
 

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) [1] 

เป็นค ำท่ีมำจำกภำษำกรีก 2 ค ำ คือค ำว่ำ Hydro ซ่ึงแปลว่ำน ้ ำ และค ำว่ำ Ponos แปลว่ำท ำงำนหรือ
แรงงำน เม่ือรวมกนัจึงมีควำมหมำยวำ่กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ ำ ประวติัควำมเป็นมำของกำรปลูกพืชโดย
วิธีน้ีนั้นเร่ิมมำจำกกำรศึกษำเก่ียวกบักำรใช้ธำตุอำหำรต่ำงๆ ในกำรปลูกพืช ซ่ึงมีมำตั้งแต่หลำยพนัปีก่อน
สมยัของอริสโตเติล จำกหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์พบว่ำนกัวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนไดเ้ขียนบนัทึกต่ำงๆ 
ทำงพฤกษศำสตร์ข้ึนและปรำกฎอยู่จนทุกวนัน้ี แต่กำรปลูกพืชตำมหลกักำรทำงวิทยำศำสตร์นั้นเร่ิมข้ึน
ประมำณ 300 ปีมำแลว้ คือประมำณ ค.ศ. 1699 John Woodward นกัพฤกษศำสตร์ชำวองักฤษไดพ้ยำยำมท ำ
กำรทดลอง เพื่อหำค ำตอบวำ่อนุภำคของของแข็งและของเหลวท่ีอยูใ่นดินมีควำมส ำคญัต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืชอยำ่งไร ต่อมำปี ค.ศ. 1860-1865 นกัวิทยำศำสตร์ช่ือ Sachs และ Knop นบัเป็นผูริ้เร่ิมปลูกพืชดว้ยวธีิ
ไฮโดรโปนิกส์ตำมหลกักำรทำงวิทยำศำสตร์สมยัใหม่ โดยกำรปลูกพืชดว้ยสำรละลำยเกลือ อนินทรียต่์ำงๆ 
เช่น โพแทสเซ่ียมฟอสเฟต โพแทสเซ่ียมไนเตรต ซ่ึงให้ธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช คือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซ่ียม แมกนีเซียม ก ำมะถนั แคลเซียม และเหล็ก ภำยหลงัมีกำรพฒันำสูตร
ธำตุอำหำรพืชเร่ือยมำ จนถึงปี ค.ศ. 1920-1930 William F.Gericke แห่งมหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรปลูกมะเขือเทศในสำรละลำยธำตุอำหำร โดยพืชมีกำรเจริญเติบโตสมบูรณ์และใหผ้ลผลิต
เร็ว นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรน ำเทคนิคกำรปลูกพืชโดยวิธีน้ีไปประยกุตใ์ชเ้พื่อปลูกพืชเป็นกำรคำ้ และไดมี้
กำรพฒันำเทคนิควธีิกำรและส่วนประกอบในสำรละลำยเร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั ดงัแสดงในภำพท่ี 2.1 

 
ภำพท่ี 2.1 กำรปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นหรือไฮโดรโปนิกส์ 
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 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น ้ ำท่ีมีธำตุอำหำรพืชละลำยอยู่ 
หรือกำรปลูกพืชในสำรละลำยธำตุอำหำรพืชทดแทน ซ่ึงนบัเป็นวิธีกำรใหม่ในกำรปลูกพืช โดยเฉพำะกำร
ปลูกผกัและพืชท่ีใชเ้ป็นอำหำร เน่ืองจำกประหยดัพื้นท่ี และไม่ปนเป้ือนกบัสำรเคมีต่ำงๆ ในดิน ใหไ้ดพ้ืชผกั
ท่ีสะอำดเป็นอำหำร ปัจจุบนัน้ีในเทคนิคกำรปลูกพืชแบบไร้ดินหลำยแบบดว้ยกนั 

ปัจจุบนั กำรปลูกพืชดว้ยวธีิไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคท่ีคิดคน้ใหม่ๆหลำกหลำยรูปแบบ มิไดจ้  ำกดัอยู่
เฉพำะกำรปลูกพืชในน ้ ำ (Water Culture) เท่ำนั้น บำงกรณีมีกำรใชว้สัดุปลูก (Substrate) ทดแทนดินทั้งหมด
และรดดว้ยสำรละลำยธำตุอำหำรพืช ซ่ึงเรำมกัเรียกวำ่ ซบัส์เทรต คลัเจอร์ (Substrate Culture) หรือมีเดีย คลั
เจอร์ (Media Culture) หรือแอกกรีเกตไฮโดรโปนิกส์ (Aggregate Hydroponics)  เทคนิคดงักล่ำวนิยมเรียกวำ่ 
กำรปลูกโดยไม่ใชดิ้น หรือ กำรปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture) ซ่ึงเป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่เทคนิคกำรปลูกพืชใน
น ้ ำก็ดี หรือ กำรปลูกพืชดว้ยวิธีไฮโดรโปนิกส์รูปแบบอ่ืนๆ ก็ดี บำงคร้ังก็อำจเรียกรวมๆ วำ่ Soilless Culture 
แทนค ำวำ่ Hydroponics  

ไฮโดรโปนิกส์ มีประโยชน์หลกัๆ 2 ประกำรดว้ยกนั ประกำรแรกคือช่วยให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคุม
ไดม้ำกข้ึนส ำหรับกำรเติบโตของพืช  แทนท่ีจะเป็นกำรใชดิ้นอยำ่งเดิม ท ำใหก้ ำจดัตวัแปรท่ีไม่ทรำบออกไป
จำกกำรทดลองไดจ้  ำนวนมำก ประกำรท่ีสองก็คือ พืชหลำยชนิดจะให้ผลผลิตไดม้ำกในเวลำท่ีนอ้ยกวำ่เดิม 
และในบำงคร้ังก็มีคุณภำพท่ีดีกวำ่เดิมดว้ย ซ่ึงในสภำพแวดลอ้มและสภำพกำรเศรษฐศำสตร์หน่ึงๆ กำรปลูก
พืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะใหผ้ลก ำไรแก่เกษตรกรมำกข้ึน และดว้ยกำรปลูกท่ีไม่ใชดิ้นจึงท ำใหพ้ืชไม่มีโรคท่ี
เกิดในดิน ไม่มีวชัพืช ไม่ตอ้งจดักำรดิน และยงัสำมำรถปลูกพืชใกลก้นัมำกได ้ดว้ยเหตุน้ีพืชจึงให้ผลผลิตใน
ปริมำณท่ีมำกกว่ำเดิมขณะท่ีใช้พื้นท่ีจ  ำกดั นอกจำกน้ียงัมีกำรใช้น ้ ำน้อยมำกเพรำะมีกำรใช้ภำชนะ หรือ
ระบบวนน ้ำแบบปิด  เพื่อหมุนเวยีนน ้ำ  เม่ือเทียบกบักำรเกษตรแบบเดิมแลว้  

2.1.1 ผกักรีนโอ๊ค [2] 
ลักษณะโดยทั่วไป มี ช่ือทำงวิทยำศำสตร์ Lactuca sativa var.crispa L. เป็นผักตระกูลสลัด

ต่ำงประเทศ สลดักรีนโอค๊ ใบมีเขียวอ่อน หรือเขียวเขม้ (ตำมลกัษณะของสำยพนัธ์ุ) ขอบใบหยกั เป็นพืชท่ีมี
ถ่ินก ำเนิดในทวปีเอเชีย และยุโรป เป็นพืช ฤดูเดียว มีล ำตน้อวบสั้น ช่วงขอ้ถ่ี ใบจะเจริญ จำกขอ้เป็นกลุ่ม  มี
ระบบรำกแกว้ท่ีสำมำรถเจริญลงไปในดินไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ช่อดอกเป็นแบบ Panicle สูง 2-4 ฟุต ประกอบดว้ย 
ดอก 10 - 25 ดอกต่อช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกสีเหลือง หรือขำวปนเหลือง ดอกจะบำนช่วงเช้ำ 
โดยเฉพำะในช่วงท่ีอุณหภูมิต ่ำ 

สภำพอำกำศท่ีเหมำะสมส ำหรับ ผกักำดหอมกรีนโอ๊ค เป็นพืชท่ีตอ้งกำรสภำพอำกำศเย็น โดย
อุณหภูมิท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตอยู่ระหว่ำง 10 – 24 C  กำรปลูกในสภำพภูมิอำกำศสูง กำร
เจริญเติบโตทำงใบจะลดลง และพืชสร้ำงสำรคลำ้ยน ้ำนม หรือยำงมำก เส้นใยสูงเหนียว และมีรสขม 

ดินท่ีเหมำะสมต่อกำรปลูก ควรร่วนซุย มีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีอินทรียว์ตัถุสูง หนำ้ดินลึก และ
อุม้น ้ ำไดดี้ปำนกลำง สภำพควำมเป็น กรด-ด่ำงของดิน (pH) อยู่ระหว่ำง  6- 6.5 ควรปลูกในพื้นท่ีโล่ง และ
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ไดรั้บแสงแดดอยำ่งเตม็ท่ี เน่ืองจำกใบกรีนโอค๊ มีลกัษณะบำง ไม่ทน ต่อฝน ดงันั้น ในช่วงฤดูฝนควรปลูกใต้
โรงเรือน 

 
ภำพท่ี 2.2 ผกักรีนโอค๊ 

สำรอำหำรและสรรพคุณของกรีนโอค๊ มีวติำมิน A วติำมิน B1 วติำมิน B2 วติำมิน B3 วติำมิน B5 
วติำมิน B6 วติำมิน B9 วติำมิน C วติำมิน E แคลเซียม เส้นใย โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เบตำ้แคโรทีน 
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน แมกนีเซียม ไขมนั แมงกำนีส มีสำรตำ้นอนุมูลอิสระ ป้องกนัโรคเบำหวำน แกห้วดั 
แกไ้อ แกไ้ข ้ขบัเสมหะ แกป้วด แกป้วดเอว แกก้ระหำยน ้ ำ บ ำรุงร่ำงกำย สำยตำ เส้นผม ประสำท กลำ้มเน้ือ 
ผวิพรรณและตบั ป้องกนัโรคมะเร็ง ป้องกนัโรคโลหิตจำง รักษำอำกำรเจบ็คอ รักษำริดสีดวงทวำร รักษำ
ปำกนกกระจอก ช่วยลำ้งล ำไส้ ช่วยสร้ำงเมด็เลือด ช่วยระบบขบัถ่ำย เป็นยำระบำย แกท้อ้งผกู แกท้อ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ ลดควำมดนัโลหิตสูง ขบัปัสสำวะ ขบัพยำธิ ขบัลม ขบัเหง่ือ ขบัน ้ำนม 

 
2.1.2 เรดโอ๊ค  [3] 
ลกัษณะโดยทัว่ไป มีช่ือทำงวทิยำศำสตร์ Passsiflora foetida Linn. เป็นผกัตระกูลสลดัต่ำงประเทศ 

คลำยกบัผกักรีนโอก๊  สลดัเรดโอค๊ (ออสกำดส์) มีใบมีแดงเขม้  ขอบใบกลมมน กำ้นใบดำ้นในเป็นสีเขียว
อ่อน ลกัษณะพุม่กลม เป็นพืชท่ีมีถ่ินก ำเนิดในทวปียุโรป  มีล ำตน้อวบสั้น ช่วงขอ้ถ่ี ใบจะเจริญ  มีระบบรำก
แกว้ท่ีสำมำรถเจริญลงไปในดินไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ช่อดอกเป็นแบบ Panicle สูง 2-4 ฟุต ประกอบดว้ย ดอก 10 - 
25 ดอกต่อช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกสีเหลือง หรือขำวปนเหลือง ดอกจะบำนช่วงเชำ้ โดยเฉพำะ
ในช่วงท่ีอุณหภูมิต ่ำ  เรดโอค้ (ออสกำดส์) เป็นสำยพนัธ์ุท่ีมีสีท่ีเขม้ และน ้ำหนกัท่ีดีซ่ึงทำงเซนฯ ท ำกำร
ทดสอบกำรปลูกเรดโอค้ สำยพนัธ์ุน้ีในช่วงฤดูร้อนท่ีผำ่นมำ ไดน้ ้ำหนกัเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 150 - 180 กรัม/
ตน้ ซ่ึงเป็นน ้ำหนกัเท่ำกบัเรดโอค้ สำยพนัธ์ุ มอนได ท่ีเป็นเมล็ดเคลือบ 

จำกกำรทดสอบปลูกเรดโอค้สำยพนัธ์ุ ออสกำด จะมีขนำดพุ่มใหญ่กว่ำ เรดโอค้ พนัธ์ุเรดสตำร์ 
ลกัษณะใบจะต่ำงกนัตรงท่ี สำยพนัธ์ุ ออสกำด จะมีกำดใบยำวกวำ่ปลำยใบจะยำวรี ส่วน สำยพนัธ์ุเรดสตำร์
จะมีลกัษณะกำ้นใบสั้นกลมมนกว่ำ และท่ีแตกต่ำงกนัอีกอย่ำงคือสีท่ีใบของเรดสตำร์จะมีควำมสม ่ำเสมอ
มำกกวำ่ ออสกำด 
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ภำพท่ี 2.3 ผกัเรดโอค๊ 

กำรก ำหนดค่ำควำมเขม้ขน้ของธำตุอำหำรพืชไร้ดิน ส ำหรับผกัสลดักรีนโอค๊และ เรดโอค๊ (ในพื้นท่ี
อำกำศร้อน) 

1. หลงัเพำะเมล็ดไดป้ระมำณ 7 วนั เร่ิมใหปุ๋้ยอ่อนๆ โดยใหค้่ำ EC ประมำณ 1.0 - 1.2 ms/cm 
2. เม่ือครบก ำหนด 10 - 14 วนั หรือตน้เกลำ้เร่ิมมีใบจริงประมำณ 2 - 3 ใบ กส็ำมำรถยำ้ยลงแปลงปลูก

ไดเ้ลย โดยก ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูท่ี่ประมำณ 1.2 - 1.3 ms/cm 
3. ช่วงผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 15 - 25 วนั ใหก้ ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูท่ี่ประมำณ 1.3 

- 1.4 ms/cm  และควรฉีดพน่ แคลเซียม และโบรอน สัปดำห์ละ 1 - 2 คร้ัง เพื่อป้องกนัอำกำรปลำยใบไหม ้(Tip 
burn) 

4. ช่วงผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 26 - 30  วนั ใหก้ ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูท่ี่ประมำณ 1.2 
- 1.3 ms/cm และควรฉีดพน่ แคลเซียม และโบรอน สัปดำห์ละ 1 - 2 คร้ัง เพื่อป้องกนัอำกำรปลำยใบไหม ้(Tip 
burn) 

6. เม่ือผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 31 - 35  วนั ใหก้ ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูท่ี่ประมำณ 1.1 
- 1.2 ms/cm และควรฉีดพน่ แคลเซียม และโบรอน สัปดำห์ละ 1 - 2 คร้ัง 

7.เม่ือผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 36 - 40  วนั ใหก้ ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูท่ี่ประมำณ 1.0 
- 1.1 ms/cm และควรฉีดพน่ แคลเซียม และโบรอน สัปดำห์ละ 1 - 2 คร้ัง 

8.เม่ือผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 41 - 50  วนั ใหก้ ำหนดค่ำ EC ส ำหรับผกัสลดัในช่วงน้ี อยูต่  ่ำกวำ่ 0.5 
ms/cm หรือจะใชน้ ้ำเปล่ำเล้ียงประมำณ 3 วนั ก่อนเก็บเก่ียวก็ไดค้รับ 

ขอ้แนะน ำในกำรปลูก 
1. หลังเพำะเมล็ดได้ประมำณ 2 - 3 วนั แนะน ำให้น ำต้นเกล้ำได้รับแสงแดดตอนเช้ำหรือเย็น

ประมำณ 3 - 4 ชัว่โมง/วนั เพื่อใหต้น้เกลำ้ไม่ยดืและแขง็แรงมำกข้ึน 
2. ในพื้นท่ีอำกำศร้อนเม่ือผกัสลดัมีอำยปุลูกไดป้ระมำณ 20 วนั มกัมีอำกำรขอบใบไหม ้แนะน ำให้

ปรับค่ำ EC ใหต้ ่ำและใหล้ดกำรคำยน ้ำทำงใบของพืชลง ดว้ยกำรพลำงแสง หรือเสปรยน์ ้ำเพื่อลดอุณหภูมิ
และเพิ่มควำมช้ืนในอำกำศ และควรมีกำรฉีดพน่ ธำตุแคลเซียม-โบรอน เสริมทำงใบเพื่อป้องกนัอำกำรขอบ
ใบไหม ้
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3. ศตัรูพืชท่ีส ำคญัของ ผกัสลดั คือ เพล้ียไฟ และหนอนใยผกั แนะน ำใหฉี้ดพ่นสำรสกดัจำก
ธรรมชำติเพื่อป้องกนั และก ำจดั ควรหลีกเล่ียงสำรเคมีจ ำกดัศตัรูพืช เน่ืองจำกสลดัเป็นพืชอำยสุั้นและตอ้ง
บริโภคส่วนท่ีเป็นใบจึงอำจเป็นอตัรำยต่อผูบ้ริโภคได ้

4. กำรปลูกสลดัแนะน ำใหเ้ปล่ียนน ้ำผสมธำตุอำหำรใหม่ในช่วงท่ีผกั อำยไุด ้ 28 วนั (หรืออำยผุกั 4 
สัปดำห์) โดยลดปริมำณกำรใชปุ๋้ย A,B ลงทุกๆ ช่วงอำยปุลูก ขอ้ดีของกำรลดกำรปลูกสลดัโดยใช ้EC สูง ไป
หำต ่ำมีขอ้ดีคือ 

4.1 ประหยดัค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชธ้ำตุอำหำร 
4.2 เพื่อป้องกนักำรเกิด Tip burn โดยเฉพำะผกัท่ีเกิดอำกำรดงักล่ำวไดง่้ำยเช่น ผกัในกลุ่ม

คอส, บตัเตอร์เฮด และผกักำดแกว้ 
4.3 ช่วยใหผ้กัเจริญเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
4.4 ท ำใหผ้กัสลดัท่ีปลูกไม่มีรสขม หรือมีควำมขมลดลงในช่วงฤดูร้อน  

5.แนะน ำใหเ้ปล่ียนน ้ำผสมปุ๋ยใหม่เม่ือผกัมีอำยไุดป้ระมำณ 25 วนั 
 
2.2 เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) [4] 

เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอุปกรณ์ส ำหรับกำรเปล่ียนพลงังำนแสงให้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
Solar Cell หรือ PV มีช่ือเรียกกนัไปหลำยอยำ่ง เช่น เซลลแ์สงอำทิตย ์เซลลสุ์ริยะ หรือเซลล ์photovoltaic ซ่ึง
ต่ำงก็มีท่ีมำจำกค ำว่ำ Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมำยถึง แสง และ volt หมำยถึง แรงดนัไฟฟ้ำ 
เม่ือรวมค ำแลว้หมำยถึง กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกกำรตกกระทบของแสงบนวตัถุท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
เปล่ียนพลงังำนแสงเป็นพลงังำนไฟฟ้ำไดโ้ดยตรง  

เซลลแ์สงอำทิตย ์คือ ส่ิงประดิษฐท่ี์ท ำจำกสำรก่ึงตวัน ำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเล่ียม อำร์เซไนด์ 
(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) 
และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด ์(Copper Indium Diselenide) เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือไดรั้บแสงอำทิตยโ์ดยตรงก็
จะเปล่ียนเป็นพำหะน ำไฟฟ้ำ และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้ำบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดนัไฟฟ้ำท่ีขั้วทั้งสอง
ของเซลลแ์สงอำทิตย ์เม่ือน ำขั้วไฟฟ้ำของเซลลแ์สงอำทิตยต่์อเขำ้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำกระแสตรง กระแสไฟฟ้ำ
จะไหลเขำ้สู่อุปกรณ์เหล่ำนั้น ท ำใหส้ำมำรถท ำงำนได ้
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2.2.1 หลกักำรท ำงำนทัว่ไปของเซลลแ์สงอำทิตย ์

ภำพท่ี 2.4 หลกักำรท ำงำนทัว่ไปของเซลลแ์สงอำทิตย ์
เม่ือมีแสงอำทิตยต์กกระทบเซลล์แสงอำทิตย ์จะเกิดกำรสร้ำงพำหะน ำไฟฟ้ำประจุลบและ

บวกข้ึน ไดแ้ก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้ำงรอยต่อพีเอ็นจะท ำหนำ้ท่ีสร้ำงสนำมไฟฟ้ำภำยในเซลล์ เพื่อ
แยกพำหะน ำไฟฟ้ำชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีขั้วลบ และพำหะน ำไฟฟ้ำชนิดโฮลไปท่ีขั้วบวก (ปกติท่ีฐำนจะใช้
สำรก่ึงตวัน ำชนิดพี ขั้วไฟฟ้ำดำ้นหลงัจึงเป็นขั้วบวก ส่วนดำ้นรับแสงใชส้ำรก่ึงตวัน ำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้ำจึง
เป็นขั้วลบ) ท ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำแบบกระแสตรงท่ีขั้วไฟฟ้ำทั้งสอง เม่ือต่อให้ครบวงจรไฟฟ้ำจะเกิด
กระแสไฟฟ้ำไหลข้ึน 

2.2.2 ลกัษณะเด่นของเซลลแ์สงอำทิตย ์
 ใชพ้ลงังำนจำกธรรมชำติ คือ แสงอำทิตย ์ซ่ึงสะอำดและบริสุทธ์ิ ไม่ก่อปฏิกิริยำท่ีจะท ำให้

ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
 เป็นกำรน ำพลงังำนจำกแหล่งธรรมชำติมำใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำและไม่มีวนัหมดไปจำกโลกน้ี 
 สำมำรถน ำไปใช้เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ทุกพื้นท่ีบนโลก และได้พลังงำนไฟฟ้ำใช้

โดยตรง 
 ไม่ตอ้งใช้เช้ือเพลิงอ่ืนใดนอกจำกแสงอำทิตย ์รวมถึงไม่มีกำรเผำไหม ้ จึงไม่ก่อให้เกิด

มลภำวะดำ้นอำกำศและน ้ำ 
 ไม่เกิดของเสียขณะใชง้ำน จึงไม่มีกำรปล่อยมลพิษท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่เกิดเสียงและไม่มีกำรเคล่ือนไหวขณะใชง้ำน จึงไม่เกิดมลภำวะดำ้นเสียง 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ี และไม่มีช้ินส่วนใดท่ีมีกำรเคล่ือนไหวขณะท ำงำน จึงไม่เกิด

กำรสึกหรอ 
 ตอ้งกำรกำรบ ำรุงรักษำนอ้ยมำก 
 อำยกุำรใชง้ำนยนืยำวและประสิทธิภำพคงท่ี 
 มีน ้ำหนกัเบำ ติดตั้งง่ำย เคล่ือนยำ้ยสะดวกและรวดเร็ว 
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 เน่ืองจำกมีลกัษณะเป็นโมดูล จึงสำมำรถประกอบไดต้ำมขนำดท่ีตอ้งกำร 
 ช่วยลดปัญหำกำรสะสมของก๊ำซต่ำงๆ ในบรรยำกำศ เช่น คำร์บอนมอนอกไซด์, ซลัเฟอร์

ไดออกไซด์, ไฮโดรคำร์บอน และก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิง
จ ำพวกน ้ำมนั ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดปฏิกิริยำเรือนกระจก 
ท ำใหโ้ลกร้อนข้ึน เกิดฝนกรด และอำกำศเป็นพิษ ฯลฯ 

 
2.3 ระบบการผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

เซลล์แสงอำทิตย์ผลิตไฟฟ้ำกระแสตรง จึงน ำกระแสไฟฟ้ำไปใช้ได้เฉพำะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
กระแสตรงเท่ำนั้น หำกตอ้งกำรน ำไปใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชไ้ฟฟ้ำกระแสสลบัหรือเก็บสะสมพลงังำนไว้
ใชต่้อไป จะตอ้งใชร่้วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ อีก โดยรวมเขำ้เป็นระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย ์
อุปกรณ์ส ำคญัๆ มีดงัน้ี 

 

ภำพท่ี 2.5 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์และอุปกรณ์ส ำคญั ส ำหรับกำรใชง้ำน 

2.3.1 แผงเซลลแ์สงอำทิตย ์หนำ้ท่ีเปล่ียนพลงังำนแสงอำทิตยใ์ห้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นไฟฟ้ำ
กระแสตรงและมีหน่วยเป็นวตัต์ (Watt) มีกำรน ำแผงเซลล์แสงอำทิตยห์ลำยๆ เซลล์มำต่อกนัเป็นแถวหรือ
เป็นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้พลงังำนไฟฟ้ำใช้งำนตำมท่ีตอ้งกำร โดยกำรต่อกนัแบบอนุกรม จะเพิ่ม
แรงดนัไฟฟ้ำ และกำรต่อกนัแบบขนำน จะเพิ่มพลงังำนไฟฟ้ำ หำกสถำนท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์แตกต่ำงกนั ก็จะ
มีผลให้ปริมำณของค่ำเฉล่ียพลังงำนสูงสุดในหน่ึงวนัไม่เท่ำกันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อกำรผลิต
พลงังำนไฟฟ้ำ หำกอุณหภูมิสูงข้ึน กำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจะลดลง 

2.3.2 เคร่ืองควบคุมกำรประจุ (Charge Controller) ท ำหนำ้ท่ีประจุกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกแผง
เซลล์แสงอำทิตยเ์ขำ้สู่แบตเตอร่ี และควบคุมกำรประจุกระแสไฟฟ้ำให้มีปริมำณเหมำะสมกบัแบตเตอร่ี เพื่อ
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ยืดอำยุกำรใชง้ำนของแบตเตอร่ี รวมถึงกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำออกจำกแบตเตอร่ีดว้ย ดงันั้น กำรท ำงำนของ
เคร่ืองควบคุมกำรประจุ คือ เม่ือประจุกระแสไฟฟ้ำเขำ้สู่แบตเตอร่ีจนเต็มแล้ว จะหยุดหรือลดกำรประจุ
กระแสไฟฟ้ำ (และมกัจะมีคุณสมบติัในกำรตดักำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำ กรณีแรงดนัของ
แบตเตอร่ีลดลงดว้ย) ระบบพลงังำนแสงอำทิตยจ์ะใชเ้คร่ืองควบคุมกำรประจุกระแสไฟฟ้ำในกรณี ท่ีมีกำร
เก็บพลงังำนไฟฟ้ำไวใ้นแบตเตอร่ีเท่ำนั้น 

2.3.3 แบตเตอร่ี (Battery) ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัเก็บพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตไดจ้ำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ไวใ้ชเ้วลำท่ีตอ้งกำร เช่น เวลำท่ีไม่มีแสงอำทิตย ์เวลำกลำงคืน หรือน ำไปประยุกตใ์ช้งำนอ่ืนๆ แบตเตอร่ีมี
หลำยชนิดและหลำยขนำดใหเ้ลือกใชง้ำนตำมควำมเหมำะสม 

2.3.4 เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) ท ำหนำ้ท่ีแปลงพลงังำนไฟฟ้ำจำกกระแสตรง (DC) ท่ี
ผลิตไดจ้ำกแผงเซลล์แสงอำทิตย ์ให้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำกระแสสลบั (AC) เพื่อให้สำมำรถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์
ไฟฟ้ำกระแสสลบั แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำกระแสสลบัทุกชนิด 
และ Modified Sine Wave Inverter ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีไม่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และ
หลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์เป็น Electronic ballast 

2.3.5 ระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ (Lightning Protection) ท ำหนำ้ท่ีป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดกบัอุปกรณ์
ไฟฟ้ำเม่ือฟ้ำผ่ำ หรือเกิดกำรเหน่ียวน ำท ำให้ควำมต่ำงศกัย์สูง ในระบบทัว่ไปมกัไม่ใช้อุปกรณ์น้ี จะใช้
ส ำหรับระบบขนำดใหญ่และมีควำมส ำคญัเท่ำนั้น รวมถึงตอ้งมีระบบสำยดินท่ีมีประสิทธิภำพดว้ย 

 
2.4 การหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์  

ประสิทธิภำพของเซลลแ์สงอำทิตยแ์ละประสิทธิภำพของแผงเซลลจ์ะมีควำมแตกต่ำงกนั เน่ืองจำก
กำรค ำนวณประสิทธิภำพนั้นจะค ำนวณจำกขนำดของช้ินเซลลห์รือขนำดของแผง เปรียบเทียบก ำลงัไฟฟ้ำท่ี
ไดจ้ำกช้ินเซลลห์รือแผงนั้น ๆ สมรรถนะของเซลลแ์สงอำทิตยใ์นวงจรโดยพิจำรณำค่ำต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 
2.4.1 ประสิทธิภำพของเซลลพ์ลงังำนแสงอำทิตย ์(ηM) 
ประสิทธิภำพของเซลล์พลงังำนแสงอำทิตย ์คืออตัรำส่วนของก ำลงัไฟฟ้ำ เอำต์พุตสูงสุดต่อ

พลงังำนของแสงท่ีตกกระทบเซลล์แสงอำทิตยอ์ำจเรียกสั้นๆว่ำประสิทธิภำพของเซลล์ แสงอำทิตยแ์ละใช้
สัญลกัษณ์วำ่ η (ถิรวฒิุ วงศส์ำลี,พงษศิ์ริ บุบผำมำลยั, 2555) หำไดจ้ำกสมกำรต่อไปน้ี 

       η =
𝑉×𝐼

𝐺×𝐴
× 100                                                (2.1) 

เม่ือ    G = ควำมเขม้แสงอำทิตย ์(วตัต/์ตำรำงเมตร) 
A = พื้นท่ีแผงเซลลพ์ลงังำนแสงอำทิตย ์(ตำรำงเมตร) 
I  = กระแสไฟฟ้ำท่ีไดจ้ำกแผงเซลลพ์ลงังำนแสงอำทิตย ์(แอมแปร์) 
V = แรงดนัไฟฟ้ำท่ีไดจ้ำกแผงเซลลพ์ลงังำนแสงอำทิตย ์(โวลต)์ 
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2.4.2 พลงังำนไฟฟ้ำ (Electrical Energy) 
คือพลังงำนท่ีใช้ไปหรือสร้ำงข้ึนมำใหม่จำก ก ำลังไฟฟ้ำท่ีส่งเข้ำมำหรือส่งออกไป โดยมี

ควำมสัมพนัธ์กบัเวลำ มีหน่วยใชแ้สดงพลงังำนเป็นจูล 1 พลงังำนไฟฟ้ำใชส้ัญลกัษณ์ตวั “W” สำมำรถแสดง
ไดด้งัสมกำรดงัต่อไปน้ี                         

W  =  Pt             (2.2) 
เม่ือ  W = พลงังำนไฟฟ้ำ/หน่วยจูล  

P = ก ำลงัไฟฟ้ำ/หน่วยวตัต ์ 
t = เวลำ/หน่วยวนิำที 
 

2.5 การวเิคราะห์ต้นทุนไฟฟ้ารายปี 
ตน้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำนั้นจะพิจำรณำจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีผลิตไดต่้อปี และตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยท่ี เกิดข้ึน

ตำมวฏัจกัรชีวิต (Life cycle) ของระบบ  โดยปริมำณไฟฟ้ำท่ีผลิตไดต่้อปี จะใชก้ำรค ำนวณค่ำ ก ำลงัไฟฟ้ำท่ี
ไดต่้อปี (kWh/year) โดยใชข้อ้มูลค่ำควำมเขม้รังสีอำทิตย ์และอุณหภูมิสภำพแวดลอ้ม ของจงัหวดัเชียงใหม่
ตลอดทั้งปี  

ในส่วนของกำรค ำนวณตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำรำยปี ในส่วนน้ีจะคิดจำกปริมำณไฟฟ้ำท่ีผลิตไดใ้นรำยปี มำ
ค ำนวณตน้ทุน ซ่ึงรวมไปถึงเร่ืองของอำยุ กำรใชง้ำน (โดยปกติอำยุกำรใชง้ำนของโมดูลเซลล์แสงอำทิตยจ์ะ
อยู่ท่ี 25 ปี), มูลค่ำซำกจะคิดท่ี 10% ของรำคำท่ีได้จำกกำรลงทุน และอตัรำดอกเบ้ียจะใช้ 7% แผนผงักำร
วเิครำะห์ตน้ทุนรำยปี ดงัแสดงในภำพท่ี 2.8 

 
ภำพท่ี 2.6 แผนผงักำรวเิครำะห์ตน้ทุนรำยปี 

โดยน ำเงินลงทุน และมูลค่ำซำกของอุปกรณ์ 10 % มำค ำนวณเป็นค่ำลงทุนรำยปี ดงัน้ี 
2.5.1 เงินลงทุนรำยปี 

     Rp = P[i(1+i)n]/ [(1+i)n-1]  (2.3) 
โดยท่ี  RP= เงินลงทุนท่ีกระจำยในรำยปี (Baht/year)  

i  = อตัรำดอกเบ้ีย  
n = อำยกุำรใชง้ำนของโมดูลเซลลแ์สงอำทิตย ์(year)  
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2.5.2 มูลค่ำซำกคิดเป็นมูลค่ำรำยปี 
RF = Fi /[(1+i)n-1]  (2.4) 

โดยท่ี RF = มูลค่ำซำกท่ีกระจำยในรำยปี (Baht/year) 
i = อตัรำดอกเบ้ีย 
n = อำยกุำรใชง้ำนของโมดูลเซลลแ์สงอำทิตย ์(year) 
 

2.5.3 ตน้ทุนรำยปี (Investment cost Baht/year) จะค ำนวณจำก 
Investment cost = RP - RF 

ดงันั้น  
2.5.4 ต้นทุนไฟฟ้าในรายปี สำมำรถค ำนวณจำก 

Electricity cost = Investment cost/ Electrical power per year                    (2.5) 

โดยท่ี  Investment cost   = ตน้ทุนรำยปี (Baht/year)  
Electrical power per year  = ปริมำณไฟฟ้ำท่ีผลิตไดร้ำยปี (kWh/year)  
Electricity cost   = ตน้ทุนไฟฟ้ำรำยปี (Baht/kWh) 

 




