
บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการด าเนินการโครงการวิจยัการพฒันาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับ
ระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยไดท้ าศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
ปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์
แสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานหลกั มีดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  ผลการออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทติย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบลด
อุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

การออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และระบบ
ลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  จะตอ้งค านึงถึงพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากระบบเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อให้
มีความเหมาะสมกบัระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยระบบจะตอ้งสามารถท างานไดส้มบูรณ์โดยไม่พึ่งพา
แหล่งพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า การสร้างระบบดงักล่าวสามารถด าเนินงานได้ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดย
ค านึงถึงความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการน ามาใชง้าน ระบบเวยีนน ้าใชป๊ั้มน ้าแบบใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
มีการส ารองพลงังานไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอร่ี ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 

 
 

ภาพท่ี 4.1 โรงเรือนส าหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย์
ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 
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4.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัม
สารละลาย และระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  

ไดท้  าการเก็บขอ้มูลสมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตยส์ภาพอากาศท่ีมีฝนตก สภาพอากาศท่ีมีอากาศ
หนาว และสภาพอากาศท่ีมีแดดจดั เพื่อท าการวิเคราะห์การท างานของระบบ ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบดงัแสดง
ในรูปท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.1 

 

  
ภาพท่ี 4.2 ค่าความเขม้แสงในวนัท่ีมีสภาพอากาศหนาว ฝน และแดดจดั 

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์สภาพอากาศท่ีมีอากาศหนาว และสภาพ
อากาศท่ีมีแดดจดั 

ลกัษณะสภาพอากาศ ข้อมูล 
แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

แรงดนัไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (A) 
สภาพอากาศท่ีมีฝน ค่าเฉล่ีย 15.18 0.93 

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr) 14.12 
สภาพอากาศท่ีหนาว ค่าเฉล่ีย 33.16 1.9 

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr) 63.00 
สภาพอากาศท่ีมีแดดจดั ค่าเฉล่ีย  28.17 1.85 

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย (W/hr) 52.11 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์สภาพอากาศท่ีมีอากาศ

หนาว ปรากฏวา่สมรรถนะก าลงัการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์สามารถก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 63.00 W/hr. 
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สภาพอากาศท่ีมีแดดจดั ปรากฏว่าสมรรถนะก าลงัการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์สามารถผลิตไฟฟ้า 
เฉล่ีย 52.11 W/hr. และสภาพอากาศท่ีมีฝนปรากฏว่าสมรรถนะก าลงัการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์
สามารถผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 14.12 W/hr. ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่าในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาวจะมีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยม์ากท่ีสุด 
 

4.2.1 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่ไม่มีระบบสเปรย์น ้าและมีการ
ติดตั้งระบบสเปรย์น า้ เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

1) โรงเรือนท่ีไม่มีระบบสเปรยน์ ้า  

 
 

ภาพท่ี 4.3 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้า 
จากภาพท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้า พบวา่อุณหภูมิของ

สภาพแวดล้อมจะมีอุณหภูมิต ่ากว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือน เน่ืองจากโครงสร้างของโรงเรือนมีการใช้
พลาสติกใสในการคลุมโครงสร้าง  จึงส่งผลให้เกิดความร้อนสะสม เกิดความร้อนแผ่กระจายทัว่ภายใน
โรงเรือน ในลกัษณะของ Green house   
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ภาพท่ี 4.4 ผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้า 
จากภาพท่ี 4.4 ผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีไม่มีการสเปรยน์ ้ า  พบวา่ความช้ืน

ของภายในโรงเรือนและความช้ืนของสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั  
2) โรงเรือนท่ีมีระบบสเปรยน์ ้ า โดยไดติ้ดตั้งระบบสเปรยน์ ้ าเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน และ

ติดตั้งระบบเซนเซอร์วดัอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยูท่ี่ 35oC (เก็บขอ้มูลสภาพอากาศท่ีมีแดดจดั) เพื่อป้องกนั
ความร้อนสะสม และลดอุณหูภูมิท่ีสูงจนเกินในโรงเรือน เพื่อเป็นการป้องการเสียหายต่อพืชไฮโดรโปนิกส์
จากการทดสอบ แสดงในภาพท่ี 4.5 

 
ภาพท่ี 4.5 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีมีระบบสเปรยน์ ้า 

จากภาพท่ี 4.5 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในโรงเรือน ท่ีมีการติดตั้งระบบสเปรยน์ ้าเพื่อลดอุณหภูมิ 
พบวา่อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิของสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากการสเปรยน์ ้ า มีส่วนช่วยใน
การลดความร้อนสะสมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนได ้  
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ภาพท่ี 4.6 ผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีมีการสเปรยน์ ้าเพื่อลดอุณหภูมิ 
จากรูปผลการทดสอบค่าความช้ืนท่ีเกิดข้ึนในโรงเรือนท่ีมีการสเปรย์น ้ าเพื่อลดอุณหภูมิ พบว่า

ความช้ืนของภายในโรงเรือนมีค่าสูงกวา่ความช้ืนของสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากระบบสเปรยน์ ้า มีส่วนช่วยให้
ความช้ืนภายในโรงเรือนมีค่าเพิ่มข้ึน  

 
4.3 ผลศึกษาการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์รวมถึงการศึกษาระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

  
ผกักรีนโอค๊และเรดโอค๊ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผกักรีนโอค๊และเรดโอค๊ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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ผกักรีนโอค๊และเรดโอค๊ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผกักรีนโอค๊และเรดโอค๊ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

ภาพท่ี 4.7 ผกักรีนโอค๊และเรดโอ๊ค ระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

การเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊คและเรดโอ๊คท่ีใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์
แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารละลายและระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละสัปดาห์จะ
สามารถแสดงดงัในตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค โดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
แบบใชส้ารละลายหมุนเวยีนน ้า และปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายไม่หมุนเวยีนน ้า 

สัปดาห์ 

ความสูงเฉลีย่กรีนโอ๊ค ความสูงเฉลีย่เรดโอ๊ค 

ปลูกแบบ 

ไฮโดรโปนิกส์แบบ

ใชส้ารละลาย

หมุนเวยีนน ้ า 

(cm) 

ปลูกแบบ 

ไฮโดรโปนิกส์ 

แบบใชส้ารละลาย 

ไม่หมุนเวยีนน ้ า 

[5](cm) 

ปลูกแบบ 

ไฮโดรโปนิกส์แบบ

ใชส้ารละลาย

หมุนเวยีนน ้ า 

(cm) 

ปลูกแบบ 

ไฮโดรโปนิกส์ 

แบบใชส้ารละลาย 

ไม่หมุนเวยีนน ้ า[5] 

(cm) 

สัปดาห์ท่ี 1 3.35 3.00 3.53 2.95 

สัปดาห์ท่ี 2 9.55 7.25 8.87 7.12 

สัปดาห์ท่ี 3 10.72 9.45 9.80 8.23 

สัปดาห์ท่ี 4 13.01 11.38 11.12 10.87 
 

จากตารางท่ี 4.2 การเปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของผกักรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค โดยการปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบใช้สารละลายหมุนเวียนน ้ า และปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ แบบใช้สารละลายไม่
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หมุนเวียนน ้ า พบวา่ การปลูกแบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายหมุนเวียนน ้ า ผกัเจริญเติบโต
ไดดี้กวา่การปลูกแบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์แบบใชส้ารละลายไม่หมุนเวยีนน ้ า คิดเป็น 12.52 และ 2.24% 
ตามล าดบั เน่ืองจาก การเวียนสารละลายในน ้ าท าให้ผกัท่ีท าการเพาะปลูก ไดรั้บสารอาหารและออกซิเจน
เพือ่ใชเ้ป็นอาหาร ส าหรับในการเจริญเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ และทัว่ถึง 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารละลาย และ
ระบบลดอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

เงินลงทุนเร่ิมตน้ของชุดตน้แบบการปลูกผกัไฮโดรโปนิกโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์
แสงอาทิตย ์ท่ีจะใชใ้นโครงการ พิจารณาเฉพาะเงินลงทุน โดยไม่มีการพิจารณาค่าด าเนินการต่างๆ  แสดงดงั
ตารางท่ี 4.3  
ตารางที ่4.3 ผลประมาณการราคาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย  
 และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ (ประเมินค่าใชจ่้ายต่อปีในการเพาะปลูก) 

รายการ 
จ านวน 

 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ราคาสุทธิ 

1.ร ะบบไฟ ฟ้ า ก ร ะ แสต ร ง จ า ก เ ซ ล ล์
แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย 
และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโป
นิกส์ 

1 ระบบ 37,000 37,000 

2. เมล็ดพนัธ์ุ   12 ถุง 30 360 
5.  ปุ๋ยน ้า A และ B 12 ชุด 150 1,800 

 ราคารวมของเคร่ืองจักรทั้งหมด(บาท) 39,160  
 

4.4.1  ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลติ (Operation and Maintenance Costs) 
การประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการผลิต พิจารณาจากค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และค่า
สาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า 
สมมติฐานเบื้องต้นทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โครงการ หน่วย จ านวน 

อายขุองระบบ ปี 5 
มูลค่าซาก % 10 
ค่าบ ารุงรักษา % 5 
ปริมาณผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีผลิตได ้ กก./คร้ัง 97.50 

  กก./ปี 780* 
*หมายเหตุ ใน 1 ปีสามารถปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ได ้8 คร้ัง 
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4.4.2 ผลการประเมินต้นทุนต่อหน่วย 
การประเมินตน้ทุนต่อหน่วยของระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสาร

สะลาย  และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ท่ี โดยพิจารณาการลงทุนการสร้างระบบ วสัดุ 
อุปกรณ์ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
ตารางที ่4.4 ผลการประเมินตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย  
และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์ 

 รายการ หน่วย ราคา  
1. เงินลงทุนเร่ิมตน้ บาท 37,000 
2. ค่าด าเนินการ    
   2.1 ค่าแรงงาน บาท/ปี 240* 
   2.2 ค่าวตัถุดิบ(เมล็ดพนัธ์ุ ,ปุ๋ย A B) บาท/ปี 10,680  
   2.3 ค่าบ ารุงรักษา คิดเป็น 5% ของเงินลงทุนเบ้ืองตน้) บาท/ปี 1,850 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด บาท/ปี 49,770 
ระยะเวลาท างาน วนั/ปี 25 
ราคาตน้ทุนผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีผลิตได ้ บาท/กก. 29.54 
ราคาขายส่งผกัไฮโดรโปนิกส์ในทอ้งตลาด (กรีนโอก๊ เรดโอก๊) บาท/กก. 55 
หมายเหตุ * คิดจากเวลาการท างานใน1 ปีท างานคร้ังละ 1 ชัว่โมง/วนั  
ผลการค านวณตน้ทุนระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย ์ส าหรับระบบป๊ัมสารสะลาย  

และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์  และมีราคาตน้ทุนผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีผลิตได้ คือ 29.54 
บาท/กิโลกรัม ใน 1 ปี สามารถปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ไดจ้  านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 97.50 กิโลกรัม ดงันั้นใน 1 ปี 
จะสามารถผลิตไดผ้ลรวม 780 กิโลกรัม เม่ือท าการประเมินเงินคืนทุนพบว่า เม่ือคิดก าไรจากการหักราคา
ตน้ทุนการผลิต จะไดก้ าไรทั้งส้ิน 19,857.50 บาท/ปี คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.86 ปี  

 
 

 
 
 

 
 




