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เทคโนโลยีที่ 1: เทคโนโลยีต้นแบบการหมักร่วม (Co-digestion) 
 
  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัย
ออกซิเจน (Anaerobic) ท าให้เกิดกลุ่มก๊าซขี้นขณะเกิดการย่อยสลาย กลุ่มก๊าซนี้ เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ  ก๊าซ
ชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 
30 – 40 ทีเหลือจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติติดไฟได้
จึงสามารถน ามาเป็นพลังงานทดแทนเชื ้อเพลิงต่างๆ เช่น การหุงต้ม เชื ้อเพลิงรถยนต์ เชื ้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
1.1 การหมักร่วมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Co-digestion) 

 การหมักร่วม (Co-digestion) เป็นการน าสารอินทรีย์มากกว่าหนึ่งชนิดมาท าการย่อยสลายร่วมกัน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน เนื่องจากการหมักร่วมท าให้

ได้สารอินทรีย์หรือธาตุอาหารที่ส่งผลให้การผลิตก๊าซชีวภาพในระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยย่อยสลาย

สารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้ และช่วยปรับความชื้นให้เหมาะสมกับการย่อยสลายในระบบ 

 ในกระบวนการหมักร่วมสามารถน าของเสียหรือวัสดุตกค้างที่เป็นสารอินทรีย์จากภาคการเกษตร

จ าพวกของเสีย (wastes) หรือของเสียจากอุตสาหกรรมบางชนิด รวมไปถึงขยะอินทรีย์จากชุมชน มาใช้เป็น

วัสดุในการหมักร่วมได้ หลักพื้นฐานในการเลือกวัสดุในการหมักร่วมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ

ชีวภาพในระบบหมักแบบไร้ออกซิเจนคือ วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ต้องช่วยเพิ่มค่า  C/N Ratio ให้สูงขึ้นกว่าการ

หมักด้วยวัตถุดิบเพียงชนิดเดียว ซึ่งค่า C/N Ratio ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนไนโตรเจนส่วนเกินไปเป็นแอมโมเนีย 

ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการผลิตก๊าซชีวภาพในระบบ โดยทั่วไปค่า C/N Ratio จะอยู่ในช่วง 8-23  

1.2 วัสดุหมักร่วม  

 วัสดุที่สามารถน ามาหมักร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพเป็นสารอินทรีย์ทุกชนิดที่ย่อยสลายได้ โดย

ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารอินทรีย์ ได้แก่ มูลสัตว์ ขยะจากชุมชน น ้าเสีย กาก

ตะกอน และวัสดุเหลือทิ้งจากแปลงเกษตรหรือจากธรรมชาติ เป็นต้น  ในการหมักก๊าซชีวภาพสามารถใช้วสัดุ

หมักหลายชนิดร่วมกันได้ แต่ต้องค านึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการท างานของ

แบคทีเรียเมทาโนเจน คุณลักษณะต่างๆ ของวัสดุหมักซึ ่งมีความส าคัญต่อระดับการผลิตก๊าซชีวภาพมี

ดังต่อไปนี้  

C/N Ratio ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนที่มีอยู่ในวัสดุอินทรีย์ จะ

แสดงอยู่ในรูปของสัดส่วนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน ที่เรียกว่า C/N ratio อัตราส่วน C/N ที่มี

ค่าอยู่ระหว่าง 20 - 30 จะเป็นค่าท่ีเหมาะที่สุดส าหรับการหมักแบบไร้อากาศ 
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ถ้าอัตราส่วน C/N สูงมาก ๆ แบคทีเรียเมทาโนเจนจะใช้ไนโตรเจนจากวัสดุอย่างรวดเร็วเพื่อสร้าง  

โปรตีนที่ตัวมันต้องการ และจะไม่ท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในวัสดุ จะท าให้อัตราการผลิต ก๊าซ

ต ่าในทางกลับกัน ถ้าอัตราส่วน C/N ต ่ามากๆ ไนโตรเจนจะถูกปลดปล่อยออกมาและสะสมในรูปของ 

แอมโมเนีย แอมโมเนียจะเพิ่มค่าความเป็นกรด - ด่าง ของวัสดุในบ่อหมัก ถ้าค่าความเป็นกรด - ด่าง สูงกว่า 

8.5 วัสดุหมักจะเริ่มเป็นพิษต่อแบคทีเรียท าให้ประชากรของแบคทีเรียเมทาโนเจนน้อยลงท าให้อัตราการผลิต

ก๊าซต ่า C/N เริ่มตน้ของวัสดุหมักแต่ละชนิด แสดงใน ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนของวัสดุหมัก 

วัสดุหมัก ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

เศษอาหาร 51.10 

เศษผักผลไม้ 32.18 

ใบไม้แห้ง 75.26 

ปุ๋ยคอก 58.03 

  

1.3 การปรับสภาพวัตถุดิบ (Pretreatment)  

 มีจุดประสงค์เพื่อก าจัดลิกนินออกและลดโครงสร้างแบบผลึกของเซลลูโลส และช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวใน

การเกิดปฏิกิริยาโดยวิธีการปรับสภาพแบ่งได้เป็น 4 วิธี คือ วิธีทางกายภาพเช่น การหั่น บด หรือสับ เป็นวิธี

พ้ืนฐานช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยา วิธีทางเคมีนิยมใช้ประเภทด่างเนื่องจากส่งผลดีต่อการผลิตก๊าซวิธี

ทางความร้อน เช่น การใช้น าร้อนหรือไอน ้าในการลดโครงสร้างแบบผลึกและวิธีทางชีวภาพ เป็นการใช้เป็นการ

ใช้จุลลินทรีย์ในการย่อยสลายโครงสร้าง  

1.4 วิธีการลงถุงและติดตั้งถุงไบโอแก๊ส 

1. เตรียมพื้นที่และติดตั้งชุดบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วยถุงหมัก พลาสติกรองบ่อ บ่อซีเมนต์ 2 

บ่อ ท่อพีวีซี ทางเข้าออกบ่อหมัก ท่อน าส่งก๊าซและวาว์ลควบคุมแรงดัน โดยขุดปากบ่อและก้นบ่อให้มีขนาด

เท่ากับถุงหมัก 6 m3 แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับบ่อหมัก 

2. ขุดร่องส าหรับวางท่อ PVC บ่อเติมและบ่อล้น ขุดบ่อด้านบ่อล้นส าหรับเก็บปุ๋ย และปูพื้นบ่อด้วย

พลาสติก เพื่อป้องกันเศษไม้และยืดอายุการใช้งานของถุงแก๊ส น าถุงลงบ่อที่แห้งและปรับแต่งเรียบร้อย หากมี

เศษหินหรือก้อนอิฐให้ท าความสะอาดออกจากบ่อก่อน จากนั้นน าถุงลงบ่อแล้วท าการเติมลมเข้าไปจนได้ขนาด

พอดีกับบ่อ เมื่อได้ขนาดเต็มบ่อแล้วให้ใช้พลาสติกปิดแล้วรัดด้วยยางเหมือนกัน กับอีกฝั่งที่ท าไว้แล้ว   จากนั้น

ค่อยท าการล็อคคอท่อทั้ง 2 ด้าน วางท่อพีวีซี ติดตั้งท่อส าหรับเดินก๊าซชีวภาพและชุดวาว์ลควบคุมแรงดัน 

แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 การติดตั้งชุดถุงหมักก๊าซชีวภาพ 

 

3. ท าการอัดปูนซีเมนต์ ที่ท่อทั้ง 2 ด้าน โดยวางให้ขอบสุดของยางที่รัดท่อชนกันผนังบ่อพอดี และให้

วัดระดับน ้าปากท่อ 4 นิ้วทั้ง 2 ด้าน โดยให้ปากท่อฝั่งเติมอยู่สูงกว่าฝั่งด้านน ้าออก 
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รูปที่ 3 การท าท่อทางเข้า-ออก บ่อก๊าซ 

 

1.5 วิธีการหมัก  

 1. ผสมมูลวัวต่อเศษอาหาร 1 ส่วนต่อ 3 ส่วน (มูลวัว 15 กิโลกรัมต่อเศษอาหาร 45 กิโลกรัม) ใส่ลงไป
ในถุงหมักก๊าซชีวภาพ  
 2. ทิ้งไว้ให้เกิดก๊าซชีวภาพประมาณ 1 สัปดาห์ จึงสามารถน าก๊าซชีวภาพไปใช้งานได้  
 3. ก๊าซชีวภาพที่ได้ใน 1 รอบการหมัก สามารถใช้งานได้นาน 3 ชั่วโมง  
 4. ก๊าซชีวภาพที่ได้ไม่มีกลิ่นเหม็น  
 5. สามารถน าก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้ประกอบอาหารได้  
1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการหมักร่วม  
 ข้อดี 
 - ช่วยปรับเพ่ิมสารอาหารและแร่ธาตุ และช่วยให้เกิดการย่อยสลายสมบูรณ์ข้ึน  
 - ท าให้มีความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสม และช่วยให้การวัสดุหมักไม่อัดแน่นจนเกินไป เช่น ของเสียที่
มีความเข้มข้นสูง เมื่อสมกับมูลวัวหรือกากตะกอน จะช่วยเจือจางความเข้มข้นของเสียลงได้  
 - เพ่ิมการผลิตก๊าซชีวภาพ  
 - ช่วยลดของเสียที่ต้องน าไปบ าบัด  
 - สามารถน ากากตะกอนที่ได้ไปใช้ในการบ ารุงดิน (soil conditioner)  
 - น าวัสดุตกค้างหรือของเสียจากภาคเกษตร มาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้  

ข้อจ ากัด  
 - เพ่ิมค่า COD ในน ้าเสีย  
 - ต้องเพ่ิมข้ันตอนในการเตรียมวัตถุหรือปรับสภาพขั้นต้นก่อน  
 - ต้องเพ่ิมการกวนผสม  
 
 

ทางเข้า ทางออก 
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1.7 ประโยชน์ของแก๊สชีวภาพ 
 1. แก๊สชีวภาพที่ได้สามารถน ามาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน 

 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มได้ถึง 25% ต่อเดือน 

 3. การน าแก๊สชีวภาพมาใช้นั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้มได้ 

 4. สามารถลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของมูลสัตว์และเศษอาหารได้ 

 5. ผลผลิตพลอยได้ที่ได้จากโครงการแก๊สชีวภาพสามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อท าให้พืชผัก

แข็งแรง  
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เทคโนโลยีที่ 2 : พลังงานสะอาดจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 

 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ 

เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถ

จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือผลิตความร้อน  เทคโนโลยีระบบท าความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

2.1 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand Alone System) 

 เป็นระบบที่น าเซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ไม่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าจากสายส่ง

ของการไฟฟ้าโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระที่ใช้ภาระทางไฟฟ้า

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระใช้ภาระทางไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้ากระแสลับ และระบบ

ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

 1. ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระที่มีภาระทางไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 เป็นระบบที่ใช้ภาระทางไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  (DC)  ซึ่งส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ ภาระทางไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระที่มีภาระทางไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรง 

 หลักการท างานของระบบ 

 ในเวลากลางวันพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์  เซลล์แสงอาทิตย์ท าหน้าที่เปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นประจุเก็บ

ไว้ในแบตเตอรี่ โดยมีเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่เป็นตัวควบคุม ในเวลาที่ต้องการใช้งานภาระทางไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟฟ้าให้กับภาระทางไฟฟ้าโดยมีเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ควบคุม 
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 2. ระบบเซลล์อาทิตย์แบบอิสระที่มีภาระทางไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

 เป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีภาระทางไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้  แผง

เซลล์แสงอาทิตย์  เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ แสดงดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระที่มีภาระทางไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

 หลักการท างานของระบบ 

 ในเวลากลางวันเซลล์แสงอาทิตย์เปลี ่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ประจุเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่โดยมีเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่เป็นตัวควบคุม ในขณะที่ต้องการใช้ภาระทางไฟฟ้า แบตเตอรี่

จะจ่ายไฟฟ้าให้กับภาระทางไฟฟ้าโดยมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายให้กับภาระทางไฟฟ้า 

 3. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรับ

ท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล ในช่วง

เวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน

ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Multi function ท างานร่วมกับไฟฟ้าจากพลังงานลม จ่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดพร้อมทั้งท างานประจุไฟฟ้าส่วนที่เกินไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณีพลังงานลมต ่าไม่สามารถ

ผลิตไฟฟ้าหรือเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด และ

กรณีแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้ามากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไว้ เครื่องยนต์ดีเซลจะท างานโดยอัตโนมัติเป็น

อุปกรณ์ส ารองพลังงาน กล่าวคือจะจ่ายกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่โดยตรงและแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกัน 

และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดท างานทันที และจะท างานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์หรือ

พลังงานลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ได้ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบไว้พร้อมทั้งขนาดโหลดอยู่

ในพิกัดท่ีชุดแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 

 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=414
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2.2 การประเมินก่อนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

1. ความเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

เมื่อติดตั้งต้องค านึงถึงพ้ืนที่มีความกว้างเพียงพอไหม และทิศทางการรับแสงพระอาทิตย์ โดยทิศทางที่

ควรติดตั้ง คือ ทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือไม่ให้มีการอับแสง พร้อมทั้งต้องดูบริเวณโดยรอบว่ามีสิ่งกีด

ขวางไหม เช่น ไม่มีต้นไม้หรือตึกมาบังการรับแสง และเสาอากาศหรือดาวเทียมไม่มาบังการรับแสงของแผง 

เป็นต้น 

2. จุดคุ้มทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ควรมีการค านวณตัวเลขที่ชัดเจนว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่ และ

อนาคตสามารถน าไปขายให้กับรัฐบาลได้หรือไม่ เพ่ือให้มีความคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 

3. มาตรฐานของระบบโซล่าเซลล์ 

ผู้ที่มาติดตั้งต้องมีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญ เพราะการติดตั้งต้องมีการน าเข้าพลังงานจากแผงโซ

ล่าเซลล์ด้วยแรงดันที่เหมาะสมจึงจะท าให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพ 

4. การตรวจสอบพื้นท่ีหรือการส ารวจหลังคา 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องมีการยึด เจาะ เพ่ือให้แผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคา จึงต้องมีการส ารวจหลังคา

เกี่ยวกับความแข็งแรงว่าสามารถรับน ้าหนักของแผงได้ไหม และการรั่วซึมของหลังคาเมื่อมีการติดตั้งแผงโซลล่า

เซลล์ไปแล้ว 

2.3 อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

 1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) 

 2. เครื่องคุมการชาร์จไฟ (Solar Charge Controller) เป็นเครื่องที่มีหน้าที่ในการชาร์จไฟที่ได้จาก

แผงโซลาร์เซลล์เพ่ือน าไปเก็บไว้เป็นแบตเตอรี่  

 3. แบตเตอรี่ (Battery) มีหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าให้กับแผงโซลาร์เซลล์ 

 4. เครื่องแปลงไฟ (Inverter) มีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นไฟฟ้า AC เพ่ือ

น ามาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทต่างๆ 

 

2.4 ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สามารถท าได้ด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. น าแผงโซล่าเซลล์ที่ซื้อมาไปติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือบนเสาในจุดที่ได้รับแสงอาทิตย์  เพื่อให้

แผงโซล่าเซลล์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หันไปทางทิศใต้ โดยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่จากทิศ

ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกโดยเคลื่อนที่อ้อมทิศใต้ นอกจากนี้ความลาดเอียงของแผงควรมีความลาดชัน
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ประมาณ 10-15 องศากับพื ้นดิน แสดงดังรูปที ่ 6 เพื ่อท าให้แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงพลังงาน

แสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปไ แต่ถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้ติดตั้งใช้วิ ธีหันหน้าของ

แผงโซล่าเซลล์เข้าหาแสงอาทิตย์ จะท าให้แผงโซล่าเซลล์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด 

 

 

 

รูปที่ 6 ทิศทางการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชน 9 ไร่เกษตรอินทรีย์ 

 

2. ต่อสายไฟของแบตเตอรี่ ขั้วลบ (-) เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบเหมือนกัน ส่วนขั้วบวก (+) 

ก็ต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วบวกเหมือนกัน โดยต าแหน่งขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่

ต้องอยู่ต าแหน่งใกล้เคียงกัน 

3. เมื่อต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุแล้ว ให้ต่อสายไฟจากแผงโซลล่าเซลล์ที่เป็นขั้วลบ (-) ไป

ยังเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบ และต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นขั้วบวก (+) ไปยังเครื่องชาร์ตประจุที่

เป็นขั้วบวก 
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2.5 ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ 

 1.  สามารถท างานได้ทั้งในวันที่แดดจัด หรือมีเมฆมาก และยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงฤดู

หนาวได้ใกล้เคียงกับช่วงฤดูร้อน 

  2. มีการท างานในช่วงกลางวันเพื่อผลิตไฟฟ้าและกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ท าให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้แม้ใน

วันที่ไฟดับ 

3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าได้  

4. มีความทนทานต่อสภาพอากาศ  

5. ไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อหลังคาบ้าน  

  6. สามารถจัดเก็บพลังงานส่วนเกินในระบบแบตเตอรี่ได้  

7. พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดกว่าพลังงานที่ได้จากถ่านหิน  

8. แผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถน ามารีไซเคิลได้  

2.6 ข้อด้อยของพลังงานแสงอาทิตย์  

กรณีที่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องสว่างตลอด 24 ชั่วโมง หรืออาจมีช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดครึ้มมากและบัง

แสงอาทิตย์ ซึ่งท าให้แผงพลังงานไม่สามารถผลิตพลังงานได้ แต่การแก้ปัญหาก็สามารถท าได้ด้วยการเก็บ

พลังงานไว้ในแบตเตอรี ่

2.7 การดูแลบ ารุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
1. ท าความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงโซล่าเซลล์ด้วยการล้างด้วยน ้าสะอาดและเช็ด

คราบสกปรกออก บางครั้งคราบสกปรกนั้นจะเป็นพวกยางหรือมูลนกที่ต้องใช้น ้าเย็นล้างและขัดด้วยฟองน ้า 
ข้อระวังในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์คือ ห้ามใช้แปรงที่มีขนที่ท าจากโลหะท าความสะอาดผิวของแผง
โซล่าเซลล์ นอกจากนั้นผงซักฟองก็ไม่ควรจะใช้ในการท าความสะอาดเพราะอุปกรณ์และน ้ายาท าความสะอาด
ดังกล่าวจะท าให้เกิดรอยที่ผิวแผงโซล่าเซลล์ได้ 

2. ตรวจสอบดูสภาพแผงโซล่าเซลล์ว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้าว , รอยแตก, รอยฝ้า
บริเวณผิว, มีรอยรั่วของน ้าภายในผิวแผงโซล่าเซลล์ และ สีของแผงเปลี่ยน เป็นต้นให้มีท าการจดบันทึกและ
สังเกตการณ์สิ่งผิดปรกติต่าง ๆ ถ้าประสิทธิภาพลดลง อาจจะมีการซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่มี
ปัญหาดังกล่าว 

 วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที ่เชื ่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไขให้เร็วที่สุด อย่างเช่น 

1) การดูแลบ ารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ (Inverter and Controller) 
การตรวจสอบระบบแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีความสะอาดปราศจากฝุ่นเกาะสะสม 
ควรใช้ผ้าแห้งเช็คท าความสะอาดฝุ่นที่เกาะ 
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2) การดูแลบ ารุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื ่อมต่อต่างๆ (Wiring and Connections) การ
ตรวจสอบระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ นั้นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพที่บ่งบอกถึง
ความไม่สมบูรณ์หรือช ารุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความเสื่อมสภาพของฉนวนและท่อ รอยกัดกร่อนต่าง 
ๆ รอยไหม้ การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภาพของสายดิน เป็นต้น 

3) การดูแลบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ (Battery, The system with Battery Back-up) การตรวจสอบ
ระบบแบตเตอรี่ใช้ในระบบที่ต้องการส ารองไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานั้น ต้องมีการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ เช่น รอย
แตกร้าวบริเวณก้อนแบตเตอรี่ รอยกัดกร่อนบริเวณข้ัวแบตเตอรี่ 
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เทคโนโลยีที่ 3 : ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm) 

3.1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้งานในการ
บริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรรม เช่น ระบบตรวจวัดและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องการให้น ้าและปุ๋ย ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยเทคโนโลยี 
IoT เป็นระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที ่เช ื ่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ บอร์ดคอนโทรลเลอร์ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นจะ
สามารถท าให้อุปกรณ์เหล่านี้ติดต่อสื่อสารกันได้อัตโนมัติ ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมการ
ผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการผลิตบางส่วนได้  

ส่วนประกอบของระบบฟาร์มอัจฉิยะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ เซนเซอร์ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และส่วนแสดงผลข้อมูล ซึ่งทั้ง 3 ส่วนจะประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้  

1. Sonoff ซึ่งมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ESP8266 อยู่ภายใน โดยสามารถรับและส่งข้อมูล
ผ่านคลื ่นความถี่มาตรฐานแบบสัญญาณไวไฟเพื ่อเชื ่อมต่อ TCP/IP และประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งได้ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรูปที่ 7 จะท าหน้าที่อ่านข้อมูล
อุณหภูมิและความชื้นในอากาศท่ีส่งมาจากเซนเซอร์ และส่งข้อมูลในรูปแบบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไปที่เราเตอร์ 
(Router) เพื่อจะส่งต่อไปที่ Cloud Service ต่อไป ในส่วนของการควบคุมการท างานของเครื่องปั๊มน ้า บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าหน้าที่รับข้อมูลจาก Cloud Service ในรูปแบบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตผ่านเราเตอร์
และส่งสัญญาณไปควบคุมการท างานของเครื่องปั๊มน ้า 

2. เซนเซอร์ ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็นเซนเซอร์ที่วัดได้ทั้งค่าอุณหภูมิและความชื้น 
แสดงดังรูปที่ 8 และฝังหัวเซนเซอร์ในพ้ืนดินที่ต้องการวัดอุณหภูมิและความชื้นแสดงดังรูปที่ 9 

3. การแสดงผลค่าความชื้นในโรงเรือน รวมถึงการควบคุมการท างานของเครื่องปั๊มน ้าจะใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชัน Blynk ในสมาร์ทโฟน แสดงดังรูปที่ 10 โดยแอปพลิเคชัน Blynk เป็น platform การพัฒนาแอป
พลิเคชันส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งกับสมาร์ทโฟนที่รอบรับทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS  
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รูปที่ 7 อุปกรณ์ควบคุม 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR 

  

รูปที่ 9 เซนเซอร์ในพ้ืนดิน 
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รูปที่ 10 การแสดงผลค่าความชื้นและการควบคุมการท างาน 
ของเครื่องปั๊มน ้าผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 

 
3.2 ขั้นตอนการติดตั้งและการท างานของระบบควบคุมการรดน ้า 
 1. การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการรดน ้า และแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นบน
สมาร์ทโฟนในโรงเรือนปลูกผักจ านวน 2 โรงเรือน  
 ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการรดน ้าและแสดงผลข้อมูลบนสมาร์ทโฟนในโรงเรือนปลูกผัก โดย
ภาพรวมของระบบควบคุมการรดน ้าและแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนปลูกผักบน
สมาร์ทโฟนในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชน 9 ไร่เกษตรอินทรีย์แสดงดังรูปที่ 11 โดยระบบที่ออกแบบจะแยกการ
ควบคุมและแสดงผลของแต่ละโรงเรือนเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร 

        
        

      
Sonoff 1

Cloud 
Service

         

          

                         
         1     2

            2

               

            

            

          1

       1

         1
        
        

       2

         2

          2           

            1

                 1     2 

      
Sonoff 2

            

 
  

รูปที่ 11 ภาพรวมของระบบควบคุมการรดน ้า และแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นบนสมาร์ทโฟน 
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 ระบบควบคุมการรดน ้า และแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นบนสมาร์ทโฟนเป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือแสดงผล
ค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รวมถึงสามารถสั่งควบคุมการท างานของเครื่องปั๊มน ้าและวาล์วน ้า (โซลิ
นอยด์วาล์ว) โดยการสั่งการผ่านรีเลย์บนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพ
สิ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการรับและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยผู้พัฒนา
เลือกใช้บอร์ด Sonoff Basic ซึ่งมีชิปตระกูล ESP8266 ที่รองรับการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
บอร์ดควบคุม เซนเซอร์ ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่วัดได้ทั้งค่าอุณหภูมิและ
ความชื้น และการแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รวมถึงการควบคุมการท างานของเครื่องปั๊มน ้าจะ
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ในสมาร์ทโฟน โดยแอปพลิเคชัน Blynk เป็น platform การพัฒนาแอปพลิเค
ชันส าหรับเชื ่อมต่ออุปกรณ์ผ ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ ่งกับสมาร์ทโฟนที ่รอบรับทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS  
 2. การพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการรดน ้า และแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นบนสมาร์ท
โฟนในโรงเรือนปลูกผักจ านวน 2 โรงเรือน 
 ในส่วนของการควบคุมการรดน ้าในโรงเรือนปลูกผักทั้ง 2 โรงเรือน ได้พัฒนาและติดตั้งระบบให้
สามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ การควบคุมการรดน ้าในโรงเรือนปลูกผักบนสมาร์ทโฟนและการควบคุม
ผ่านสวิทต์เปิด-ปิดเครื่องปั๊มน ้าและวาล์วน ้าโดยตรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การควบคุมการรดน ้าในโรงเรือนปลูกผักบนสมาร์ทโฟน ผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิดเครื่องปั๊มน ้าและ
วาล์วน ้าโดยควบคุมการท างานของรีเลย์ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทโฟน โดยตู้ควบคุมและแอปพลิเค
ชัน Blynk บนสมาร์ทโฟนแสดงดังรูปที่ 12 และ 13 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 12 ตู้ควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องปั๊มน ้าและวาล์วน ้า 
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รูปที่ 13 แอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทโฟน 
 
 2.2 การควบคุมผ่านสวิตช์เปิด-ปิดปั๊มน ้าและวาล์วน ้า โดยตู้สวิตช์ เครื่องปั๊มน ้า และวาล์วน ้าแสดงดัง
ภาพที่ 14 และ 15 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

รูปที่ 14 ตู้สวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดปั๊มน ้าและวาล์วน ้า 
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รูปที่ 15 เครื่องปั๊มน ้า และวาล์วน ้า 
 
 ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนปลูกผักจะแสดงผลบนแอปพลิเคชัน 
Blynk ในสมาร์ทโฟน โดยเซนเซอร์ ET-SHT10 จะวัดข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นอากาศภายในโรงเรือน โดย
เซนเซอร์จะติดตั้งภายในโรงเรือนซึ่งแสดงดังรูปที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 16 เซนเซอร์ ET-SHT10 ที่ติดตั้งภายในโรงเรือน 
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3.3 ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. จากการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนด้วยสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการพัฒนาระบบคือเรื่องระดับสัญญาณไวไฟ (Wi-
Fi signal strength) ที่ติดตั้งบริเวณโรงเรือน เนื่องจากระดับสัญญาณไวไฟในการติดตั้ งระบบครั้งแรกมีระดับ
ต ่าไม่เพียงพอต่อการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขระดับสัญญาณไวไฟให้อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมในการรับส่งข้อมูล โดยระดับสัญญาณไวไฟใหม่ที่ตรวจวัดได้และเพียงพอต่อการรับส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริเวณโรงเรือน 

2. เนื่องจากการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น และการสั่งการควบคุมการรดน ้าในโรงเรือน มีการ
รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั ้นในบางกรณีที ่ไม่สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันที่ใช้เกิดปัญหา จนไม่สามารถควบคุมการรดน ้าในโรงเรือน 
เกษตรกรควรมีแผนรองรับในกรณีดังกล่าวเพ่ือไม่ไห้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก 
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เทคโนโลยีที่ 4 : เทคโนโลยีการสกัดสารสมุนไพรไล่แมลง 

4.1 การสกัดสมุนไพรด้วยตัวท าละลาย 
การสกัดสารสมุนไพรด้วยตัวท าละลาย เป็นวิธีที่ใช้ส าหรับแยกสารส าคัญออกจากสมุนไพรให้ได้สารสกัด

ที่เป็นสารธรรมชาติ หลักการของการสกัดจะเป็นการใช้ตัวท าละลายที่เหมาะสมละลายสารที่ต้องการออกมา
จากของแข็งสมุนไพร โดยการสกัดจะเกิดได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการละลายของสารส าคัญจากสมุนไพรในตัวท า
ละลายของเหลว  

ตัวท าละลายที่นิยมใช้สกัด คือ น ้าและแอลกอฮอล์ โดยต้องใช้เวลาในการสกัดที่เหมาะสม การใช้เวลา
จะสั้นหรือนานขึ้นอยู่กับลักษณะของสารส าคัญที่อยู่ในสารของแข็งสมุนไพร หากตัวถูกละลายเพียงดูดซับที่ผิว
ของแข็งการสกัดจะใช้เวลาน้อยและท าได้ง่าย แต่หากตัวถูกละลายอยู่ในภายในเนื้อของแข็งจะต้องใช้เวลา
มากกว่า และหากการกระจายของตัวท าละลายภายในของแข็งเกิดขึ้นได้ช้ามาก จ าเป็นต้องบดของแข็งให้
ละเอียดก่อนท าการสกัด ซึ่งจะท าให้ตัวท าละลายสัมผัสกับของแข็งได้ดี  

4.2 หลักการและวิธีการสกัดสมุนไพรด้วยตัวท าละลาย ท าได้โดย  

1) เริ่มจากการบดสมุนไพรด้วยเครื่องบดให้มีขนาดเล็ก ยิ่งสมุนไพรมีขนาดเล็กจะยิ่งท าให้สามารถสกัด
สารได้ด ี

2) เลือกชนิดตัวท าละลายและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับชนิดของสมุนไพรที่น ามาสกัด เช่น น ้า เอทา
นอล เมธานอล  

3) เตรียมตัวท าละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาณตามที่ก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ความเข้มข้นของตัว
ท าละลายที่ 50-70%  

4) ท าการเทตัวท าละลายที่เตรียมไว้ลงไปผสมกับสมุนไพรบด คนให้เข้ากันอย่างต่อเนื่องด้วยเวลาการ
สกัดที่ก าหนด  

5) กรองแยกเอาของแข็งออกจากสารละลายสกัดด้วยผ้ากรองหรืออุปกรณ์เหวี่ยงแยกที่สามารถแยก
ของแข็งออกจากของเหลวได้  

6) น าเอาสารละลายสกัดที่ได้มาท าการระเหยตัวท าละลายออก โดยแอลกอฮอล์จะสามารถระเหยออก
จากสารสกัดได้ง่ายกว่าน ้า  

7) การระเหยที่อุณหภูมิสูงจะท าให้สารสกัดเสื ่อมสภาพได้ จึงควรท าการระเหยภายใต้ความดัน
สุญญากาศ และท าการควบแน่นตัวท าละลายที่ระเหยออกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ในการสกัดรอบต่อไป 

8) ส่วนที่เหลือจากการท าระเหยจะเป็นสารสกัดท่ีมีส่วนผสมสาระส าคัญจากสมุนไพร 
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4.3 สมุนไพรไล่แมลง 

สมุนไพรไล่แมลง มีสารส าคัญอยู่ในส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น ใบ ราก เปลือก ดอก ผล มีสารออกฤทธิ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

- ผลทางตรง จะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบหายใจ ท าให้แมลงตายทันที 

- ผลทางอ้อม จะมีผลต่อระบบอ่ืนๆ โดยการไปยับยั้งการกินอาหาร การลอกคราบ การเจริญเติบโตของ
แมลง 

การใช้สมุนไพรไล่แมลงหรือก าจัดศัตรูพืช ควรใช้ให้เหมาะสม คือ เลือกใช้ส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้ 
ดอก ควรเก็บในระยะดอกตูมเพ่ิงจะบาน 
ผล ควรเก็บในระยะที่ผลยังไม่สุก เพราะสารต่างๆ ยังไม่ถูกส่งไปเลี้ยงเมล็ด 
เมล็ด ควรเก็บในระยะที่ผลสุกงอมเต็มที่ ซึ่งจะมีระยะที่เมล็ดแก่เต็มที่ และจะมีสารต่างๆ สะสมอยู่ใน

ปริมาณมาก 
หัวและราก ควรเก็บในระยะที่เริ่มมีดอก เพราะระยะนี้ต้นพืชจะมีการสะสมสารต่างๆ ไว้ที่ราก และควร

เก็บในฤดูหนาวปลายฤดูร้อน เพราะเป็นช่วงที่กระบวนสังเคราะห์แสงหยุดท างาน 
เปลือก ควรเก็บก่อนที่จะมีการผลิใบใหม่ และควรเก็บในฤดูร้อนและฤดูฝน 

ก่อนที่จะน าสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ในการป้องกันก าจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืช ควรมีการศึกษาหา
ข้อมูลให้ดีเสียก่อนว่า จะน าส่วนไหนมาใช้และใช้ในช่วงเวลาใด จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ป้องกันก าจัดแมลง 

1. สะเดา 
ส่วนของสะเดาที่น ามาใช้ก าจัดศัตรูพืช เมล็ดสะเดาแห้งหรือผลสะเดาแห้ง เมื่อน ามาสกัดจะใช้เป็นสาร

ไล่แมลง ยับยั้งการกินอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโต การลอกคราบ การสร้างไข่และการวางไข่ของแมลง 
วิธีการเก็บผลสะเดาแห้ง สามารถท าได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ให้น าตาข่ายหรือถุงผ้าหรือแผ่นพลาสติกปูให้รอบบริเวณโคนต้น เพื่อรองรับผลสะเดาที่สุกและร่วง
หล่นลงมา  

2. รวบรวมผลสะเดาที่เก็บได้ มาตากแห้งประมาณ 3-5 วัน 
3. หลักจากตากแล้วผลสะเดาจะมีสีแดงคล ้า เนื้อและเปลือกของผลจะแห้ง และยุบตัวลงติดกับเมล็ด 
4. เก็บผลสะเดาแห้ง ให้บรรจุในภาชนะท่ีไม่สัมผัสกับอากาศ ปิดฝาให้สนิท หากใส่ถุงควรมัดปากถุงให้

แน่น เพ่ือป้องกันเชื้อรา  

แมลงศัตรูพืชท่ีใช้สารสกัดสะเดาป้องกันก าจัดได้ 
1. ได้ผลดี ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ชนิดต่างๆ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะ

ยอด หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนหัวกะโหลก และเพลี้ยอ่อน 
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2. ได้ผลปานกลาง ได้แก่ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนต้นกล้าถั่ว หนอนเจาะ
ดอกกล้วยไม้ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันทอง 

3. ได้ผลน้อย ได้แก ่มวนแดง มวนเขียว เพลี้ยไฟ หนอนเจาะฝักถั่ว หมัดกระโดด ไรแดง  

วิธีการฉีดพ่นสารสกัดสะเดา 

1. ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารสกัดสะเดาในขณะที่แสงแดดจัด  
2. ควรฉีดพ่นในเวลาเย็น โดยฉีดพ่นให้ถูกตัวของแมลงศัตรูพืชโดยตรง  
3. สารสกัดสะเดาสลายตัวค่อนข้างไว การฉีดพ่นควรเป็นระยะ 5-7 วันต่อครั้ง 
ข้อความระวังการใช้สารสกัดสะเดา ในช่วงที่เกิดระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรง การใช้สารสกัด

สะเดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสียหายได้ทันที เนื่องจากสารสกัดสะเดาไม่สามารถฆ่าแมลงให้ตาย
ในทันทีเหมือนสารเคมี แต่จะมีผลท าให้แมลงหยุดการย่อย หนีจากอาหาร กินอาหารน้อยลง และลดอัตราการ
วางไขด้วย จากเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้แมลงศัตรูพืชน้อยลง จึงท าให้การใช้สารสกัดสะเดาจะได้ผลช้ากว่า
สารเคมี 

2. หนอนตายยาก 
หนอนตายหยาก เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ล าต้น ตั้งตรง สูง 20-40 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านจ านวน

มาก ราก เป็นแบบรากกลุ่มอยู่กันเป็นพวง คล้ายนิ้วมือ สีเหลืองอ่อน อวบน ้า มีรากใต้ดินจ านวนมาก รากยาว
ได้ถึง 10-30 เซนติเมตร ในรากมีองค์ประกอบทางเคมี ชนิดแอลคาลอยด์ stemonine, tuberostemonine, 
stemonidine, isostemonidine สารอื ่นที ่พบ เช ่น rotenoid compound, stemonacetal, stemonal, 
stemonone  จึงมีสรรพคุณเบื่อเมา จึงสามารถน าส่วนของหัวหรือรากหนอนตายหยากมาใช้เป็นสารป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงประเภท เพลี้ยกระโดดสีน ้าตาล 
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เป็นต้น 

ประโยชน์ทางการเกษตร    
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกัดกินใบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ด้วงถั่วเขียว เพลี้ยอ่อน 

3. ยาเส้น 
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเป็นวิธีที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงโรคพืช โดยเฉพาะส าหรับการปลูกพืชผักและผลไม้ ไม่แพ้การใช้สารเคมี 
แต่มีข้อดีกว่าหลายอย่าง คือ มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็นประโยชน์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  ในแปลงพืชผักไม่ตกค้างในดิน
และสภาพแวดล้อม 

การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชมิได้เป็นวิธีการส าเร็จรูปเหมือนกับการใช้สารเคมี  การใช้สมุนไพร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ควรท าควบคู่ไปกับวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติ 
ให้เกิดข้ึนในแปลงพืชผักผลไม้ วิธีทางเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 
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1. การเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ  
2. การเลือกใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและแมลง 
3. ปลูกพืชให้ตรงกับฤดูกาลที่เหมาะสม 
4. การปล ู กพ ื ชหลายชน ิ ด ในแปลง เด ี ยวก ั น  แบบผสมผสานและปล ู กพ ื ชหม ุน เ ว ี ยน 

 จะช่วยให้พืชผักมีสุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคและแมลง ป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
 
4.4 ชุดต้นแบบสกัดสมุนไพร 
ชุดต้นแบบสกัดสมุนไพรประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ แสดงดังรูปที่ 17 

1. ส่วนสกัดสมุนไพร เป็นถังกวนผสมสมุนไพรกับตัวท าละลาย เพื่อละลายสารส าคัญจาก
สมุนไพร  

2. ส่วนระเหยตัวท าละลาย เป็นส่วนที่รับตัวท าละลายส่วนใสจากถังสกัด เพื่อท าการระเหยตัว
ท าละลายออกจากสารสกัด เป็นการท าสารสกัดให้เข้มข้นด้วยความใช้ระบบสุญญากาศในการระเหยตัวท า
ละลาย  

 

 
รูปที่ 17 ชุดต้นแบบสกัดสมุนไพร 
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 จากชุดต้นแบบสกัดสมุนไพรสามารถแสดงไดอะแกรมส่วนประกอบชุดสกัดสมุนไพร ดังรูปที่ 18 ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
รูปที่ 18 แบบชุดสกัดสมุนไพร 

 

4.5 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสกัดสมุนไพร  

1. เปิดใช้งานชุดสกัดสมุนไพร เริ ่มจากใส่สมุนไพรและตัวท าละลายลงไปในถังสกัดตามสัดส่วนที่

ต้องการ (หมายเลข 1) ดังรูป 

 

 
 

2. เสียบปลั๊ก แล้วกดปุ่ม PU (หมายเลข 2) ให้หน้าจอขึ้นค าว่า PU แล้วกดปุ่ม RUN  
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3. กดปุ่มสีเขียวบนแผงควบคุม (หมายเลข 3) ให้เครื่องท างาน 1 ชั่วโมง โดยกวนช้าปรับความเร็วจาก

กล่องหมายเลข 2 

 
 

4. เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เปิดวาล์ว (หมายเลข 4) ที่อยู่บริเวณก้นถังสกัด เพื่อแยกสารละลายไป

ระเหยตัวท าละลายออกโดยเข้าสู่ส่วนที่ 2  

 
 

5. หลังจากสารละลายไหลออกจากถังสกัดหมดแล้วต้องปรับความเร็วให้มากขึ้นเพ่ือแยกกากสมุนไพร

กับสารละลายออกจากกันให้ได้อย่างสมบูรณ์ให้เหลือแต่กากสมุนไพรแห้ง โดยปรับความเร็วจากกล่อง

หมายเลข 2 ด้วยการหมุนปุ่มปรับความเร็วขึ้น 

6. เข้าสู่ส่วนที่ 2 กระบวนการระเหยตัวท าละลายลงในเครื่องระเหย (หมายเลข 5) โดยปรับอุณหภูมิ

จากกล่องควบคุม ที่ 50-60 องศาเซลเซียส พร้อมสังเกตหน้าปัดบริเวณชุดระเหยตัวท าละลายให้ตรงกัน 
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 7. กวนสารละลายเพ่ือเร่งการระเหย ด้วยการกดปุ่ม ดังรูป 

 
 

8. เปิดปั๊มสุญญากาศด้วยการกดปุ่ม start ด้านข้างของปั๊ม (หมายเลข 7) เพื่อแยกตัวท าละลายออก

จากสารสกัด ให้สารละลายที่แยกได้ลงใน ถังเก็บ (หมายเลข 6)  

9. จบขั้นตอนการสกัด ด้วยการไขตัวท าละลายไว้ใช้ในรอบถัดไปจากถังเก็บ (หมายเลข 6) และไขสาร

สกัดออกมาจากก้นชุดระเหย (หมายเลข 5) เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

10. ถอดปลั๊กเครื่องจักรให้เรียบร้อยเมื่อจบการใช้งาน 

4.6 ขั้นตอนการสกัด (ใน 1 รอบการผลิต) 
 1. น าสมุนไพร 5 กิโลกรัม มาผสมกับเอทานอลที่ความเข้มข้นตั้งต้น 95% จ านวน 37 ลิตรและน ้า 13 
ลิตร (เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นของเอทานอล 70%) ด้วยอัตราส่วน 1:10 บรรจุลงไปในถังสกัด 
 2. กวนช้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 3. แยกกากสมุนไพรออกจากสารละลายโดยการกวนเร็ว 
 4. สารละลายเข้าสู่กระบวนการระเหย 
 5. แยกตัวท าละลายเอทานอลกลับมาใช้ใหม่ 
 6. ได้สารสกัดสมุนไพรเพื่อน าไปใช้งาน 
 7. สามารถน าเอทานอลที่ใช้แล้วกลับมาใช้สกัดซ ้าได้ 
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4.7 ข้อดีของชุดต้นแบบสกัดสมุนไพร 
1. สามารถสกัดได้ปริมาณมาก 
2. ประสิทธิภาพการสกัดสูง 
3. สามารถแยกตัวท าละลายกลับมาใช้ซ ้าได้ 

 


