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บทท่ี 1 บทน้ำ

1.1 ควำมส้ำคัญและที่มำของปัญหำ

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมประยุกต์ใช้
พลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์ด้วยรถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรใช้งำนและดูแลรักษำ
รถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ท ำให้มีนโยบำย แนวทำงหรือวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำ
แหล่งพลังงำนทดแทน แนวทำงกำรประหยัดพลังงำน เพ่ือให้มีพลังงำน
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงเพียงพอในระยะยำว ยิ่งไปกว่ำนั้นยังสำมำรถส่งเสริมให้คน
ในชุมชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้พลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมำประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมกับพ้ืนที่

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรขยำยผลกำรใช้ประโยชน์
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกองค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมต่อกำรขยำยผล
น ำส่งควำมรู้แก่พ้ืนที่ชุมชนสังคมที่มีควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ โดยกลไก
บูรณำกำรเชิงพื้นที่ สำมำรถที่จะพัฒนำกระบวนกำรผลิต ส่งผลให้มีรำยได้
มีอำชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท ำคู่มือนี้ส ำหรับกำรใช้
รถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์ เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถบ ำรุงรักษำได้ด้วยตัวเอง

1.2 วัตถุประสงค์
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เซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส ำหรับเปลี่ยนพลังงำน

แสงอำทิตย์ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ โดยกำรน ำสำรกึ่งตัวน ำ เช่น ซิลิกอน ซึ่ง

มีรำคำถูกที่สุดและมีมำกที่สุดบนพ้ืนโลกมำผ่ำนกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบำงบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบ

บนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภำคของพลังงำนประกอบที่เรียกว่ำ โฟ

ตอน (Proton) จะถ่ำยเทพลังงำนให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสำรกึ่ง

ตัวน ำจนมีพลังงำนมำกพอที่จะกระโดดออกมำจำกแรงดึงดูดของอะตอม

(atom) และเคลื่อนที่ได้อย่ำงอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบ

วงจรจะท ำให้เกิดไฟฟ้ำกระแสตรงขึ้น เมื่อพิจำรณำลักษณะกำรผลิตไฟฟ้ำ

จำกเซลล์แสงอำทิตย์พบว่ำ เซลล์แสงอำทิตย์จะมีประสิทธิภำพกำรผลิต

ไฟฟ้ำสูงที่สุดในช่วงเวลำกลำงวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมำะสมในกำรน ำ

เซลล์แสงอำทิตย์มำใช้ผลิตไฟฟ้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำน

ไฟฟ้ำในช่วงเวลำกลำงวัน

บทที ่2 องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี

2.1 เซลล์แสงอาทิตย ์

กระจกไส

ขั วไฟฟ้ำ

สำรกึ่งตัวน้ำ
ชนิดพี
ชนิดเอ็น

ขั วไฟฟ้ำ รอยต่อพ-ีเอ็น

แสงอำทิตย์

กระแสไฟฟ้ำ
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แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำที่จัดเก็บพลังงำนเพ่ือไว้ใช้

ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ท่ีสำมำรถแปลงพลังงำนเคมีให้เป็นไฟฟ้ำได้โดยตรง

ด้วยกำรใช้เซลล์กัลวำนิก (galvanic cell) ที่ประกอบด้วยขั้วบวกและข้ัว

ลบ พร้อมกับสำรละลำยอิเล็กโตรไลต์ (electrolyte solution) แบตเตอรี่

อำจประกอบด้วยเซลล์กัลวำนิกเพียง 1 เซลล์ หรือมำกกว่ำก็ได้ แบตเตอรี่

เป็นอุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บไฟฟ้ำเท่ำนั้น ไม่ได้ผลิตไฟฟ้ำ สำมำรถประจุ

ไฟฟ้ำเข้ำไปใหม่ (recharge) ได้หลำยครั้งและประสิทธิภำพจะไม่เต็ม

100% จะอยู่ที่ประมำณ 80% เพรำะมีกำรสูญเสียพลังงำนบำงส่วนไปใน

รูปควำมร้อนและปฏิกิริยำเคมีจำกกำรประจุ/จ่ำยประจุนั่นเอง ซึ่งอำยุกำร

ใช้งำนของแบตเตอรี่แต่ละชนิดจะข้ึนอยู่กับกำรใช้งำน กำรบ ำรุงรักษำ

กำรประจุและอุณหภูมิ ฯลฯ

แบตเตอรี่ที่เหมำะส ำหรับใช้งำนกับระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

มำกที่สุดคือ แบตเตอรี่แบบจ่ำยประจุสูง (Deep discharge battery)

เพรำะถูกออกแบบให้สำมำรถจ่ำยพลังงำนปริมำณมำกหรือน้อยได้อย่ำง

ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนๆ โดยไม่เกิดควำมเสียหำย

2.2 แบตเตอรี่

ขั วไฟฟ้ำตะกั่ว/สังกะสี

สำรละลำยอิเล็กโตรไลต์

เซลล์แบตเตอรี่
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2.3.1 กำรท้ำงำนของตัวควบคุมกำรอัดประจุ

ชำร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์ส ำหรับใช้บรรจุพลังงำนหรือเป็นตัว

ควบคุมกำรอัดประจุซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้ำที่ได้รับ

จำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่

2.3.2 หน้ำที่ของตัวควบคุมกำรอัดประจุ

1 ควบคุมให้กำรชำร์จประจุแบตเตอรี่เป็นไปอย่ำงปลอดภัย

รวดเร็ว และสมบูรณ์

2 ช่วยป้องกันแบตเตอรี่จำกกำรคำยประจุที่ลึก

3 เพ่ือป้องกันแบตเตอรี่จำกกำรชำร์จประจุมำกเกินไป

4 เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ำไหลย้อนกลับจำกแบตเตอรี่ไปยัง

แผงเซลล์แสงอำทิตย์

2.3.3 ชนิดของตัวควบคุมกำรอัดประจุ

ชำร์จเจอร์หรือตัวควบคุมกำรอัดประจุมี 2 แบบ ได้แก่

1 กำรปรับควำมกว้ำงพัลส์ ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมกำรอัดประจุที่

พบมำกที่สุด

2 กำรติดตำมก ำลังสูงสุด จะควบคุมให้กระแสและแรงดันไฟฟ้ำ

ที่ได้จำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ให้มีค่ำเหมำะสมเพื่อให้ได้ก ำลังไฟฟ้ำ

เหมำะสมที่สุดในกำรชำร์จประจุให้กับแบตเตอรี่

2.3 ตัวควบคุมกำรอัดประจุ
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มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่แปลงผันพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนกล

ประเภทของมอเตอร์สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มอเตอร์

กระแสตรง และ มอเตอร์กระแสสลับ

2.4.1 มอเตอร์กระแสตรง

มอเตอร์กระแสตรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตำมวิธีกำร

ขับเคลื่อนของโรเตอร์คือ มอเตอร์กระแสตรงแบบแปรงถ่ำนและมอเตอร์

กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่ำน

2.4.2 มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่ำน
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่ำน มักประกอบด้วยโรเตอร์

แม่เหล็กถำวรและขดลวดสเตเตอร์ กำรออกแบบโดยใช้แม่เหล็กถำวรในโร
เตอร์ท ำให้ไม่ต้องใช้แปรงในส่วนโรเตอร์ จึงไม่มีกำรสึกหรอของแปรงถ่ำน
เนื่องจำกเกิดควำมร้อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจำกไม่มีแปรงในมอเตอร์จึงมี
กำรตรวจจับต ำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ โดยใช้เซ็นเซอร์ Hall Effect
มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงมีรำคำแพงกว่ำมอเตอร์กระแสตรงแบบ
มีแปรงถ่ำนและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรง
ถ่ำนเหมำะส ำหรับกำรใช้งำนที่ต้องกำรควำมน่ำเชื่อถือสูง ประสิทธิภำพ
สูง และมีก ำลังต่อปริมำณสูงสำมำรถให้แรงบิดปริมำณมำกในหลำยช่วง
ก ำลังได้

2.4 มอเตอร์
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ปั๊มแบบลูกสูบหรือปั๊มชัก ท ำงำนคู่กับมอเตอร์ นิยมใช้ในงำน

กำรเกษตร เพรำะปั๊มประเภทนี้สำมำรถส่งน้ ำในแนวระนำบ แนวดิ่ง มี

ระยะกำรส่งไกลถึง 200 เมตรในแนวระนำบ อัตรำกำรสูบน้ ำตั้งแต่ 2,400

ลิตร/นำทีขึ้นไป ส่วนข้อเสียนั้นคือมีเสียงที่ดังจึงนิยมน ำมำใช้ในงำน

เกษตร หรืองำนปศุสัตว์มำกกว่ำน ำมำใช้งำนตำมบ้ำนทั่วไป ปั๊มชักเหมำะ

ส ำหรับสูบน้ ำหน้ำดิน เช่น แม่น้ ำล ำธำร บ่อน้ ำ คูคลอง หรืออ่ำงเก็บน้ ำที่มี

ระดับต่ ำกว่ำระดับพ้ืนดิน 10-30 เมตรในแนวดิ่ง

2.5 ป๊ัมชัก
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3.1 สว่นประกอบ

แผงเซลล์แสงอำทิตย์ เป็นชนิดโพลี มีทั้งหมด 2 แผงแผงละ 330 W 
แรงดันไฟฟ้ำสูงสุดที่ 37 V ต่อแผงเซลล์แสงอำทิตย์ในลักษณะกำรต่อ
แบบอนุกรม เพ่ือให้ได้แรงดันสูงสุดที่ 74 V
ตู้ควบคุม เป็นชุดควบคุมแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบย่อย คือ ระบบควบคุม
กำรอัดประจุ ระบบแสดงผลกำรใช้พลังงำนและระบบควบคุมควำมเร็ว
รอบของมอเตอร์ 
ปั๊มน ้ำ เป็นปั๊มน้ ำขนำดท่อน้ ำเข้ำและออก 1.5 นิ้ว ปริมำณสูบน้ ำสูงสุด 
3,000 ลิตรต่อชั่วโมงและ มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง ทั้งสองระบบสำมำรถ
สูบน้ ำแนวลึกได้ 10 เมตร ระยะส่งในแนวรำบได้ 300 เมตรและในแนวดิ่ง
ได้ 10-15 เมตร
แบตเตอร์รี่ เป็นแบตเตอร์รี่ 24 V จ ำนวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรมท ำ
หน้ำที่สะสมพลังงำนเพ่ือเป็นแหล่งจ่ำยพลังงำนให้กับมอเตอร์ปั๊มน้ ำ
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3.2 วิธีกำรติดตั ง

กำรติดตั้งรถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์ก่อนใช้งำน มี

ขั้นตอนกำรติดตั้งดังนี้

1. กำงแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ือรับแสง

2. ต่อท่อน้ ำจำกแหล่งน้ ำเข้ำกับปั๊มน้ ำด้ำนน้ ำเข้ำ อีกปลำยด้ำนหนึ่ง

ต่อเข้ำกับหัวกะโหลกเพ่ือป้องกันน้ ำไหลออกจำกท่อ

3. ต่อท่อน้ ำออกจำกปั๊มน้ ำไปยังพ้ืนที่กำรเกษตรที่ต้องกำร

4. เติมน้ ำเข้ำปั๊ม และไล่อำกำศออกจำกท่อน้ ำเพื่อให้น้ ำไหลเต็มท่อ

ทำงน้ ำเข้ำ

ทำงน้ ำออก
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3.3 วิธีกำรใช้งำน

1. เปิดเบรกเกอร์แผง
เซลล์แสงอำทิตย์

2. เปิดเบรกเกอร์
แบตเตอรี่

3. หมุนปรับควำมเร็ว
ของปั๊มน ้ำตำมต้องกำร

รถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำง

สะดวก สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปบริเวณแหล่งน้ ำก่อนใช้งำน ซึ่งมีขั้นตอน

กำรใช้งำนดังนี้
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เบรกเกอร์แผง

เซลล์แสงอำทิตย์ เบรกเกอร์แผงเซลล์

แสงอำทิตย์

ปุ่มปรับควำมเร็ว



3.4.4 กำรดูแลและบ้ำรุงรักษำ
รถเข็นสูบน้ ำพลังงำนเซลล์แสงอำทิตย์ที่สร้ำงขึ้นนั้นจ ำเป็นต้องมี

กำรบ ำรุงรักษำเพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนโดยแบ่งได้ดังนี้

1 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ หมั่นท ำควำมสะอำดด้ำนหน้ำของแผง

โดยสำมำรถใช้ผ้ำชุบน้ ำเช็ดและตรวจสอบตรงจุดข้อต่อของสำยในแต่ละ

จุด

2. ปั๊มชักควรหมั่นตรวจสอบน้ ำมันเครื่องและกำรรั่วซึมของน้ ำที่

เกิดจำกกำรช ำรุดของอุปกรณ์ภำยในของปั๊มชักเอง เช่น แกนชัก ชิลกัน

ซึม

3. มอเตอร์ควรท ำควำมสะอำดใบพัดและตรวจสัญญำณท่ีมำจำก

กล่องควบคุม

4. ตัวควบคุมกำรอัดประจุควรหมั่นตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ำและ

กระแสโดยใช้เครื่องมือวัดหรือสังเกตจำกหน้ำจอแสดงผล
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1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ก้องภพ  ชำอำมำตย์ 

3. ว่ำที่ร้อยตรี อำจศึก  มำมีกุล 

4. ดร.ครรชิต  สิงห์สุข

ที่ปรึกษำ 

ศำสตรำจำรย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน 

ที่อยู่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-744319 
โทรสำร 042-744319 E-mail : t_seetawan@snru.ac.th

ผูจั้ดท าและทีอ่ยูติ่ดต่อ
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