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คำนำ

                 คูมือระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจเบื้องตนใหแก
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ซง่ึในปจ จบุนันร้ีะบบสบูนำ้ดว ยเซลลแ สงอาทติยเ ปน ทน่ียิมในการบรหิารจดัการนำ้ หนว ยงานราชการจำนวนมาก

เนอ่ืงจากเปน การสง เสรมิการใชพ ลงังานทเ่ีปน มติรกบัสง่ิแวดลอ ม อกีทง้ัยงัสามารถตดิตง้ัไดท กุพน้ืทท่ีไ่ีฟฟา เขา ไมถ งึ

 และยังชวยลดงบประมาณในสวนของเชื้อเพลิงที่ใชในการสูบน้ำ ซึ่งเกษตรกรเริ่มเล็งเห็นความสำคัญ

และความประหยัดคุมคาของระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาของระบบลดลง

เปนอยางมาก จึงทำใหเกษตรกรจำนวนมากมีแนวความคิดที่จะติดตั้งและบำรุงรักษาระบบดวยตนเองได 

                 ผจู ดัทำหวงัเปน อยา งยง่ิวา ผทู ไ่ีดศ กึษาคมู อืฉบบันจ้ีะไดร บัความรคู วามเขา ใจและสามารถนำไป

ประยุกตใชตอไป
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1. ระบบสูบน้ำ แสงอาทิตยดวยเซลล

          ระบบสบูนำ้ แสงอาทติย เปน การประยกุตใ ชพ ลงังานแสงอาทติยร ปูแบบหนง่ึ เพอ่ืใชใ นการสบูนำ้ดว ยเซลล

มาใชใ นกจิวตัรประจำ เชน  ทำการเกษตร ใชอ าบนำ้ ผลตินำ้ดม่ื เปน ตน  ซง่ึสามารถตดิตง้ัทกุพน้ืทม่ีแีสงอาทติย

และตองการสูบน้ำ ซึ่งระบบสูบน้ำ แสงอาทิตยมีอุปกรณและหลักการทำงานของอุปกรณ ดังนี้ดวยเซลล

          เ ซลลแสงอาทิตย 

                   เซลลแสงอาทิตย เปนอุปกรณที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยใหไปเปนไฟฟาได  

โดยไฟฟาที่ไดนั้นเปนไฟฟากระแสตรง 

         เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย

                   เซลลแ สงอาทติยม หีลายเทคโนโลยสีามารถจำแนกตามวสัดทุน่ีำมาผลติเซลลแ สงอาทติยไ ด 2 แบบ 

ไดแก เซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจากซิลิคอน และเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจากสารประกอบ มีรายละเอียดดังนี้

          เซลลแ สงอาทติ ยท ผ่ีลติ จากซลิ คิอน คอื เซลลแ สงอาทติ ยท ผ่ีลติ มาจากธาตซุ ลิคิอนแบง ตามลกั ษณะ

ของรูปผลึกไดเปน 3 รูปแบบ คือ แบบผลึกเดี่ยว แบบผลึกผสม และแบบอสัณฐาน ซึ่งบางครั้งอาจเรียกวา 

เซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เซลลแสงอาทิตยที่ทำมาจากซิลิคอน 
ก.แบบผลึกเดี่ยว ข.แบบผลึกผสม ค.แบบอสัณฐาน

ค.

ก.

ข.



           เซลลแ สงอาทติยท ผ่ีลติจากสารประกอบ คอื เซลลแ สงอาทติยท น่ีำธาตตุง้ัแต  2 ชนดิขน้ึไปมาผลติเปน

  เซลลแสงอาทิตย เชน เซลลแสงอาทิตยที่ผลิตมาจากสารประกอบแกลเลี่ยมอาเซไนด (GaAs) แคดเมียมเทล

  เลอไรด (CdTe) คอปเปอรอ นิเดยีมไดอาเซไนด (CIS) เปน ตน  เซลลแ สงอาทติยป ระเภทนส้ีว นใหญม ปีระสทิธภิาพสงู 

  แตขอเสียของเซลลชนิดนี้คือ มีราคาแพง บางชนิดทำจากสารที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม และมีปญหาเรื่องอายุ

  การใชงาน ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 เซลลแสงอาทิตยที่ทำมาจากสารประกอบ
            ก. คอปเปอรอินเดียมไดอารเซไนด CIS  ข. แคดเมียมเทลเลอไรด  CdTe

ก. ข.
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2. อุปกรณประกอบในระบบเซลลแสงอาทิตย

                 2.1 เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่
                   เครอ่ืงควบคมุการประจแุบตเตอร ี่ ทำหนา ทค่ีอื ประจไุฟฟา ทผ่ีลติไดจ ากแผงเซลลแ สงอาทติยล ง

 ในแบตเตอรจ่ีนเตม็ และควบคมุไมใ หป ระจไุฟฟา มากเกนิดว ยการเบย่ีงเบนไฟฟา ออกจากแบตเตอรเ่ีมอ่ืมกีารประจุ

 จนเตม็ ถา ไมม เีครอ่ืงควบคมุการประจุ แผงเซลลแ สงอาทติยอ าจประจไุฟฟา ลงในแบตเตอรม่ีากเกนิไป จะทำให

 แบตเตอรี่เกิดการสูญเสียน้ำอยางรวดเร็ว รอนขึ้นและอาจเกิดความเสียหายได

รูปที่ 3 เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่
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               2.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา
                   เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ทำหนาที่แปลงไฟฟากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่หรือแผงเซลล

 แสงอาทิตยให เปนไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่ไดมาตรฐานเพื่อนำไปใชกับอุปกรณไฟฟาและเครื่องมือตางๆ 

 ที่ใชไฟฟากระแสสลับทั่วไป

รูปที่ 4 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา

ชนิดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา สามารถจำแนกไดเปน 2 ลักษณะการใชงาน คือ

          เครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดใชงานอิสระ

                   ถูกนำไปใชในการติดตั้งในบริเวณที่ไมมีระบบจำหนายหรือใชกับอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งอยาง

อิสระเชน เสาไฟสองสวาง ไฟสัญญาณเตือนของปายจราจร ซึ่งการใชงานเครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิด

ใชงานอิสระจะตองมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟาดวย
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รูปที่ 6 ระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชเครื่องแปลงกระแสไฟฟา
ชนิดเชื่อมตอเขาระบบจำหนาย

��         2.3 แบตเตอรี่ในระบบเซลลแสงอาทิตย 
          แ บตเตอรี่ ทำหนา ทจ่ีดัเกบ็พลงังานไฟฟา ในรปูพลงังานทางเคมี แบตเตอรเ่ีปน อปุกรณส ำหรบัจดัเกบ็
 พลังงานไฟฟาเทานั้นไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟา แบตเตอรี่สามารถประจุไฟฟาเขาไปใหมไดหลายครั้ง 
 และประสิทธิภาพจะไมเต็ม 100 เปอรเซ็นต เพราะมีการสูญเสียพลังงานบางสวนไปในรูปความรอนและ
ปฏิกิริยาเคมีจากการประจุและคายประจุนั่นเอง แบตเตอรี่จัดเปนอุปกรณที่มีราคาแพงและเสียหายไดงาย
หากดแูลรกัษาไมด เีพยีงพอหรอืใชง านผดิวธีิ รวมถงึอายกุารใชง านของแบตเตอรแ่ีตล ะชนดิจะแตกตา งกนัไป 
เนื่องดวยวิธีการใช  การบำรุงรักษา  การประจุและอุณหภูมิ ฯลฯ 

          แบตเตอรใ่ีนระบบเซลลแ สงอาทติยม หีนา ทส่ีะสมพลงังานทผ่ีลติจากแผงเซลลแ สงอาทติยแ ละจดัเกบ็
 ไวใชในเวลาที่แผงเซลลแสงอาทิตยไมผลิตไฟฟาหรือเวลาที่ไมมีแสงอาทิตยหรือเวลากลางคืน

รูปที่ 5 ระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชเครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดใชงานอิสระ

           เครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดเชื่อมตอเขาระบบจำหนาย
                    เปน เครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ทต่ีอ งเชอ่ืมตอ กบัระบบจำหนา ยของการไฟฟา  และทำหนา ทร่ีว มกบั

ระบบจำหนาย ซึ่งระบบจำหนายมีเหตุขัดของหรือดับ ระบบจะไมสามารถทำงานได
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รูปที่  แบตเตอรี่ในระบบเซลลแสงอาทิตย7
          2.4 ปมน้ำ
���               ปม นำ้สำหรบัระบบสบูนำ้ดว ยเซลลแ สงอาทติยม หีลายรปูแบบ โดยแบง ตามลกัษณะการใชง านไดด งันี้
                  1. ปม นำ้สำหรบัระบบใหน ำ้แบบพน หมอก เปน ระบบใหน ำ้การเกษตรประเภท โรงเรอืนกลว ยไม

 โรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส เปนตน

รูปที่ 8 ปมน้ำสำหรับระบบใหน้ำแบบพนหมอก

  2. ปม นำ้สำหรบัระบบใหน ำ้แบบสปรงิเกอรห รอืแบบนำ้หยด เปน ระบบใหน ำ้การเกษตรประเภท
พื้นที่สนามหญา พื้นที่ปลูกไมพุม พื้นที่ปลูกตนไมใหญ พื้นที่แปลงปลูกผักสวนครัว เปนตน

รปูที่ 9 ปมน้ำสำหรับระบบใหน้ำแบบสปริงเกอรและแบบน้ำหยด
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3. รูปแบบการใชประโยชนระบบเซลลแสงอาทิตย
        ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ 
                ระบบผลติไฟฟา จากเซลลแ สงอาทติยเ ปน เทคโนโลยหีนง่ึทใ่ีชเ พอ่ืเปน ระบบจา ยไฟฟา ใหก บัภาระ

ทางไฟฟา  โดยใชเ ซลลแ สงอาทติยผ ลติไฟฟา จากแสงอาทติย ไฟฟา ทผ่ีลติไดเ ปน ไฟฟา กระแสตรงจะถกูประจไุว

ในแบตเตอรี่ ไฟฟาที่ประจุไวในแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนใหเปนไฟฟากระแสสลับเพื่อจายใหกับผูใชเมื่อมีความ

ตองการใชงาน เทคโนโลยีไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยไดรับการพัฒนาไปอยางมากในปจจุบัน สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่ผลิตไดอยางคุมคามากขึ้น ระบบนี้แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก

                   แบบที่ 1 ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องควบคุมการประจ ุ แบตเตอร ี่ และเครื่อง

แปลงกระแสไฟฟา ดังรูปที่ 10

 

~ AC Load

PV array

Charge controller

Inverter

Battery bank

รูปที่ 10 เทคโนโลยีระบบเซลลแสงอาทิตยอิสระแบบรวมศูนยแบบดั่งเดิม

                 แบบที่ 2 ประกอบไปดว ย แผงเซลลแ สงอาทติย เครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ชนดิเชอ่ืมตอ เขา ระบบ
จำหนาย เครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดสองทาง และแบตเตอรี่ 
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  หลักการทำงานของระบบ
                  ในเวลากลางวนัเมอ่ืพลงังานจากแสงอาทติยเ พยีงพอ แผงเซลลแ สงอาทติยจ ะผลติพลงังานไฟฟา
ออกมา และถูกแปลงใหเปนไฟฟากระแสสลับโดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดเชื่อมตอเขาระบบจำหนาย 
และสง เขา สายสง ไฟฟา ไดท นัที กรณทีห่ีากมไีฟฟา เหลอืใชจ ากระบบ พลงังานไฟฟา ทผ่ีลติไดจ ะถกูแปลงใหเ ปน ไฟฟา
กระแสตรงโดยเครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ชนดิสองทาง และประจไุวใ นแบตเตอรเ่ีพอ่ืใชใ นเวลากลางคนืหรอืในเวลา
ทไ่ีมม แีสงอาทติย ในเวลากลางคนืระบบจะจา ยไฟฟา ใหก บัผใู ช โดยใชไ ฟฟา ทป่ีระจอุยใู นแบตเตอรี่ การทำงาน
ทั้งหมดที่กลาวมานั้นถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร ดังรูปที่ 11

รูปที� 11 เทคโนโลยีระบบเซลล์แสงอาทิตย์อิสระแบบสมยัใหม่

 
PV Array

Grid Inverter

AC Bus

Battery Inverter
(Bi-direction Inverter)

Battery Bank

AC Load

~

~

~

~

230 V 50/60 Hz

~

~
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         ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสานรวมกับเครื่องยนตการเกษตร
                   ระบบนเ้ีปน ระบบทพ่ีฒันาจากระบบบา นพลงังานแสงอาทติย เนอ่ืงจากระบบบา นพลงังานแสงอาทติยท ี่
รฐับาลตดิตง้ัใหป ระชาชนนน้ัเปน ระบบขนาดเลก็ สามารถจา ยไฟฟา ใหก บัผใู ชไ ดอ ยา งจำกดั ดงันน้ัหากครวัเรอืนใด
ที่มีเครื่องยนตทางการเกษตรอยูแลวก็นาจะนำมาประยุกตใชงานรวมกับระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่
ตดิตง้ัอยเู ดมิได โดยการตดิตง้ัอปุกรณเ พม่ิเตมิคอื เครอ่ืงกำเนดิไฟฟา กระแสสลบั และเครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา
แบบสองทาง ซึ่งจะทำใหชาวบานใชไฟฟาไดมากขึ้นใกลเคียงกับการใชไฟฟาจากสายสง 
                   แนวคิดทางดานการปฏิบัติคือ ในเวลากลางวันชาวบานก็นำเครื่องยนตทางการเกษตรที่มีอยู
ไปใชงานตามปกติ พอถึงเวลาเย็นก็นำเครื่องยนตมาตอเชื่อมเขากับเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งติดตั้งอยูแบบถาวร
และในบางวนัทต่ีอ งการใชไ ฟฟา มาก กส็ามารถเดนิเครอ่ืงเพอ่ืผลติไฟฟา ใชไ ฟฟา ทผ่ีลติไดส ว นหนง่ึจา ยใหก บั
ภาระทางไฟฟา ในชวงเวลานี้สามารถใชเครื่องใชไฟฟาไดหลากหลายมากขึ้น เพราะไฟฟาที่ผลิตไดจาก
เครอื่ งกำเนดิ ไฟฟา นนั้ เพยี งพอ  เชน  หมอ หงุ ขา วไฟฟา   เตารดี   และอปุ กรณไ ฟฟา อนื่   ทใี่ ชก ำลงั
ไฟฟามากได  สวนไฟฟาสวนที่เหลือก็จะถูกประจุเขาแบตเตอรี่โดยมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง
เปน ตวัควบคมุ ระบบมสีว นประกอบคอื แผงเซลลแ สงอาทติย เครอ่ืงควบคมุการประจแุบตเตอรี่ เครอ่ืงแปลง
กระแสไฟฟาแบบสองทาง เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องยนตการเกษตร ดังรูป 12

รูปที่ 12 ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวางเซลลแสงอาทิตยกับเครื่องยนตการเกษตร

Power 
Conditioning 

& Control

FDE
AC

GEN

AC  
LOAD

PV array 

Battery Bank

Farmer Diesel Engine 
๘.๒ kWp

AC Generator

AC Load
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          ระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาระบบจำหนายไฟฟา
                  ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยตอเขาระบบจำหนายไฟฟามีสวนประกอบหลัก 3 สวน
ไดแ ก แผงเซลลแ สงอาทติย เครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ชนดิเชอ่ืมตอ เขา ระบบจำหนา ย และอปุกรณค วามปลอดภยั 
ดังรูปที่ 13

รูปที� 13 ลกัษณะของระบบผลติไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ตอ่เข้าระบบจําหนา่ยไฟฟา้
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4. การออกแบบระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย
          การออกแบบระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย เปนการออกแบบระบบเพื่อใหสามารถสูบน้ำขึ้นมา

ใหเพียงพอกับความตองการในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งขั้นตอนการออกแบบเบื้องตนดังนี้

          1. ความตองการน้ำในการดำเนินกิจกรรม 

  การออกแบบเบอ้ืงตน ของระบบสบูนำ้ มคีวามจำเปน ทจ่ีะตอ งมาจากความตอ งการใชน ำ้ในการดำเนนิกจิกรรม

เปนพื้นฐาน ซึ่งผูใชจะตองทราบวาตนเองตองการใชน้ำปริมาณวันละเทาไร เพื่อใชเปนขอมูลในการเลือกปม

ที่เหมาะสมตอไป

          2. เลือกชนิดปมน้ำและขนาดปมน้ำที่เหมาะสม 

  การเลอื กชนดิ ปม นำ้ ตอ งเลอื กใหเ หมาะสมตามลกั ษณะการใชง านของกจิ กรรมและขนาดปม นำ้ ตอ งเลอื กโดย

คำนึงถึงความตองการน้ำในการดำเนินกิจกรรม

รูปที่ 14 ตัวอยางความตองการปริมาณน้ำ ความลึก

และความสูงของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

         3. คำนวณขนาดของระบบแผงเซลลแสงอาทิตย

  การคำนวณขนาดของระบบแผงเซลลแสงอาทิตยตองคำนึงถึงขนาดของปมน้ำ เมื่อเลือกขนาดปมน้ำไดตาม

ความตองการน้ำแลว ในกรณีออกแบบใหใชปมน้ำตอตรงกับแผงเซลลแสงอาทิตยโดยตรงโดยทั่วไปขนาด

กำลงัไฟฟา ของแผงเซลลแ สงอาทติยจ ะมากกวา ขนาดปม นำ้ประมาณ 2-3 เทา  แตห ากออกแบบระบบใหส ามารถ

ใชงานไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ตองออกแบบระบบใหเหมาะสมกับความตองการดังนี้
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                           3.2 การหาขนาดของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่

                                           ขนาดของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โดยทั่วไปจะขนาดเทากับ

กำลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย แตตองคำนึงถึงระบบการเชื่อมตอของแผงเซลลแสงอาทิตย 

ซง่ึจะมขีนาดแรงดนัไฟฟา ของระบบ เทา กบั 12 โวลต 24 โวลต  และ 48 โวลต เปน ตน  และขนาดกระแสไฟฟา

จะขึ้นอยูกับขนาดแรงดันไฟฟาของระบบที่ผูเลือกใช

                              3.2 การหาขนาดของแบตเตอรี่

                                           การหาขนาดของแบตเตอรข่ีองระบบเซลลแ สงอาทติยแ บบอสิระ คดิคำนวณ 

อยางงายคือขนาดของแบตเตอรี่มีขนาดเปน 10 เทา ของกำลังไฟฟาสูงสุดของระบบ

                              3.3 การหาขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา   

                                           เครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา โดยปกตจิะมขีนาดเทา กบักำลงัไฟฟา สงูสดุของ

แผงเซลลแสงอาทิตย แตในกรณีของปมน้ำจะตองเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟฟาใหมีขนาดใหญกวาขนาด

ประมาณ 3 - 5 เทา

                   1. พิจารณากำลังไฟฟาของปมน้ำ และบันทึกจำนวนชั่วโมงของปมน้ำ 

                  2. คำนวณคา พลงังานไฟฟา ทป่ีม นำ้ทำงาน โดยการนำกำลงัไฟฟา ของปม นำ้คณูดว ยจำนวนชว่ัโมง

การทำงานปมน้ำในแตละวัน    

 กาลังไฟฟา × จานวนชั่วโมงการทางาน = พลังงานไฟฟา    

 3. คานวณหาขนา ดอุปกรณแตละชนิดในระบบ  

  3.1 การหาขนาดกำลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย      

Ppeak = 
QE

IE

glob

STCel

ื

ื
 

 

 Ppeak คือ  กำลังไฟฟาสูงสุดที่เซลลแสงอาทิตยผลิตได  (kWp)  
E          el คือ พลังงานไฟฟาที่ระบบสามารถผลิตไดจริง (kWh) 

  I         STC คือ ความเขมรังสีดวงอาทิตยที่สภาวะมาตรฐาน (1 2kW/m )

E       glob คือ คารังสีดวงอาทิตยรวมของพื้นที่ที่ตองการติดตั้งระบบ 2(kWh/m )

Q         คือ คาคุณภาพของระบบ โดยทั่วไปคุณภาพของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ 

ประมาณ 0.10 – 0.40



5. การติดตั้งระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย
          5.1 การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
   �                 1. พื้นที่ที่จะติดตั้งตองเปน พื้นที่โลง ไมมีเงาบัง
  ����               2. มุมเอียงและทิศของแผงเซลล 15 -20 องศา หันหนาไปทิศใต (สำหรับประเทศไทย)
                 3. การเลือกโครงยึดแผงเซลล
                           -����� โครงยึดแผงแบบติดตั้งบนหลังคา
     �����                      - โครงยึดแผงแบบติดตั้งบนพื้นดิน
   �����                        - โครงยึดแผงแบบเสาตนเดียว

   

   รูปที่ 15 การติดตั้งโครงยึดแผงแบบติดตั้งบนหลังคา แบบติดตั้งบนพื้นดิน และแบบเสาตนเดียว

ขอควรคำนึงในการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย.

                                       1.  น้ำหนักของแผงเซลลแสงอาทิตย

                                           2.  การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยไมควรติดชิดกันเกินไปเพราะเมื่อเซลล

แสงอาทิตยไดรับความรอนจะเกิดการขยายตัว

                                       3.  ควรตอสายดินในระบบเซลลแสงอาทิตยทุกครั้ง
5.2 การติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุและเครื่องแปลงกระแสไฟฟา

1. ควรติดตั้งบริเวณที่ไมมีความชื้นสูงหรือ ถูกละอองฝน

2. ควรติดตั้งในที่รมเพื่อปองกันแสงอาทิตย

3. หลังการติดตั้งควรใสลูกเหม็นเพื่อปองกัน มด แมลง

4. ไมควรติดตั้งใหชิดผนังเกินไปควรมีชองใหระบายอากาศ

5.3 การติดตั้งแบตเตอรี่
1. ควรติดตั้งแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถายเทที่ดี

2. ควรติดตั้งในที่รมเพื่อปองกันแสงอาทิตย

3. ไมควรติดตั้งแบตเตอรี่ใกลแหลงความรอนหรือประกายไฟ
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6. ขอหามและการตรวจสอบ-บำรุงรักษาของการใชงานระบบสูบน้ำดวยเซลลแสงอาทิตย
        6.1ข อหามเกี่ยวกับการใชงานของแผงเซลลแสงอาทิตย
                 1. ไมควรมีเงาบังแผงเซลลแสงอาทิตย

                     2. ไมค วรเคลอ่ืนแผงเซลลแ สงอาทติยด ว ยตวัเอง ควรทจ่ีะใหผ ทู ม่ีคีวามรเู กย่ีวกบัการตดิตง้ัระบบฯ

เปนผูเคลื่อนยายแผงเซลลแสงอาทิตย

 

 
 

 

รูปที่ 16 ขอหามเกี่ยวกับการใชงานของแผงเซลลแสงอาทิตย

14
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รูปที่ 17 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาแผงเซลลแสงอาทิตย

6.2 ขอหามเกี่ยวกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟา
                       -  หามใชเครื่องใชไฟฟานอกจากปมน้ำของระบบที่กำหนดไว
                      การตรวจสอบ-บำรุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟา
                       -  ควรหมั่นสังเกตวาบริเวณที่ตั้งมีแดดสองโดนหรือไม มีโอกาสโดนความชื้น
                       และเปยกน้ำหรือไม
                       -  หมั่นตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมตอกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟาวาแนนหนา
                       หรือไม
                       - ปดหรือเช็ดฝุนละอองที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟาใหสะอาดอยูเสมอ
                      (หามใชผาชุบน้ำเช็ดเครื่อง)
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7. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบปญหาเบื้องตน
                        เครอ่ืงมอืทใ่ีชใ นการตรวจสอบปญ หาเบอ้ืงตน  คอืเครอ่ืงวดัแรงดนัไฟฟา  หรอื มลัตมิเิตอร 
ใชในการวัดแรงดันไฟฟาทั้งดานไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ

รูปที่ 18 เครื่องวัดแรงดันไฟฟา

8. การตรวจสอบ-แกปญหาเบื้องตน
                การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย

                   การตรวจวัดแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย สามารถทำไดโดยการใชเครื่องวัดแรงดัน

ไฟฟาวัดตรงขั้วไฟฟาที่ออกจากแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อใหทราบวาแรงดันไฟฟาออกมาปกติหรือไม

รูปที่ 19 การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
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        การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟาทั้งดานไฟฟากระแสตรงและไฟฟา
กระแสสลับ
                             การตรวจวดัแรงดนัไฟฟา จากเครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ทง้ัดา นไฟฟา กระแสตรงและไฟฟา
กระแสสลบั สามารถทำไดโ ดยการใชเ ครอ่ืงวดัแรงดนัไฟฟา วดัตรงขว้ัไฟฟา ทเ่ีครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา ทง้ัดา นไฟฟา
กระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ เพื่อใหทราบวาแรงดันไฟฟาออกมาปกติหรือไม  

 
 
 
 

ดานไฟฟากระแสตรง

 

ดานไฟฟากระแสสลบั

 รูปที่ 20 การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟาทั้งดานไฟฟากระแสตรง
และไฟฟา้กระแสสลบั

การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่
��                        การตรวจวัดแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี ่สามารถทำไดโดยการใชเครื่องวัดแรงดันไฟฟา
วดัตรงขว้ัไฟฟา ทแ่ีบตเตอรี ่เพอ่ืใหท ราบวา แรงดนัไฟฟา ออกมาปกตหิรอืไม (โดยปกติ ไมค วรตำ่กวา  10.8 โวลต)



รูปที่ 22 การตรวจสอบแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่

ขอหามทางดานความปลอดภัย
 หามใหเด็กใชไฟฟาเพียงลำพังและระวังอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

 

รูปที่ 22 ขอหามทางดานความปลอดภัย

18



เอกสารอางอิง

[1] บรษิทั ลโีอนคิส จำกดั. (2015).เสน ทางสพู ลงังานสเีขยีว.เครอ่ืงแปลงกระแสไฟฟา . สบืคน เมอ่ืวนัที่ 1ต.ค. 2559. 

จาก http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway๑๕.php

[2] นพินธ เกตจุอ ย, คงฤทธิ์ แมน ศริิ และ วฒันพงษ รกัษว เิชยีร. 2549. การศกึษาสมรรถนะของระบบผลติไฟฟา

ผสมผสานระหวา งเซลลแ สงอาทติยก บัเครอ่ืงกำเนดิไฟฟา ดว ยเครอ่ืงยนตก ารเกษตรสำหรบักลมุ ผใู ชค รวัเรอืน. 

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 2, 27-29 กรกฎาคม 2549, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี จังหวัดนครราชสีมา.

[3] นพินธ เกตจุอ ยและคณะ. 2548. การพฒันาและยกระดบับา นพลงังานแสงอาทติยใ หเ ปน ระบบผลติไฟฟา

แบบผสมผสานระหวา งเซลลแ สงอาทติยก บัเครอ่ืงยนตก ารเกษตร. รายงายวจิยัฉบบัสมบรูณเ สนอตอ เครอืขา ย

การวิจัยภาคเหนือตอนลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

[4] นพินธ เกตจุอ ยและคณะ. 2558. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณโ ครงการศกึษาพฒันาตน แบบชมุชนพลงังานทดแทน. 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
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เรียบเรียงและจัดทำโดย

ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ

ดร.บงกช ประสิทธิ์

ดร.ชาติ ไชยสิทธิ์

ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

น.ส.กิ่งกานต พันธุวาณิชย

นายวิกานต วันสูงเนิน

น.ส.อันธิกา เพชรี

น.ส.จันจิรา คุมปากพิง

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู 9 ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท: 055-963395   โทรสาร: 055-963182   อีเมล: renewaboy@gmail.com

สนับสนุนโดย

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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