
บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
โครงการวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้

ส าหรับระบบป๊ัมสารละลายไดแ้ก่ น ้ าและปุ๋ยให้แก่พืช และระบบสเปรยน์ ้ าส าหรับลดอุณหภูมิในช่วงฤดู
ร้อน ส าหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยระบบเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะผลิตไฟฟ้าแบบกระแสตรงในการจ่าย
ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะมีการกักเก็บ
พลงังานส ารองไวใ้นแบตเตอร่ีเพื่อใชใ้นเวลากลางคืน 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดของโครงการ 

 
 

3.1 การออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลด
อุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

พื้นท่ีส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีได้ท าการก่อสร้างโรงเรือน ณ บริเวณของศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน 
ชีวมวลแบบครบวงจร (BCC) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณโซน A ภายในวทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจฯ แสดงดงัภาพท่ี 3.1 

การออกแบบระบบเซลลแ์สงอาทิตยค์  านึงถึงความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อระบบการปลูกพืชไฮโดร
โปนิกส์ โดยระบบเวียนน ้ าใช้ป๊ัมน ้ าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีการส ารองพลังงานไฟฟ้าไว้ใน
แบตเตอร่ีส าหรับกรณีท่ีมีแสงอาทิตยน์อ้ยหรือฝนตก เพื่อใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
ระบบสเปรยน์ ้ าท่ีใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิ ส าหรับควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เพื่อป้องกนัการเห่ียวเฉา
ของใบพืช ในช่วงฤดูร้อนหรือใชใ้นกรณีท่ีสภาพอากาศร้อนจดั  แสดงดงัภาพท่ี 3.3 

ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จากการใชพ้ลงังานทดแทน 

ระบบควบคุมอุณหภูมิของพืช
ไฮโดรโปนิกส์ 

ระบบป๊ัมสารละลาย เพื่อให้
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นแก่พืช 

พลงังานไฟฟ้าระบบกระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์
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ภาพท่ี 3.2 แสดงพื้นท่ีท่ีใชด้ าเนินการวจิยั ณ ศูนย ์BCC  

 

ภาพท่ี 3.3 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบควบคุม
อุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

ทั้งน้ี ชุดระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบลด
อุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี 

3.1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly ขนาด 185 ว ัตต์ ท าหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้า โดย
กระบวนการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยไ์ปเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเม่ือแสงแดดซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
กระทบกบัสารก่ึงตวัน า ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งกนั 

ZONE A 

ZONE B ZONE C 

BCC 
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ตารางที ่3.1 ขอ้มูลเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาด 185 วตัต ์ท่ีใชใ้นงานวจิยั 

ลกัษณะไฟฟ้า 
รายการเลขท่ี 185 M/40 
ก าลงัสูงสุดท่ี ST (Pmax)  185 Wp 
แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด (Vmp)  40.11 V 
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imp)  4.61 A 
แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc)  49.01 V 
กระแสไฟฟ้าลดัวงจร (Isc)  5.03 A 
ขนาดของโมดูล (มม.) 1640 * 990 * 40 
จ านวนเซลล ์(PCS) 60 (6 * 10) PCS 
น ้าหนกั (กิโลกรัม) 18.5 G 
เซลลแ์สงอาทิตย ์ โพลี 156 * 156  
ความทนทานต่อไฟฟ้า 0 ~ + 3%  

ขอ้มูลส่วนประกอบและเคร่ืองกล 
ความหนาของกระจกดา้นหนา้ (มม.) กระจกนิรภยัความสูง 3.2 มม 
ชนิดของกล่องเช่ือมต่อ ผา่น TUV Certificate PPO (Black / IP65) 
สายเคเบิลเอาตพ์ุต 4 mm² / 0.9 m 
เฟรม (มุมวสัดุ ฯลฯ ) อลูมิเนียมอลัลอยด์ 
วสัดุห่อหุม้ EVA (ความหนา 0.50 ± 0.03 มม.) 
ฟอยลด์า้นหลงั สีขาว TPT (ความหนา 0.50 ± 0.03 มม.) 
กาวยดึ กาวซิลิโคน (สีขาว) 
ช่วงอุณหภูมิ (° C) -40 ° C ถึง + 90 ° C 
ก าลงัการผลิตสูงสุด (Kpa) โหลด 2.4wind / 5.4 หิมะโหลด 

Values ท่ีเง่ือนไขการทดสอบมาตรฐาน 
เอสทีซี Irradiance: 1000 วตัต ์/ m² 
อุณหภูมิโมดูล 25 ° C 
AM 1.5 
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ภาพท่ี 3.4 เซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาด 185 วตัต์ 

 
3.1.2 ระบบประจุไฟฟ้า (charger) 
เคร่ืองควบคุมการชาร์จ แบบ Pulse Width Modulation ส าหรับควบคุมการชาร์จในระบบโซ

ล่าเซลล ์ระบบชาร์จแบตเตอร่ี 12V หรือ 24V กระแสชาร์จสูงสุดไม่เกิน 10A ควบคุมการท างานดว้ยดิจิตอล 
เทคโนโลยี และท างานแบบอตัโนมติัไดท้ั้งระบบ ชาร์จแบตเตอร่ีแบบ 12V หรือ 24V และมีระบบป้องกนั 
Electronic protection และ Timer เพื่อตั้งเวลาการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง เช่นใชง้านในระบบไฟ
ถนนพลงังาน แสงอาทิตย ์ออกแบบใหมี้น ้าหนกัเบา  

เคร่ืองควบคุมการชาร์จ แบบ Pulse Width Modulation ส าหรับระบบชาร์จแบตเตอร่ี 12V 
หรือ 24V กระแสชาร์จสูงสุดไม่เกิน 10A และมีฟังก์ชั่น Timer เพื่อตั้ งเวลาการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

 
ภาพท่ี 3.5 เคร่ืองควบคุมการชาร์จ (Charger) 

 

3.1.3 แบตเตอร่ี 
แบตเตอร่ี deep cycle คือ แบตเตอร่ีท่ีถูกออกแบบมาให้สามารถคายประจุหรือ discharge ได้

ลึกหรือไดม้ากกวา่แบตเตอร่ีแบบธรรมดา โดยท่ีแบตเตอร่ี deep cycle สามารถท่ีจะคายประจุไดถึ้ง 45 -75% 
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ของพลงังานท่ีเก็บสะสมอยู ่ซ่ึงมีความแตกต่างจาก แบตเตอร่ีรถยนตท์ัว่ๆไป เพราะวา่แบตเตอร่ีรถยนต์ถูก
ออกแบบมาส าหรับใช้งานในลกัษณะท่ีต่างกันคือ ตอ้งการกระแสสูงๆ ภายในระยะเวลาสั้ นๆ ในขณะ
สตาร์ทเคร่ืองยนตเ์ป็นหลกั 

 
ภาพท่ี 3.6 แบตเตอร่ี DEEP CYCLE 

 
ตารางที ่3.2 ขอ้มูลแบตเตอร่ีท่ีใชใ้นงานวจิยั 
ชนิดแบตเตอร่ี DEEP CYCLE 45Ah12V ยีห่อ้ GLOBATTรุ่น 46B24L 

ความจุแอมป์/ชัว่โมง : 45 Ah 

ขนาดภายนอกสูงสุด (มิลลิเมตร) : 238x129x227x225 
 

3.1.4 ถงับรรจุน ้ าขนาด 200 ลิตร เป็นถงับรรจุน ้ า และปุ๋ยน ้ าส าหรับใชใ้นการเพาะปลูกพืช
ไฮโดรโปนิกส์ เป็นถงับรรจุน ้าทรงกลม มีฝาเกลียวปิดมิดชิด เน้ือพลาสติกหนา ทนทาน แขง็แรง ท าจากเม็ด
พลาสติก PE 

 
ภาพท่ี 3.7 ถงับรรจุน ้าขนาด 200 ลิตร 
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3.1.5 ป๊ัมน ้าระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
ใชส้ าหรับการป๊ัมน ้าและเวยีนระบบน ้ าท่ีผสมกบัปุ๋ยน ้ า ส าหรับใชใ้นการเพาะปลูกพืชไฮโดร

โปนิกส์ โดยอาศยัพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยห์รือแบตเตอร่ีในการท างาน 

 
ภาพท่ี 3.8 ป๊ัมน ้าระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

ตารางที ่3.3 ขอ้มูลป๊ัมน ้าระบบไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย 
และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัม
สารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ ในเบ้ืองตน้ไดท้  าการเก็บขอ้มูลสมรรถนะของเซลล์
แสงอาทิตยส์ภาพอากาศท่ีมีฝนตก สภาพอากาศท่ีมีอากาศหนาว และสภาพอากาศท่ีมีแดดจดั เพื่อท าการ
วเิคราะห์การท างานของระบบ ซ่ึงวธีิการเก็บขอ้มูลมีดงัน้ี 

หลังจากท าการเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์
แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ จะน าผลการทดสอบ
ท่ีไดม้าวเิคราะห์ถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลแสดงในในตารางท่ี 3.4 

Unit Pump Weight 0.45 lbs (0.34 kg) 

Selling Unit Size (L x W x H) 
3.94" x 3.54" x 4.65" (10 x 9 x 11.8 cm) (Carton) 
7.68" x 5.71" (19.5 x 14.5 cm) (Clam) 

Selling Unit Weight 0.82 lbs (0.37 kg) 

Master Carton Size (L x W x H) 20.47" x 14.96" x 10.39" (52 x 38 x 26.4 cm) 

Master Carton Quantity 40 pcs 

Master Carton Weight 35.28 lbs (16 kg) 
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ตารางที ่3.4 ตวัอยา่งตารางการเก็บขอ้มูลการทดสอบชุดผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ 

วนัทีเ่กบ็ข้อมูล ข้อมูล 
แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

แรงดนัไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) 
 (สภาพอากาศท่ีมีฝน) ค่าเฉล่ีย   

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr)  
 (สภาพอากาศท่ีหนาว) ค่าเฉล่ีย   

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr)  
 (สภาพอากาศท่ีมีแดดจดั) ค่าเฉล่ีย    

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr)  
 
อุณหภูมิในโรงเรือนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรนิกส์ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี

ไดท้  าการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้ าเปรียบเทียบกบัโรงเรือนท่ีมีการติดตั้ง
ระบบสเปรยน์ ้าเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยระบบสเปรยน์ ้ าจะท างานในกรณีท่ีอุณหภูมิในโรงเรือน
สูง โดยระบบสเปรยจ์ะช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนไม่ให้สูงจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องการเสียหายของใบ
พืชไฮโดรโปนิกส์ท่ีท าการเพาะปลูก ซ่ึงระบบสเปรยน์ ้ าจะอาศยัพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยใ์นการ
เปิดปิดระบบการสเปรยน์ ้าแบบอตัโนมติั 

 
3.3 การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเลือกปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์เฉพาะผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค โดยท าการศึกษาการ
วิธีการปลูก ระยะเวลาการเพาะปลูก การดูแลรักษาปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการเพาะปลูก เพื่อให้เขา้ใจถึง
ขั้นตอนวิธีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตยใ์นการน ามา
ประยุกต์ใช้ โดยได้ศึกษาการท างานของระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ ความคุม้ค่าและความเหมาะสมต่อการ
น ามาใชง้าน และประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงหลกัการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
เซลลแ์สงอาทิตยเ์บ้ืองตน้  

การศึกษาการเจริญเติบโตของผกักรีนโอ๊คและเรดโอ๊คท่ีใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์
แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารละลายและระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละสัปดาห์โดย
การวดัความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค จากการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใช้สารละลาย
หมุนเวยีนน ้า และปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายไม่หมุนเวยีนน้ื แบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลแสดง
ดงัตารางท่ี 3.5 
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ตารางที่ 3.5 แบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลการเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค โดยการ
ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายหมุนเวยีนน ้ า และปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายไม่
หมุนเวยีนน ้า 

สัปดาห์ 

ความสูงเฉลีย่ของกรีนโอ๊ค ความสูงเฉลีย่ของเรดโอ๊ค 

ปลูกแบบ 

ใชส้ารละลาย

หมุนเวยีนน ้า 

(cm) 

ปลูกแบบ 

ใชส้ารละลาย 

ไม่หมุนเวยีนน ้า [6] 

(cm) 

ปลูกแบบ 

ใชส้ารละลาย

หมุนเวยีนน ้า 

(cm) 

ปลูกแบบ 

ใชส้ารละลาย 

ไม่หมุนเวยีนน ้า[6] 

(cm) 

สัปดาห์ท่ี 1     

สัปดาห์ท่ี 2     

สัปดาห์ท่ี 3     

สัปดาห์ท่ี 4     

 
3.4 การวเิคราะห์ต้นทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทติย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบ
ลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
 ท าการประเมินก าลังการผลิต ต้นทุนค่าระบบเพาะเล้ียงพืชไฮโดรโปนิกส์ ต้นทุนระบบเซลล์
แสงอาทิตย ์ค่าด าเนินการ รวมผลก าไรจากการจ าหน่ายผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีท าการเพาะปลูก โดยจะท าการ
ประเมินให้เป็นมูลค่าเงินปัจจุบนัแลว้น ามาประเมินเป็นตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์
ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน 

 




