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          โครงงานนี้ทางคณะผู้จัดท าได้จัดท าเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบชาร์จ
ไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะสามารถชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ได้และยังสามารถถอดระบบชาร์จไฟ
ออกได้เพ่ือไม่ให้เกะกะเวลาใช้งานจริง ซึ่งการเลือกใช้ถังพ่นยาในการท าโครงการ ครั้งนี้ทางคณะผู้จัดท า
ได้เลือกชนิดของถังพ่นยาเป็นแบบถังพ่นยาแบบแบตเตอรี่ เนื่องจากตรงกับการใช้งานของระบบชาร์จด้วย
แสงอาทิตย์ที่จะท าข้ึนแทนระบบชาร์จไฟแบบปกติ แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถกลับมาใช้ระบบชาร์จไฟบ้านได้
เช่นกัน จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าการชาร์จไฟด้วย
แสงอาทิตย์เป็นเวลา 10 นาที สามารถฉีดพ่นยาในพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 10 ตารางเมตร การชาร์จไฟเป็นเวลา 
20 นาที สามารถฉีดพ่นยาในพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 22 ตารางเมตร และการชาร์จไฟเป็นเวลา 30 นาที สามารถ
ฉีดพ่นยาในพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 35 ตารางเมตร 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
          ปัจจุบันการเกษตรถือเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีความส าคัญในเรื่องของการส่งออกและ

อุตสาหกรรม การท าเกษตรในปัจจุบันนั้นมักพบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาในการก าจัด

วัชพืช การให้ปุ๋ยทางใบ การป้องกันโรคจากแมลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การจัดการ  เพ่ือให้ละอองของยาที่ใช้เกาะติดที่ใบของวัชพืช ยกตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องพ่นยาในการ

ก าจัดวัชพืช เครื่องพ่นยานั้นก็แบ่งได้อีกเป็น 3 ประเภท 1)เครื่องพ่นยาแบบใช้มือโยก 2)เครื่องพ่นยาแบบ

ใช้แบตเตอรี่ 3)เครื่องพ่นยาแบบใช้เครื่องยนต์ โดยที่ทางทีมงานจะเน้นไปที่เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่

เนื่องจากทางทีมงานจะเปลี่ยนระบบชาร์จของเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่จากระบบชาร์จไฟบ้านมาใช้ระบบ

ชาร์จด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์แทนเพ่ือช่วยลดต้นทุนและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า ถือเป็น

สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เรามีพลังงานเก็บไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 

 1.2.1 เพ่ือสร้างเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.3 ขอบเขตโครงการ 

 1.3.1 สร้างเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 ลิตร แรงดันปั๊ม 5.5 บาร์ 

1.3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.4 เป้าหมายโครงการ 
  1.4.1 เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  

1.4.2 เพ่ือให้มีพลังงานส ารองไว้ใช้ในยามจ าเป็น  
1.4.3 ลดการใช้พลังไฟฟ้า 
1.4.4 ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 
1.4.5 ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

1.5 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ได้เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1.5.2 ผู้เรียนมีความรู้การท างานและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
 1.5.3 มลระพิษที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยลง 
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 1.5.4 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 1.5.5 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
1.6 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

 ตั้งแต่ สัปดาห์ที่1 ถึง  สัปดาห์ที่17  รวม 17 สัปดาห์ 

1.7 สถานที่ด าเนินโครงการ 

 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
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บทที่2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

          การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องพ่นยาโดยใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน เพ่ือท า
การชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องพ่นยา ความเร็วในการไหลมีค่าน้อยและแรงดันสูง ของเหลวจะไหลจาก
แรงดันสูงไปจนถึงความดันต่ า เมื่อไหลผ่านท่อสามท่อน้ าที่ไหลเร็วจะไหลไปสู่อากาศที่ไหลผ่านความเร็วสูง 
น้ าถูกฉีกขาดเป็นหยดเล็ก ๆ ด้วยอากาศท่ีมีความเร็วสูง (ลองนึกภาพน้ าที่ไหลจากก๊อกน้ าซึ่งเป็นเพียงช้าที่
จุดเริ่มต้นเป็นคอลัมน์น้ า แต่แล้วมันค่อยๆกลายเป็นขนาดใหญ่และต่อมาจะกลายเป็นหยด) เมื่อหยดน้ า
เล็ก ๆ เหล่านี้จะพ่นออกมาเป็นหมอก 

ข้อมูลทีผู่้วิจัยได้แบ่งศึกษาเพ่ือออกแบบเครื่องพ่นยาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้คือ 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพ่นยา 

2.ข้อมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

3.ข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

1.เครื่องพ่นยา  

       เครื่องพ่นยา หรือเครื่องพ่นสาร เป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้ส าหรับการพ่นสาร ยาฆ่าแมลง 
หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีหลักการท างานคือการเพ่ิมแรงดันของเหลว เพื่อฉีดพ่นของเหลวจากถังเก็บ 
ผ่านระบบประปาและออกไปยังหัวฉีดพ่น โดยหัวฉีดจะท าการออกแบบเพ่ือให้มีลักษณะเป็นละอองฝอย 

 

รูปที่ 1 เครื่องพ่นยา 
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1.1 ชนิดของเครื่องพ่นยา 

เครื่องพ่นยาแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

          1.เครื่องพ่นยามือโยก (Accumulation type)เป็นเครื่องมือที่คนไทยนิยมใช้มากสุดในปัจจุบัน 
ลักษณะถังขนาดใหญ่ส าหรับเก็บเก็บยา หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาดถังมีให้เลือกตั้งแต่ 1ลิตร ขึ้นไป ถังเก็บ
สารเคมีท าจากพลาสติกท่ีทนทาน ป้องกันสารเคมีได้ และมีขันโยกส าหรับโยกให้เกิดแรงดันอากาศภายใน
ถัง และพ่นออกมาที่หัวฉีดพ่นยา เครื่องพ่นยามือโยก มีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือกตามความ
เหมาะสม การท างานเบื้องต้นของเครื่องพ่นยา เป็นระบบที่ใช้แรงดันในการพ่น เช่น เครื่องพ่นยามือโยก 
คือเครื่องที่ใช้การโยกสร้างรงดันภายในถังให้เกิดแรงดันและดันปุ๋ยหรือยาออก ทางหัวฉีด แรงดันที่เกิดขึ้น
มาก-น้อยขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ได้มา โยกมือ มีข้อจ ากัดในการโยกที่สร้างแรงดัน เครื่องพ่นยา
แบตเตอรี่ จะได้แรงดันที่มากกว่าการโยกด้วยมือ 

 

รูปที่ 2 เครื่องพ่นยามือโยก 

 
          2.เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ (Battery Type)เป็นเครื่องที่ใช้ แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ได้จากการ

ชาร์จไฟ เป็นตัวขับเคลื่อนการท างาน ตัวเครื่องที่น้ าหนักเบา ไม่ต้องใช้มือโยกหรือน้ ามัน สามารถปรับ

แรงดันน้ า ใช้งานง่าย เปิด-ปิดสวิตซ์สามารถใช้งานได้เลย เหมาะกับงานสวน หรือไร่ผลไม้ ลักษณะของ

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่มีถังเก็บยา หรือปุ๋ย บริเวณด้านหลังของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และ

ขนาดถังมีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 1 ลิตร ขึ้นไป และมีเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ที่เป็น

เครื่องพ่นยาที่มอเตอร์ปั๊มคู่ ช่วยเพ่ิมความเร็วของการปั๊ม สามารถปรับแรงดันได้ง่ายเพียงแค่หมุนปรับที่

มือได้เลย ช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว พ่นได้ในระยะที่ไกล และยังสร้างแรงดันในการปั๊มได้ถึง 3.6ลิตร/

นาท ี



5 
 

 

รูปที่ 3 เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 

 

          3.เครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์ (Engine Type)ท างานด้วยระบบเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ ามันเป็น

เชื้อเพลิงขับเคลื่อน ลักษณะของเครื่องพ่นยาเป็นถังขนาดใหญ่ท าจากพลาสติก แข็งแรง ด้านใต้ถังเป็น

เครื่องยนต์ และมาพร้อมกับสายพ่นและด้ามพ่นยา เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ละอองที่ออกมามี

ปริมาณมาก และถังสามารถเก็บสารหรือปุ๋ยได้เยอะ ใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นตัวขับเคลื่อน อัตราการไหล

ของน้ าสูงและระยะไกล มีขนาดถังให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน  ในปัจจุบัน เครื่องพ่นยา 2 

จังหวะ นิยมใช้กับ เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เพราะเครื่องยนต์มีน้ าหนักที่เบา มีปัญหาน้อยกว่า และ

สตาร์ทง่าย ให้อัตราการสูงที่พอดีกับเครื่องพ่นยา 

 

รูปที่ 4 เครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์ 

1.2 วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องพ่นยา 

          1.ล้างน้ ายาที่เหลืออยู่ออกให้หมดด้วยน้ าสะอาดหลังการใช้งาน 

          2.ชโลมน้ ามันหล่อลื่นที่ส่วนที่เป็นโลหะและบริเวณที่ติดตั้งลูกสูบ 
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2. แบตเตอรี่ 

          แบตเตอรี่ (battery) เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการ

เชื่อมต่อภายนอกเพ่ือให้ก าลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่มี ขั้วบวกและขั้วลบ ขั้วที่มีเครื่องหมายบวก

จะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบ ขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่

เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอก 

เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก สาร อิเล็กโทรไลต์ มีความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยท าตัวเป็น

ไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีท างานแล้วเสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกัน เป็นการส่งมอบพลังงานให้กับ

วงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของไอออนเหล่านั้นที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ท าให้เกิดกระแสไหลออกจาก

แบตเตอรี่เพ่ือปฏิบัติงาน ในอดีตค าว่า "แบตเตอรี่" หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ 

แต่การใช้งานได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว 

 

รูปที่ 5 แบตเตอรี่ 

 

2.1 ชนิดของแบตเตอรี่ 

1.แบตเตอรี่แบบน้ า (Flood) คือ แบตที่ใช้กันทั้วไป ที่คุ้นๆ กันคือแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ต้องเติมน้ า

กลั่น ราคาถูก เมื่อก่อนสมัยที่โซล่าเซลล์ พ่ึงเข้ามาใหม่ๆ ได้ใช้แบตเตอรี่แบบน้ า สามารถท าให้ระบบ

ท างานได้ แต่ก็ไม่ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก เพราะเนื่องจากแบตเตอรี่ต้องเติมน้ ากลั่นทุกสัปดาห์ ท าให้

เวลาที่ติดตั้งแล้วการที่จะเติมน้ ากลั่นที่เสาไฟถนนโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งจ านวนเสาไฟถนนโซล่า

เซลล์เยอะ ยิ่งมีความล าบากไปอีก  
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รูปที่ 6 แบตเตอรี่แบบน้ า 

          2.แบตเตอรี่แบบเจล (Gel) คือ แบตเตอรี่ที่เป็นระบบปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ และไม่ต้องการ

การดูแลหรือการเติมน้ ากลั่น ท าให้ช่วงนึงมีการใช้กันมากข้ึน ตามทฤษฎี เพ่ือลดปัญหาการรั่วไหลของน้ า

กลั่นออกจากแบตเตอรี่ ท าให้มีข้อเสียในเรื่องของการใช้งานที่ไม่อาจเทียบได้กับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว 

(Lead) แต่จากการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็พอๆกับแบตเตอรี่แบบตะกั่ว และราคายังถูกกว่าอีกด้วย  

 
รูปที่ 7 แบตเตอรี่แบบเจล 

 

          3.แบตเตอรี่แบบตะกั่ว (Lead) คือ แบตเตอรี่ที่เป็นระบบปิดเหมือนกับแบตเตอรี่เจล (Gel) รู้จัก

กันในชื่อ แบตเตอรี่กรดตะกั่ว,ตะกั่วกรด (Lead acid) ที่ตอนนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความทดทานสูง 

การดูแลรักษาท าได้งาน 
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รูปที่ 8 แบตเตอรี่แบบตะกั่ว 

 

2.2 การบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ 

 1.ท าความสะอาดสายไฟ ทั้งบวกลบ และแบตเตอรี่ด้วยน้ าอุ่น และเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ  

          2.ตรวจเช็คท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ และทาด้วยวาสลีน เพ่ือป้องกับคราบขี้เกลือ  

          3.ตรวจเช็คน้ ากลั่นสม่ าเสมอ ไม่ปล่อยให้น้ าแห้ง 

          4.ไม่เติมน้ ากลั่นให้เกินกว่าขีดสูงสุด และต่ ากว่าขีดต่ าสุด  

          5.ตรวจวัดระดับกระแสไฟแบตเตอรี่อย่างสม่ าเสมอ 
 

3. เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งท าหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดย

ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะ

เปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อหลอดไฟ จะท าให้เกิด

กระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้ 
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รูปที่ 9 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

3.1 หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์  

 

รูปที่ 10 หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 จากรูปที่ 10 เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน าไฟฟ้าประจุ

ลบ และบวกขึ้นได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อ PN Junction จะท าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้า

ภายใน เซลล์ เพ่ือแยกพาหะน าไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนที่ขั้วลบ และพาหะน าไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก 

(ปกติที่ฐานจะ ใช้สารกึ่งตัวน าชนิด P-type ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่ง

ตัวน าชนิด N-type ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อ

ให้ครบวงจรไฟฟ้าจะ เกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น 



10 
 

3.2 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์  

ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งตามวัสดุที่ใช้เป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ 

 1.เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) 

หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแรกๆ ที่ได้รับการ

ผลิต และจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ มีลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนหนาประมาณ 300 ไมครอน หรือที่เรียกว่า เว

เฟอร์ และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบาง

มากเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพ่ือ ลดต้นทุนของโซลาร์เซลล์แบบผลึกเดี่ยว โดยยังคง

คุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งาน ใกล้เคียงกับแบบผลึกเดี่ยวมากที่สุด ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะนิยมใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทนี้ 

 

รูปที่ 11 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากซิลิคอน 

 

          2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากอะมอร์ ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) เป็น

เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพ่ือประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิต เนื่อ งจากเป็น

ฟิลม์บางเพียง 0.5 ไมครอน น้าหนักเบาและมีความยืดหยุ่นกว่าแบบผลึก เหมาะกับการใช้ในโครงการ

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ ่
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รูปที่ 12 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน 

 

 3.เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน าอ่ืนๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ แคดเมียม เทลเลอไรด์ 

และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม 

(Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25% 

 

รูปที่ 13 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน าอ่ืนๆ 

 

3.3 วิธีการบ ารุงรักษาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  

          1.ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรก เช่น คราบน้ ามัน, คราบกาว หรือมูลสัตว์ ติดค้าง อยู่บนแผงโซล่าเซลล์

เป็นเวลานาน เพราะจะท าให้มีผลต่อการไหลเวียน ของไฟฟ้า อาจท าให้วงจรในแผงเสียหายได้  

          2.บริเวณท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ถ้าติดตั้งกับพ้ืน ควรจะเป็นบริเวณท่ี ปลอดสัตว์บางชนิดที่อาจจะ

เข้าไปกัดบริเวณแผงหรือสายไฟ ซึ่งจะท าให้แผงเสียหายได้ เช่น สุนัข  
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          3.ควรหมั่นตรวจสอบตัวแผงอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ ยึดติดด้วยน็อตและ

อุปกรณ์ส าหรับยึดติด ต้องมีการขันให้แน่นและแข็งแรง ส่วนตัวแผงนั้น กระจกที่บริเวณแผงไม่ต้องไม่มี

รอยแตก และส าหรับตัว สายไฟนั้นต้องไม่มีรอยฉีกขาด  

          4.ท าความสะอาดบริเวณตัวแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้แผง ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตั้งแผงในบริเวณที่มีฝุ่น, มีไอละอองหรือคราบน้ ามัน, หรือบริเวณที่อาจมีสัตว์มาทิ้ง

มูลไว้  

          5.การท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่ควรใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมที่อาจท า ความเสียหายให้กับ

แผงโซล่าเซลล์ (ถ้าไม่สะดวกในการตรวจสอบแนะน า ให้ท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดเป็นหลัก) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินโครงการ 

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและขอ้มูล 

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและขอ้มูล 

ออกแบบการทดลอง 

เก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่อง

พ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล 

-รูปร่างของเคร่ืองพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

-ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

-การชาร์จแบตเตอร์ร่ีด้วยเวลาXนาทีจะฉีดพ่น

พื้นท่ีได้กี่ตารางเมตร 

 

-ฉีดพ่นพื้นท่ีได้กี่ตารางเมตร 



14 
 

3.2 แบบโครงร่าง 

 
รูปที่ 14 ภาพสเก็ตของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.ก้านฉีด 6.แบตเตอรี่ 

2.ถังน้ ายา 7.สายยาง 

3.ปั๊มแรงดัน 8.ขาปรับระดับ 

4.แผงโซล่าเซลล์ 9.สายสะพาย 

5.ไฟบอกสถานะ 10.สวิตช์ไฟเปิด/ปิด 



15 
 

3.3 ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์

          1. ก้านฉีด เป็นตัวส าหรับฉีดพ่นยาน้ าที่โดนแรงดันดันขึ้นมา 

 
รูปที่ 15 ก้านฉีด 

          2. ถังน้ ายา ส าหรับบรรจุน้ ายา มีขนาด 16 ลิตร 

 
รูปที่ 16 ถังน้ ายา 

          3. แผงโซล่าเซลล ์ใชส้ าหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็น

พลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นพลังงานส าหรับถังพ่นยา โดยมีสเปคดังนี้ 

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด             30 w 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด            12 v 

กระแสไฟสูงสุด                2.5 A 

แรงดันไฟฟ้าแรงดันเปิด        14.16v 

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร           2.8 A   

ขนาด                 600mm x 550mm 
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รูปที่ 17 แผงโซล่าเซลล์ 

 

          4. ปั๊มแรงดัน ท าหน้าที่ ดูดน้ ายาจากถังพ่นยาและดันออกไปยังสายยาง ซึ่งปั๊มมีขนาดแรงดัน 5.5 

บาร์ 

 
รูปที่ 18 ปั๊มแรงดัน 

 

          5. ไฟบอกสถานะ ท าหน้าที่ บอกสถานะแบตเตอร์รี่ของเครื่องพ่นยา  

 
รูปที่ 19 ไฟบอกสถานะ 
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          6. แบตเตอรี่ ท าหน้าที่รับไปจากแผงโซล่าเซลล์และจ่ายไฟให้ปั๊มแรงดัน โดย แบตเตอรี่มีขนาด 

12V 

 
รูปที่ 20 แบตเตอรี่ 

 

          7. สายยาง เป็นทางผ่านของน้ ายาจากปั๊มแรงดันไปยังก้านฉีด 

 
รูปที่ 21 สายยาง 

 

          8. ขาปรับระดับ มีหน้าที่ปรับระดับองศาของแผงโซล่าเซลล์ 

 
รูปที่ 22 ขาปรับระดับ 
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          9. สายสะพาย มีหน้าที่เป็นตัวประคองเครื่องพ่นยากับผู้ใช้ 

 
รูปที่ 23 สายสะพาย 

 

          10. สวิตช์ไฟเปิด/ปิด มีหน้าที่เปิด/ปิด ปั๊มแรงดันมีขนาด 15x21mm Power Switch 2 ขา 

KCD1-101 สีแดง 

 
รูปที่ 24 สวิตช์ไฟ 

 

3.5 ตารางการทดลอง 
เวลาในการชาร์จไฟ พ้ืนที่ที่ฉีดพ่นได้/ตารางเมตร 

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งท่ี 3 ผลเฉลี่ย 
10 นาที     
20 นาที     
30 นาที     

ตารางที่ 1 ตารางการทดลอง 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการในการท าเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้คิดค้นขึ้นมาเพ่ือลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าและหันมาใช้พลังงานทดแทน การทดลองของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์คณะผู้จัดท า

ได้มีคิดวิธีการทดลองโดยการ วางตากแดดไว้เพ่ือชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 10 นาที 20 นาที และ30นาที 

เพ่ือดูว่าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ตามเวลาที่ก าหนดไว้แล้วจะพ่นได้พ้ืนที่กี่ตารางเมตร ท า 3 ครั้งแล้วท าหา

ค่าเฉลี่ย 

4.1 มีขั้นตอนการทดลองดังนี ้
1.น าเครื่องพ่นยาไปตั้งไว้ที่กลางแดดเพ่ือท าการชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 10 นาที 20นาที และ

30 นาที 

2.เมื่อครบเวลาตามที่ก าหมดแล้วท าการเติมน้ าเข้าไปเพื่อเตรียมฉีดพ่นพ้ืนที่ 

3.ท าการฉีดพ่นพ้ืนที่จนกว่าแบตเตอรี่เครื่องจะหมดหรือเริ่มอ่อน 

4.เมื่อแบตเตอรี่หมดท าการบันทึกผล 

5.ท าแบบนั้น 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 

 

4.2 ผลการทดลอง 

 

เวลาในการชาร์จไฟ 

พ้ืนที่ที่ฉีดพ่นได้/ตารางเมตร 

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งท่ี 3 ผลเฉลี่ย 

10 นาที 10 11 9 10 

20 นาที 22 23 21 22 

30 นาที 35 37 33 35 

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
กราฟที่ 1 ผลการทดลองของเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 ในการทดสอบเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์นี้ สรุปได้ว่า สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

จริงและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 หากมีผู้ที่สนใจจะน าโครงการนี้ไปพัฒนาต่อหรือท าโครงการที่คล้ายๆกัน ทางทีมงานขอเสนอให้

ท าการติดตั้งล้อเพ่ือเพ่ิมการเคลื่อนที่ เนื่องจากว่าในการใช้งานหากใช้น้ าในปริมาณมากก็ท าให้มีน้ าหนัก

เพ่ิมไปด้วยจึงอยากเสนอให้ติดตั้งล้อหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะสามารถน าแนวทางและความคิดโครงการนี้ ไปใช้งาน

และสามารถน าไปต่อยอดได้  
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บรรณานุกรม 

ข้อมูลเกี่ยวระบบกลไกของอุปกรณ์พ่นยา 

https://www.baanjomyut.com 

หลักการท างานของแบตเตอรี่ 

https://th.wikipedia.org/wiki 

หลักการท างานของแผงโซล่าเซลล์ 

https://th.wikipedia.org/wiki 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

ภาคผนวก ก 

 
 

 

 

 



 
 

ภาพการปฏิบัติติงาน 

          1.น าถังพ่นยามาติดตั้งแบตเตอรี่และดูระบบปั๊มน้ า 

 

รูปที่ 25 ติดตั้งแบตเตอรี่ 

 

2. พ่นสีเครื่องพ่นยาเพ่ือให้สวยงาม 

 

รูปที่ 26 พ่นสีถัง 

           



 
 

          3. ท าการติดตั้งขาปรับระดับเพ่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

 

รูปที่ 27 ติดตั้งขาปรับระดับ 

  

          4.ติดตั้งสายไฟเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ 

 

รูปที่ 28 ติดตั้งสายไฟ 

          

           



 
 

          5.ท าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับขาปรับระดับและถังพ่นยา 

 

รูปที่ 29 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

 

          6.เมื่อประกอบถังพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จ แล้วจากนั้นน าไปทดลองได้เลย 

 

รูปที่ 30 ถังพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ 

  



 
 

 

 

ภาคผนวก ข 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้จัดท าโครงการ 

 

ชื่อ  : นายเจษฎา นาคนุช 

เกิดเม่ือวันที่ : 22 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2544  

อายุ  : 20 

ที่อยู่   : บ้านเลขที่ 24 ม.3 ต.หนองบอนแดง  

                      อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 

เบอร์โทรศัพท์  : 0969637437 

 

 

 

ประวัติการศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

   : มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

   : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก  

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก 

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

คติประจ าใจ  : ท าดี ท าได้ แต่ไม่ใช่กับทุกคน 

 

 

 



 
 

ชื่อ    : นายภควัต ถึกเกตุ 

เกิดเม่ือวันที่  : 26 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 

อายุ   : 20 

ที่อยู่    : บ้านเลขที่ 151/17ม.4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง 

        จ.ชลบุรี 20170 

เบอร์โทรศัพท์ : 0829980244 

 

 

ประวัติการศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

  : มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก  

   อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

     : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก  

    อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

คติประจ าใจ : ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าค าสอน 

 

 

 

 


