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คํานํา 
พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยส่วนใหญ่มักอยู่ตามหัว

ไร่ปลายนา ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย ซึ่งสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่
ถึง ดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ จึงเป็นเทคโนโลยี
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรมีกิจกรรมใช้ไฟฟ้า
เฉพาะเวลากลางวันเพียงเพื่อสูบน้ําทําการเกษตรและให้น้ําพืช จึงไม่
จําเป็นต้องเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร่รี่เพื่อใช้ในยามค่ําคืน และ
จุดเด่นของระบบคือ ราคาถูก เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถดูแล
ได้ด้วยตัวเอง 

คณะผู้จัดทํา 
     13 สิงหาคม 2563 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ 
โซลาร์เซลล์ คืออะไร 

โซลาร์เซลล์ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เซลล์โฟโตโวลตาอิก” 
(Photovoltaic Cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบวัตถุที่
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยจะผลิตกระแสไฟฟ้าใน
ขณะที่มีเเดดตอนกลางวัน เพื่อนําไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยตรง หรืออาจ
ประจุเก็บไว้ในเเบตเตอร์รี่ สําหรับใช้ในยามค่ําคืน ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์
เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระเเสตรง หากนํามาใช้งานในรูปแบบของไฟฟ้ากระเเสสลับ 
220V ควรใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้
เป็นกระแสสลับก่อน จึงจะสามารถนํามาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน เช่น ทีวี ตู้เย็น  คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์ 
เป็นต้น  
หลักการทํางานของโซลาร์เซลล์ 

โซลาร์เซลล์เปรียบเสมือนเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยในเบื้องต้นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มี
ขั้วบวกและขั้วลบ สามารถนําไปต่อใช้กับ Load หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
(Direct Current: DC ) เช่น หลอดไฟ มอเตอร์ ปั๊มน้ํา เป็นต้น ได้ทันทีดังแสดง
ในรูปที่ 1  
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1) การเรียนรู้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร, (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
https://aecbrand.com/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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รูปที่ 1 หลักการทํางานของโซลาร์เซลล์ 
ชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ 
แผงโซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีอยู่3ประเภท (ดัง
แสดงในรูปที่ 2) ได้แก่ 

1) แผงโซลาร์เซลล์แบบ Mono 
เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าสูงที่สุด ประมาณ 17-20 % ดังนั้นจึงมีราคาสูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิด
อื่น โดยแผงโซลาร์เซลล์แบบ Mono มีจุดสังเกตุเป็นรอยจุดเชื่อมต่อกัน
ระหว่างแผ่นเซลล์ทั่วทั้งแผง 

2) แผงโซลาร์เซลล์แบบ Poly 
เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าสูงใกล้เคียงกับแบบ Mono ประมาณ 15-19 % แต่ราคาถูกกว่า และมี
คุณสมบัติทนต่อสภาวะร้อนจัดได้ดีกว่าแผงแบบMono จึงได้รับความนิยม
นํามาใช้งานในประเทศไทย โดยแผงโซลาร์เซลล์แบบ Poly จะมีจุดสังเกตคือ 
เป็นแผงที่ถูกแบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบทั่ว
ทั้งแผง 
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3) แผงโซลาร์เซลล์แบบ Amorphous 
เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าต่ําที่สุดเพียง 7 - 13 % จึงผลิตไฟได้น้อย มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับ
แบบ Mono และ Poly  โดยแผงโซลาร์เซลล์แบบ Amorphous มีจุดสังเกตคือ 
ลักษณะแผงเหมือนเคลือบด้วยแผ่นฟิมล์บางตลอดทั้งแผง โดยไม่มีเส้นสะพาน
ไฟตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม เหมาะกับการนําไปใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์
ขนาดเล็ก ได้แก่ นาฬิกา และเครื่องคิดเลข 

 
รูปที่ 2 ชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ประเภทต่างๆ 
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รูปที่ 9 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับสูบน้ําเข้านา 
 

 จุดเด่น :  เหมาะสําหรับใช้ผันน้ําเข้าสวน นา ไร่ ที่ต้องการ
ปริมาณน้ํามาก 

 แผงโซลาร์เซลล์ : ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 330W/36V จํานวน 5 
แผง ( ต่ออนุกรม) 

 ปั๊มน้ําหอยโข่ง : DC 1,500W/ 150V ขนาด 3 นิ้ว 2 แรงม้า 
 ปริมาณน้ํา 42,000 ลิตร/ชั่วโมง  
 ระยะส่งสูง 10 เมตร ดูดลึก 4-6 เมตร 
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   สามารถสูบน้ําจากแหล่งน้ําผิวดิน ส่งขึ้นไปเก็บบนถังสูงได้มากกว่า 
4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  ระยะส่งสูงสุด 20 เมตร และระยะดูดลึก 6 เมตร 

 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ปั๊มน้ําหอยโข่ง โซลาร์เซลล์ 1 นิ้ว สําหรับสูบน้ําเก็บขึ้นถังสูง 3 - 10 
เมตร 

2) ระบบสูบน้ําโซลาร์เซลล์ขนาด  2 แรงม้า สําหรับผันน้ําจากแหล่งน้ํา
ผิวดินเข้าสวน ไร่ นา 
ปั๊มน้ําหอยโข่งโซลาร์เซลล์ 3 นิ้ว ขนาด 2 แรงม้า เป็นปั๊มน้ําขนาด

ใหญ่ที่สามารถสูบน้ําได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น (อัตราการสูบน้ํา
สูงสุดมากกว่า 40 ลบม.ต่อชั่วโมง) จึงเหมาะสําหรับนําไปใช้ในการผันน้ํา
เข้านา การผันน้ําเข้าแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ ดังแสดงในรูปที่ 
9 
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หลักการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 

เนื่องจากตําแหน่งของประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร (Equator) 
ค่อนมาด้านบน ส่งผลให้เส้นทางการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย 
ขึ้นจากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตกในลักษณะอ้อมไปหาทางทิศใต้เสมอ 
ดังนั้นหลักในการวางตําแหน่งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรับปริมาณแสงอาทิตย์ได้
อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน จึงเป้นสิ่งสําคัญ ที่จะทําให้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 

รูปที่3 ทิศทางการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย 
โดยทําการเลือกทําเลที่ตั้งกลางแจ้ง ไม่ถูกเงาบดบัง ทั้งจากต้นไม้และ

สิ่งปลูกสร้าง โดยทิศทางการติดตั้งให้หันหน้าแผงไปยังทิศใต้ หากติดตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ให้ทํามุมเงยจากพื้นประมาณ 13.5 องศา หากอยู่
ภาคเหนือ อาทิเช่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพิ่มมุมเงยเป็น 18.4 องศา  และหาก
อยู่ภาคใต้ให้ลดมุมเงยเหลือ 10 องศา ตามลําดับ 
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การบํารุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ 

หน้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อตั้งอยู่ในที่กลางแจ้ง มักเป็นแหล่งสะสมของ
ฝุ่นละออง มูลนก และสิ่งสกปรกที่จะไปบดบังแสงอาทิตย์ ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าลดลง โดยแผงโซลาร์เซลล์ที่ถูกปล่อยปะละเลย ไม่มีการดูแล 
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าอาจลดลงได้มากถึง 20-30%  ดังนั้น
ผู้ใช้งานจึงควรหมั่นล้าง ทําความสะอาดหน้าแผง โดยเช็ดด้วยผ้าและน้ําสะอาด
อย่างสม่ําเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 4 และไม่ควรใช้สก๊อตช์-ไบรต์ หรือแปรงทํา
ความสะอาดแผง เนื่องจากอาจจะทําให้แผงเป็นรอยขีดลึก ส่งผลให้เกิดเส้นเงา
ถาวร ไปบดบังแสงในเวลาที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 

รูปที่ 4 การทําความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อย่างถูกวิธี 
ประเภทของระบบโซลาร์เซลล์ 
1) ระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ (Stand Alone) 
 เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่
ห่างไกล ที่สายส่งของการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง สามารถจําแนกได้หลายรูปแบบ 
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  โดยปกติจะออกแบบให้ระบบสูบน้ําทํางานในช่วงที่มีแสงแดดเต็มที่
วันละ 4-5 ชั่วโมง จนน้ําที่สูบขึ้นถังเต็มความจุ  เมื่อต้องการให้น้ําพืชจึงปล่อย
น้ําที่เก็บไว้บนถังสูง ส่งไปยังแปลงเกษตรตามแรงโน้มถ่วง โดยไม่จําเป็นต้อง
ติดตั้งปั๊มน้ําเพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ระบบสูบน้ําโซลาร์เซลล์ สําหรับสูบน้ําผิวดินเก็บไว้ในถังสูง 
 สําหรับส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอิสระโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 8 ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติดังนี้  

   แผงโซลาร์เซลล์ 165W/18V จํานวน 2 แผง ( ต่อขนาน )   
   ปั๊มน้ําหอยโข่ง กระแสตรง DC 220W/ 12V : ขนาดท่อ 1 นิ้ว 0.3 
แรงม้า 
   อัตราการสูบสูงสุด 1,500 ลิตร/ชั่วโมง 
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ไม่ถึง ดังนั้นจึงไม่ขอกล่าวถึงระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งกับการไฟฟ้า
ฯ (Grid Connected)   

สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมชนบท โดยส่วนใหญ่มักอยู่ตามหัวไร่ปลาย
นา ห่างจากเขตชุมชนและที่อยู่อาศัย ซึ่งสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระบบโซลาร์
เซลล์แบบอิสระโดยไม่ใช้แบตเตอรี่จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรจะมีกิจกรรมใช้ไฟฟ้าเฉพาะกลางวันเพียง
เพื่อสูบน้ําทําการเกษตร และจุดเด่นของระบบคือ ราคาถูก เทคโนโลยีไม่
ซับซ้อน เกษตรกรสามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างที่จะนําเสนอต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างระบบโซลาร์ เซลล์แบบอิสระโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ เพื่องาน
เกษตรกรรม 

1) ระบบสูบน้ําโซลาร์เซลล์ขนาด 0.3แรงม้า สําหรับสูบน้ําผิวดินเก็บไว้
ในถังสูง 
หลักการทํางานของระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ําขึ้นถังสูงแบบอิสระโดยไม่

ใช้แบตเตอรี่ คือ ในช่วงเวลากลางวันและมีแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์จะผลิต
กระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังปั๊มหอยโข่งกระแสตรง สูบน้ําขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้ํา (สูง 
3-10 เมตร) และจะหยุดทํางานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด เช่น ในเวลากลางคืน 
หรือช่วงที่มีเงาของเมฆบังด้านหน้าแผง ความสามารถในการสูบน้ําจะขึ้นอยู่กับ
ความเข้มของแสงแดด โดยขณะที่แดดจัด จะสามารถสูบน้ําได้ปริมาณมาก 
ขณะที่แสงแดดอ่อนอัตราการสูบจะลดต่ําลง 

9 
 
เช่น แบบประจุลงแบตเตอรี่เพื่อเก็บสํารองไฟ และแบบใช้งานกับอุปกรณ์ได้
โดยตรงโดยไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นต้น 

 ระบบโซลาเซลล์แบบอิสระที่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้า 
 เป็นระบบที่สามารถใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนหรือเวลาที่ไม่มี
แสงแดดได้ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ไว้เก็บสํารองไฟฟ้า ส่วนประกอบหลักของ
ระบบประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ เครื่องควบคุมการชาร์จ (Solar Control 
Charger) แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรง หากต้องการใช้งานกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จําเป็นต้องมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter)  
ลักษณะการทํางาน 
 ในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดด แผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้า
และถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ผ่านเครื่องควบคุมการชาร์จ ให้มีแรงดันที่เหมาะสม 
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่  เมื่อต้องการใช้งาน เพียงนําอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดกระแสตรงมาต่อที่แบตเตอรี่ได้ทันที หากกรณีที่ฝนตกหรือท้องฟ้ามืดครื้ม
ไม่มีแสงแดด ก็สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสํารองที่ประจุไว้ในแบตเตอรี่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5 ระบบโซลาเซลล์แบบอิสระที่มีแบตเตอรี่สําหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง  
 สําหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบอิสระที่มีแบตเตอรี่ เพื่อการ
สํารองไฟ หากนําไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ต้องมีระบบแปลง
กระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ Inverter 
เสียก่อน จุดเด่นของระบบนี้ คือสามารถเลือกใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน
ทั่วไป (ส่วนใหญ่เป็นกระแสสลับ) ได้หลากหลาย แต่มีข้อด้อย คือราคาของ
ระบบจะสูงขึ้น เนื่องจากต้องเพิ่มอุปกรณ์สําหรับแปลงกระแสไฟฟ้า และมีการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าบางส่วนขณะแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็น
กระแสสลับดังแสดงในรูปที่ 6 
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     รูปที่ 6 ระบบโซลาเซลล์แบบอิสระที่มีแบตเตอรี่สําหรับใช้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสสลับ  

 ระบบโซลาร์เซลล์อิสระแบบไม่ใช้แบตเตอรี่ 
 เป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์น้อยชิ้น มีความสะดวกในการใช้
งาน ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน ราคาถูกและไม่ต้องการการดูแลรักษามาก ส่วน
ข้อด้อยของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้ คือ สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วง
กลางวันขณะที่มีแสงแดดเท่านั้น และไม่สามารถนําไปใช้งานได้ในขณะที่ฝนตก 
หรือท้องฟ้ามืดครื้มไม่มีแสงแดด ยกตัวอย่างเช่น ระบบสูบน้ําโซลาร์เซลล์ ปั๊ม
จะทํางานขณะที่มีแสงแดดเท่านั้นและหยุดทํางาน ขณะที่ไม่มีแสงแดดหรือใน
เวลากลางคืน เนื่องจากไม่มีแหล่งพลังงานสํารองคือแบตเตอรี่นั่นเอง 

เนื่องจากคู่มือฉบับนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์สําหรับใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สายส่งของการไฟฟ้าเข้า


