดดจดั 

22 

4.2 การเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค โดยการปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายหมุนเวียนน ้ า และปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบ
ใชส้ารละลายไม่หมุนเวยีนน ้า 
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4.3 ผลประมาณการราคาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบ
ป๊ัมสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  (ประเมิน
ค่าใชจ่้ายต่อปีในการเพาะปลูก) 

27 

4.4 ผลการประเมินตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบ
ป๊ัมสารสะลาย  และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

28 
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สารบญัภาพ 
 
ภาพท่ี  หนา้ 

2.1 การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นหรือไฮโดรโปนิกส์ 3 
2.2 ผกักรีนโอค๊ 5 
2.3 ผกัเรดโอ๊ค 6 
2.4 หลกัการท างานทัว่ไปของเซลลแ์สงอาทิตย ์ 8 
2.5 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์และอุปกรณ์ส าคญั ส าหรับการใชง้าน 9 
2.6 แผนผงัการวเิคราะห์ตน้ทุนรายปี 11 
3.1 กรอบแนวคิดของโครงการ) 13 
3.2 แสดงพื้นท่ีท่ีใชด้ าเนินการวิจยั ณ ศูนย ์BCC 14 
3.3 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และ

ระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  14 
3.4 เซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาด 185 วตัต์  16 
3.5 เคร่ืองควบคุมการชาร์จ (Charger)  16 
3.6 แบตเตอร่ี DEEP CYCLE  17 
3.7 ถงับรรจุน ้าขนาด 200 ลิตร  17 
3.8 ป๊ัมน ้าระบบไฟฟ้ากระแสตรง 18 
4.1 โรงเรือนส าหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์

แสงอาทิตยส์ าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดร
โปนิกส์ 

  21 

4.2 ค่าความเขม้แสงในวนัท่ีมีสภาพอากาศหนาว ฝน และแดดจดั   22 
4.3 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้า 23 
4.4 ผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้า 24 
4.5 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีมีระบบสเปรยน์ ้ า 24 
4.6 ผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีมีการสเปรยน์ ้าเพื่อลดอุณหภูมิ 25 
4.7 ผกักรีนโอค๊และเรดโอค๊ ระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 26 

 




