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คำนำผูเข�ยน

หลังจากที่ พ�่หมีโซลาเซลล และเพ�่อนๆกลุมนักอนุรักษพลังงาน จากแฟรนไชส AEC SOLAR CELL
ไดรวมกันเปดคอรสสัมมนา “สอนฟร�! การ DIY โซลาเซลล เพ�่อการเกษตร” จ�งไดรูวา มีพ�่นอง
เกษตรกร จำนวนไมนอย ที่ยังใชโซลาเซลล ไมเปน และมีอีกหลายคนๆ ที่ยังไมเห็นประโยชน ของการ
นำเอาเทคโนโลยี 4.0 และ 5.0 มาใชในการทำการเกษตร ทำใหยังไมไดทดลองใช
อยางที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยของเรา มีพ�้นที่สำหรับใชทำการเกษตร มากถึง 43% (138 ลานไร)
โดยแบงเปนพ�้นที่ปลูกขาว 70 ลานไร, พ�้นที่ทำสวนยางพารา 20 ลานไร, พ�้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
9 ลานไร, และอื่นๆ อีก 39 ลานไร
แตสิ�งที่นาเปนหวง! ก็คือ เกษตรกรไทยสวนใหญ ยังทำการเกษตร แบบ 1.0 กันอยู โดยเนนการ
ใชแรงงานเปนหลัก ดังนั้นหากมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดข�้น เชน เกิดฝนแลง น้ำไมพอ ราคา
พ�ชผลทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรก็จะไดรับผลกระทบทันทีครับ
และนี่คือที่มา ของวัตถุประสงค ในการกอตั้งกลุม AEC ข�้นมา โดยมี Passion และ
แรงบันดาลใจ ในการทำงานรวมกัน ดังตอไปนี้ คือ
A = Agriculture เกษตรกร ชาวไร ชาวนา
E = Energy เทคโนโลยี พลังงานทดแทนจาก โซลาเซลล
C = Company กลุมองคกร หร�อชุมชนพ�่นองเกษตรกร
รวมกันเปนคำวา
Agriculture Energy Company กลุมองคกร ผูพัฒนาโซลาเซลล เพ�่อการเกษตร
เปาหมายของกอตั้งกลุม AEC SOLAR CELL คือ ?
การเขามาชวยกันพัฒนาเทคโนโลยี โซลาเซลล ใหกับพ�่นองเกษตรกรไทย โดยการใหความรู และให
ขอมูลผาน ทางแอปพลิเคชั่นทางการเกษตร เปล่ี่ยนว�ธีการทำการเกษตร จากการมุงเนนการใช
แรงงานคน มาเปนการใชเทคโนโลยีใหมๆ จากโซลาเซลล เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการผลิต ใหกับ
พ�่นองเกษตรกรไทย
โดยหนังสือเลมนี้ ไมเพ�ยงแตจะมาบอก ว�ธีการนำเอาเทคโนโลยี โซลาเซลล ไปใชในการทำการเกษตร
เพ�ยงอยางเดียว แตสิ�งที่พ�่นองเกษตรกรจะไดรับมากกวานั้น ก็คือ “แนวคิด และว�ธีการสมัยใหม ที่จะ
ชวยเพ��มผลผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนการผลิต ใหกับพ�่นองเกษตรกรไทย”

สารบัญ
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ความรูพ�้นฐาน
Solar Cell คืออะไร ?
Solar Cell ทำมาจากอะไร ?
หลักการทำงานของ Solar Cell
ชนิดของ แผง Solar Cell
สวนประกอบของ แผง Solar Cell
ว�ธีอานสเปคของ แผง Solar Cell
เทคนิคการเลือกใชแผง Solar Cell

การออกแบบ และประยุกต
ใชงาน Solar Cell
โซลาเซลล มีกี่ระบบ และแตกตางกันอยางไร ?
ทำไม ระบบ Stand Alone จ�งเหมาะกับเกษตรกรมากทีส่ ดุ
หลักคิด ในการออกแบบระบบ Stand Alone / ใชไฟกลางวัน
สูตรลัด! ในการออกแบบระบบ ใช ไฟกลางวัน
หลักคิด ในการออกแบบระบบ Stand Alone / ใชไฟกลางคืน
สูตรลัด! ในการออกแบบระบบ ใช ไฟกลางคืน

Work Shop ตัวอยางการ
DIY Solar Cell ดวยตัวเอง
สอนว�ธีทำ ที่ชารจมือถือ Solar Cell
สอนว�ธีทำ พัดลม Solar Cell
สอนว�ธีทำ ปลั๊กเสียบ MC4 ของระบบ Solar Cell
สอนว�ธีทำ การตอขนานแผง Solar Cell
สอนว�ธีทำ ปมน้ำหอยโขง Solar Cell
สอนว�ธีทำ โทรทัศน Solar Cell
สอนว�ธีทำ หมอหุงขาวไฟฟา Solar Cell ฯลฯ
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พ�่นองชาวแฟรนไชส AEC โซลาเซลล ครับ กอนที่พวกเราจะไปลงมือชวยกันพัฒนา
นวัตกรรมโซลาเซลล เพ�่อการเกษตร รวมกัน พ�่หมีอยากจะใหพ�่นอง ชาวแฟรนไชส AEC
โซลาเซลล ของเรา มาทบทวน ความรูพ�้นฐาน ดานโซลาเซลลดวยกันกอนครับ
( หมายเหตุ : สมาชิกแฟรนไชส AEC โซลาเซลล มักจะถูกเชิญไปบรรยาย เร�่องโซลาเซลล ใหเกษตรกรฟ�ง ดังนั้น
การทบทวนความรูพ�้นฐานดานโซลาเซลล จ�งมีความสำคัญมากครับ )

โซลาเซลล คืออะไร ?
โซลาเซลล จร�งๆ แลวก็คือ เคร�่องผลิตไฟฟร�! จากพลังงานแสงอาทิตย นั่นเองครับ โดยพลังงาน
ไฟฟา ทีผ่ ลิตไดจากโซลาเซลล จะเปนพลังงานไฟฟา แบบกระแสตรง DC ทีม่ ขี ว้ั บวก + และขัว้ ลบ - ครับ

ดิน หิน ทราย

Silicon

Solar Cell

Solar Panel

โซลาเซลล ทำมาจากอะไร ?
โซลาเซลล ทำมาจาก ดิน หิน ทราย ครับ โดยการนำเอา ดิน หิน ทราย ไปสกัดคัดแยกเอา ธาตุ
ซิลกิ อนบร�สทุ ธิ์ (Si) ออกมา หลังจากนัน้ ก็นำเอาธาตุซลิ กิ อนบร�สทุ ธิ์ ไปเขาสูก ระบวนการผลิตใหเปน
แผนโซลาเซลลตง้ั ตน แลวก็นำเอา แผนโซลาเซลลตง้ั ตน หลายๆแผน มาประกอบเขาดวยกัน กลายเปน
“แผงโซลาเซลล” อยางที่พวกเรารูจักกันนั่นเองครับ
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โซลาเซลล มีหลักการทำงานอยางไร?
โซลาเซลล มีหลักการทำงานที่งายมากครับ เพ�ยงแคเรา นำเอา แผงโซลาเซลล ไปวางไวกลาง
แสงแดด แผงโซลาเซลล ก็จะทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย ไปเปนพลังงานไฟฟา แลวเราก็นำ
เอาพลังงานไฟฟาที่ผลิตได ไปใชงานกันเลยครับ
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Solar Panel
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ตัวอยางการใชงาน แผงโซลาเซลล แบบงายๆ

1 นำแผงโซลาเซลล ไปวางไวกลางแสงแดด

2 ตอสายไฟขั้ว +/- ของแผง เขากับหลอดไฟ

3 เปดสว�ตซ ของหลอดไฟ

4 ไฟติดแลวครับ ไฟทีผ่ ลิตจากแผงโซลาเซลล

( หมายเหตุ : สมาชิกแฟรนไชส AEC โซลาเซลล ทุกๆคน ควรทดลองทำดวยตัวเองกันกอนนะครับ เวลาที่
พวกเราตอง ออกไปสอน หร�อออกไปบรรยายใหเกษตรกรฟ�ง จะไดบรรยายไดอยางคลองแคลว และมั่นใจครับ )
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ชนิดของแผงโซลาเซลล
* ขอมูล ณ ป 2019

แผงแบบ Mono

แผงแบบ Poly

แผงแบบ Amorphous

สูง 17 - 20 %

15 - 19 %

7 - 13 %

ชนิดของแผง
ประสิทธิภาพ
ว�ธีสังเกตุ
ราคา

มองเห็นเปนจ�ดสีเ่ หลีย่ ม ทัว่ แผง มองเห็นเปนชองสีเ่ หลีย่ มผืนผา
ปานกลาง ( สูง )

ปานกลาง ( ถูก )

มองเห็นเปนแผนเร�ยบๆ ไมมชี อ ง
ถูก ( แตผลิตไฟไดนอย )

ชนิดที่ 1 แผงโซลาเซลล แบบโมโน (Mono)
แผงโซลาเซลล แบบโมโน เปนแผงโซลาเซลล ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในบรรดาแผงโซลาเซลล
ทุกชนิด แตก็มีราคาที่แพงกวา! แผงโซลาเซลลชนิดอื่นๆ ดวยเชนเดียวกัน
จ�ดสังเกตุ เวลาที่เราจะไปเลือกซื้อ แผงโซลาเซลลแบบโมโน ใหเรามองเขาไปที่แผง เราจะเห็นเปนรอยจ�ด
ตอกันระหวางแผนเซลลเปนจำนวนมาก ( ดูภาพในตารางดานบนประกอบ )

ชนิดที่ 2 แผงโซลาเซลล แบบโพลี่ (Poly)

#1 Best Seller

แผงโซลาเซลล แบบโพลี่ เปนแผงโซลาเซลล ที่มีประสิทธิภาพสูง เกือบเทากับแผงโซลาเซลลแบบโมโน
เลย แตก็มีราคาที่ประหยัดกวามาก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ในการทนสภาพอากาศที่รอนจัด ไดดี
กวาแผงโซลาเซลลแบบโมโน และดวยคุณสมบัตินี้เอง ที่ทำใหแผงโซลาเซลลแบบโพลี่ ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
จ�ดสังเกตุเวลาเลือกซื้อ แผงแบบโพลี่ ใหเรามองเขาไปที่แผง เราจะเห็นเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา เร�ยงรอย
ตอๆกัน เต็มไปหมดทั้งแผง ( ดูภาพในตารางดานบนประกอบ )

ชนิดที่ 3 แผงโซลาเซลล แบบอะมอรฟ�ส (Amorphous)
แผงโซลาเซลล แบบอะมอรฟ�ส เปนแผงโซลาเซลล ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟไดนอยที่สุด
จ�ดสังเกตุเวลาเลือกซื้อ แผงแบบอะมอรฟ�ส ใหเรามองเขาไปที่แผง เราจะเห็นเปนแผนฟ�ลมบางเร�ยบ
ไปตลอดทั้งทั้งแผน โดยไมมีเสนสะพานไฟ เหมือนกับแผงโซลาเซลล แบบโนโนและโพลี่เลย
( ดูภาพในตารางดานบนประกอบ )
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สวนประกอบของ แผงโซลาเซลล
แผงโซลาเซลล ที่เราเห็นกันอยูทั่วๆไป ไมวาจะเปนแผงโซลาเซลลขนาดเล็ก หร�อแผงโซลาเซลล
ขนาดใหญ ตางก็มีสวนประกอบ และมีฟ�งกชั่นการทำงาน ที่เหมือนๆกัน ดังตอไปนี้ ครับ

1

แผนดานหนาของแผง

2 เฟรมอลูมิเนียม

3

จังชั่นบ็อกซ และสายไฟ

4

ปาย Label บอกสเปคแผง

1. แผนดานหนา ของแผง
แผนดานหนา ของแผงโซลาเซลล ( จะมีกระจกนิรภัยเคลือบอยู ) ทำหนาที่ คอยรับแสงแดด และ
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ดังนั้นเวลาที่เรานำแผงโซลาเซลล ไปใชงานจร�ง เราจ�งควรเคลื่อนยาย
แผงโซลาเซลล อยางระมัดระวัง เผื่อปองกันไมให แผนดานหนา ของแผงโซลาเซลลแตก หร�อราว
นั่นเองครับ

2. เฟรมอลูมิเนียม
เฟลมอลูมิเนียม จะอยูบร�เวณดานขางของขอบแผงโซลาเซลล ทำหนาที่ ในการรับน้ำหนักแผง
หร�อใชเปนจ�ดยึดแผงโซลาเซลลเขากับเสา หร�อขาตั้งของแผง และโครงหลังคาบาน

3. จังชั่นบ็อกซ และสายไฟ (บางคน มักเขาใจผิด! วากลองจังชั่นบ็อกซ คือ กลองแบตเตอร�่)
จังชั่นบ็อกซ และสายไฟ คือกลองสีดำ ที่อยูบร�เวณดานหลัง ของแผงโซลาเซลล จังชั่นบ็อกซ
ทำหนาที่ เปนกลองรวม สายไฟ +/- ของแผงโซลาเซลล ไวดวยกัน

4. ปาย Label บอกสเปคแผง
ปายลาเบล (Label) บอกสเปคแผงโซลาเซลล ปายนี้ มีความสำคัญมากครับ ทำหนาที่ ในการ
บอกขอมูลขนาดของ วัตต (W) / โวลต (V) / แอมป (A) และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของ
แผงโซลาเซลล

โซล า เซลล เพ� ่ อ การเกษตร
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ว�ธีอาน Label สเปคของ แผงโซลาเซลล
ดานหลังของ แผงโซลาเซลล จะมีตารางเปนชองบอกสเปคของ แผงโซลาเซลล โดยจะมีขอมูลตางๆ
จำนวนมากครับ แตในการออกแบบงาน DIY ของเรา เราจะโฟกัสอยูเพ�ยงแค 3 ขอมูล ที่สำคัญ
ดังตอไปนี้ ครับ

ขนาดวัตต (W)
ขนาดโวลต (V)
ขนาดแอมป (A)

1. Maximum Power ขนาดวัตต (W)
วัตต (W) เปร�ยบเสมือนกับขนาดของทอน้ำครับ หลักคิดก็คือ ทอน้ำที่มีขนาดใหญกวา ก็เหมือนกับ
แผงโซลาเซลล ที่มีขนาดวัตต (W) มากกวา ยอมมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาออกมา
เปนปร�มาณแอมป (A) ไดมากกวาครับ วัตต (W) ยิ�งเยอะ ยิ�งผลิตแอมป (A) ออกมาไดเยอะ

2.Maximum Voltage ขนาดโวลต (V)
โวลต (V) เปร�ยบเสมือนกับแรงดันของทอน้ำ หลักคิดก็คือ ในการเลือกใชแรงดันโวลต (V) เราตอง
เลือกแผงโซลาเซลล ที่มีแรงดันของโวลต (V)ใหเหมาะสมกับอ�ปกรณ ไฟฟา หร�อแบตเตอร�่ของเรา
ถาแผงโซลาเซลล มีขนาดโวลต (V) นอยเกินไป ก็จะชารจไฟไมเขา และถาแผงโซลาเซลล มีขนาด
โวลต (V) มากเกินไป ก็จะทำใหอ�ปกรณ ไฟฟาของเรา เสียหายได และในสวนของโวลต (V) นี่เอง
เราไดนำมาใชเปนเกณฑ ในการจับคูแผงโซลาเซลล กับอ�ปกรณ ไฟฟา ของเราครับ

3.Maximum Power Current ขนาดแอมป (A)
แอมป (A) เปร�ยบเสมือนกับ ปร�มาณของน้ำ หลักคิดก็คือ ถามีปร�มาณน้ำมาก เราก็เก็บน้ำเอาไว
ใช ไดมาก ก็เหมือนกับแอมป ถาเรามีแอมป (A) มาก เราก็สามารถเก็บกระแสไฟฟา เอาไวใช ได
จำนวนมาก เชนเดียวกัน เคร�่องใช ไฟฟา จะกินแอมป (A) เปนอาหารหลัก ดังนั้นการรูขนาดของ
แอมป (A) จ�งมีความสำคัญมาก
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ว�ธีเลือกใช แผงโซลาเซลล ใหเหมาะสมกับอ�ปกรณ ไฟฟา
แผง
18V

แผง
6V

+
อ�ปกรณ ไฟฟา 5V
มือถือ
พาวเวอรแบงค
ว�ทยุ
หลอดไฟ
แบตเตอร�่ ขนาด 3.7V

แผง
36V

+

+

อ�ปกรณ ไฟฟา 18V

อ�ปกรณ ไฟฟา 24V

พัดลมตั้งโตะ 12V
หลอดไฟ 12V
ปมน้ำ 12V
ทีว� 12V
แบตเตอร�่ขนาด 12V

ปมน้ำหอยโขง 24V
หมอหุงขาวไฟฟา 24V
เคร�่องชงกาแฟ 24V
เคร�่องสีขาว 24V
แบตเตอร�่ขนาด 24V

1. แผงโซลาเซลล ขนาด 6V
เหมาะสำหรับนำไปใชงาน รวมกับอ�ปกรณ ไฟฟา ที่มีแรงดันขนาด 5V เชน พัดลม USB,
หลอดไฟ USB, ว�ทยุ USB, พาวเวอรแบงก โทรศัพทมือถือ และแบตเตอร�่ ขนาด 3.7V
ขนาดของแผง ที่มีการวางจำหนาย ในทองตลาด : 5W,6W,10W,15W,20W ฯลฯ

2. แผงโซลาเซลล ขนาด 18V
เหมาะสำหรับนำไปใชงาน รวมกับอ�ปกรณ ไฟฟา ที่มีแรงดันขนาด 12V เชน พัดลม โทรทัศน
หลอดไฟ ปมน้ำ หมอหุงขาวไฟฟา และแบตเตอร�่ ขนาด 12V
ขนาดของแผง ที่มีการวางจำหนาย ในทองตลาด : 30W,50W,60W,100W,120W,150W,
160W ฯลฯ

3. แผงโซลาเซลล ขนาด 36V
เหมาะสำหรับนำไปใชงาน รวมกับอ�ปกรณ ไฟฟา ที่มีแรงดันขนาด 24V เชน ปมน้ำขนาดใหญ
เคร�่องชงกาแฟ มอเตอร DC เคร�่องสีขาว และแบตเตอร�่ ขนาด 24V
ขนาดของแผง ที่มีการวางจำหนาย ในทองตลาด : 200W,250W,300W,325W,340W ฯลฯ
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การออกแบบ โซลาเซลล มี 3 ระบบ ดังตอไปนี้

1. ระบบ Stand Alone | 1. แบบใช ไฟกลางวัน 2. แบบใช ไฟกลางคืน
ระบบนี้เหมาะสำหรับ ใชในพ�้นที่ทำการเกษตร เชนนาขาว สวนยาง ไรมันสัมปะหลัง และฟารม
ตางๆ มี 2 ระบบ ใหเลือกใช คือ 1.แบบใช ไฟกลางวัน 2.แบบใช ไฟกลางคืน ( ขอดีของระบบนี้
ก็คือ ไมมีการเชื่อมตอกับสายสงของการไฟฟา ทำใหสามารถใชงานไดเลยทันที ไมตองขอ
อนุญาตจากการไฟฟา )
ราคาถูกที่สุด : ราคาเร��มตน แคหลักรอยบาท - หลักหมื่นบาท เทานั้นเอง
ติดตั้งงาย : เกษตรกร สามารถติดตั้งได ดวยตัวเอง

2. ระบบ On Grid | ประหยัดไฟ เฉพาะตอนกลางวัน
ระบบนี้เหมาะสำหรับ บาน ออฟฟ�ศ ประหยัดคาไฟเฉพาะตอน
กลางวัน กลางคืนตองใช ไฟของการไฟฟา ( หมายเหตุ ระบบนี้
มีการเชื่อมตอกับสายสงของการไฟฟา ทำใหเวลาติดตั้ง ตอง
ขออนุญาตจากการไฟฟา )
ราคาคอนขางสูง : ราคาเร�ม� ตน ( 3kW ) ประมาณ 200,000 บ.ข�น้ ไป
ติดตัง้ ยาก : ควรใหผเู ชีย่ วชาญ เชนว�ศวกร และทีมชางไฟฟา ติดตัง้ ให

3. ระบบ Hybrid | ใช ไฟไดทั้งกลางวัน และกลางคืน
ระบบนี้เหมาะสำหรับ บาน ออฟฟ�ศ มีแบบเตอร�่ จ�งใช ไฟไดทั้ง
กลางวัน และกลางคืน ( หมายเหตุ ระบบนี้ มีการเชื่อมตอกับสาย
สงของการไฟฟา ทำใหเวลาติดตัง้ ตองขออนุญาตจากการไฟฟา )
ราคาคอนขางสูงมาก: ราคาเร��มตน ( 3kW + แบตเตอร�่ )
ประมาณ 300,000 บ.ข�้นไป
ติดตั้งยากมาก : ควรใหผูเชี่ยวชาญ เชนว�ศวกร และทีมชาง
ไฟฟา ติดตั้งให

โซล า เซลล เพ� ่ อ การเกษตร
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ระบบโซลาเซลล ที่ดีที่สุด สำหรับเกษตรกร คือ
“ ระบบ Stand Alone แบบใชงานไดอยางอิสระ ”

ที่ AEC brand ของเรา ทุม เททำงานกันอยางหนัก เพ�อ่ พัฒนา ระบบโซลาเซลล แบบ Stand Alone
ใหกับเกษตรกรเทานั้น เพราะทำใหเกษตรกรประหยัดเง�นมากที่สุด โดยใชเง�นเพ�ยงแคหลักรอย
ถึงหลักหมื่นเทานั้นเอง สวนระบบอื่นๆ เชน แบบ On Grid และ Hybrid ที่มีราคาหลักแสนบาทข�้นไป
เราไมไดพัฒนาครับ

ขอดี ของระบบ Stand Alone คือ
มีราคาถูกที่สุด โดยมีราคาแคหลักรอย ถึงหลักหมื่นเทานั้น
ติดตั้งงายที่สุด เกษตรกร สามารถติดตั้งไดดวยตัวเอง
ระบบใช ไฟกลางวัน ทำใหเกษตรกร ประหยัดเง�น ไดมากที่สุด
ระบบใช ไฟกลางคืน ทำใหเกษตรกร ใชงานไดอยางสะดวกที่สุด
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หลักคิด ในการออกแบบ ระบบ Stand Alone
1. แบบใช ไฟกลางวัน

เคร�่องใช ไฟฟา ก็เหมือนกับเด็กๆ
กินแอมป (A) เปนอาหาร

แผงโซลาเซลล ก็เหมือนกับพอแม
ผลิตแอมป (A) ใหลูกกิน

หลอดไฟ 6W /12V
กินไฟ 0.5 แอมป / ตอชม.

แผงโซลาเซลล 9W /18V
ผลิตไฟได 0.5 แอมป / ตอชม.

พัดลม 12W /12V
กินไฟ 1 แอมป / ตอชม.

แผงโซลาเซลล 18W /18V
ผลิตไฟได 1 แอมป / ตอชม.

ปมน้ำเล็ก 36W /12V
กินไฟ 3 แอมป / ตอชม.

แผงโซลาเซลล 96W /18V
ผลิตไฟได 3 แอมป / ตอชม.

เคร�่องใช ไฟฟา วัตต (W) ยิ�งเยอะ ยิ�งกินแอมป (A) เยอะ
แผงโซลาเซลล วัตต (W) ยิ�งเยอะ ยิ�งผลิตแอมป (A) ไดเยอะ
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สูตรการออกแบบ โซลาเซลล

1. ระบบ Stand Alone แบบใช ไฟกลางวัน

P (W) = I (A) x V (V)
W1 วัตตเคร�่องใช ไฟฟา
W2 วัตตของแผงโซลาเซลล

W
1
1. หาแอมป เคร�่องใช ไฟฟา A 1 = V1
2. หาวัตต แผงโซลาเซลล W 2 = A 1 x V 2

A1 แอมป ที่เคร�่องใช ไฟฟากิน
V2 แรงดันโวลตของแผงโซลาเซลล

V1 แรงดันโวลตของเคร�่องใช ไฟฟา

ขั้นตอนการคำนวณ 3 ขั้นตอน
1. เลือกขนาดโวลตแผงโซลาเซลล ใหเหมาะสมกับ ขนาดโวลตของเคร�่องใช ไฟฟา
2. หาขนาดแอมป ที่เคร�่องใช ไฟฟา ตองการ
3. หาขนาดวัตต ของแผงโซลาเซลล ทีส่ ามารถผลิตแอมป ไดเทากับทีเ่ คร�อ่ งใช ไฟฟาตองการ

ตัวอยาง : ถามีพัดลม 15W / 12V ตองเลือกซื้อแผงโซลาเซลล ขนาดเทาไหร?
คำตอบขอ 1. เลือกขนาดโวลตแผง ก. 3.7V ใชแผง 6V ข. 12V ใชแผง 18V ค. 24V ใชแผง 36V
คำตอบขอ 2. และ ขอ 3. ใชสูตรลัดดังตอไปนี้
สูตรลัด

W2 แผงโซลาเซลล = W1 x V2 (18V) = W1 เคร�่องใชไฟฟา x 1.5
V1 (12V)

พ�่นองเกษตรกร จำสูตรลัด ดานลางนี้เลยครับ
แผงโซลาเซลล จะมีขนาดวัตต (W) เปน 1.5 เทา ข�้นไป
ของขนาดวัตต (W ) ของเคร�่องใช ไฟฟาครับ
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ตัวอยางการคำนวณ

1. ระบบ Stand Alone แบบใช ไฟกลางวัน
ตัวอยางการคำนวณ โดยใชสูตรลัด เคร�่องใช ไฟฟาขนาดกลาง 12V
อ�ปกรณ ไฟฟา

กำลังไฟฟา

สูตรลัด ใชแผงขนาด 1.5 เทา
ของวัตต W อ�ปกรณไฟฟา

ขนาดวัตต
(W) ของแผง

ขนาดวัตต (W)
ของแผง ที่แนะนำ

พัดลม ตั้งโตะ

15W / 12V

สูตรลัด 15W x 1.5 เทา

23W

แผงทีแ่ นะนำ 30W / 18V

พัดลม แบบยืน

32W / 12V

สูตรลัด 32W x 1.5 เทา

48W

แผงทีแ่ นะนำ 50W / 18V

ปมน้ำ หอยโขง 1 นิ�ว

220W / 12V

สูตรลัด 220W x 1.5 เทา

330W

2
แผงทีแ่ นะนำ 160W / 18V แผง

โทรทัศน 19 นิ�ว

20W / 12V

สูตรลัด 20W x 1.5 เทา

30W

แผงทีแ่ นะนำ 30W / 18V

หลอดไฟ

5W / 12V

สูตรลัด 5W x 1.5 เทา

8W

แผงทีแ่ นะนำ 10W / 18V

หมอหุงขาวไฟฟา

100W / 12V

สูตรลัด 100W x 1.5 เทา

150W

แผงทีแ่ นะนำ 150W / 18V

กาตมน้ำไฟฟา

100W / 12V

สูตรลัด 100W x 1.5 เทา

150W

แผงทีแ่ นะนำ 150W / 18V

ตูเย็น

200W / 12V

สูตรลัด 200W x 1.5 เทา

300W

2
แผงทีแ่ นะนำ 150W / 18V แผง

ตัวอยางการคำนวณ โดยใชสูตรลัด เคร�่องใช ไฟฟา ขนาดใหญ 24V
อ�ปกรณ ไฟฟา

กำลังไฟฟา

สูตรลัด ใชแผงขนาด 1.5 เทา
ของวัตต W อ�ปกรณไฟฟา

ขนาดวัตต
(W) ของแผง

ขนาดวัตต (W)
ของแผง ที่แนะนำ

ปมน้ำหอยโขง 2 นิ�ว

500W / 24V

สูตรลัด 500W x 1.5 เทา

750W

2
แผงทีแ่ นะนำ 250W / 36V แผง

ปมน้ำบาดาล 2 นิ�ว

750W / 24V

สูตรลัด 750W x 1.5 เทา

1,125W

4
แผงทีแ่ นะนำ 325W / 36V แผง

กังหันว�ดน้ำ

2500W / 24V

สูตรลัด 250W x 1.5 เทา

375W

2
แผงทีแ่ นะนำ 200W / 36V แผง

มอเตอร ทอพญานาค

2,250W / 24V

สูตรลัด 2,250W x 1.5 เทา

3,375W

10
แผงทีแ่ นะนำ 340W / 36V แผง
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หลักคิด ในการออกแบบ ระบบ Stand Alone
2.แบบใช ไฟกลางคืน (มีแบตเตอร�่)

เคร�อ่ งใช ไฟฟา เหมือนกับเด็กๆ
กินแอมป (A) เปนอาหาร

แบตเตอร�่ มีหนาที่
เก็บแอมป (A) ไวใช

พัดลม 12W /12V
กินไฟ 1A / ตอชม.
เปดใชวันละ 10 ชม.
กินไฟ = 1 แอมป x 10 ชม. = 10A
เคร�่องใช ไฟฟา กินไฟ 10 แอมป
ใชแบตเตอร�่ ขั้นต่ำ 10 แอมป
ในทางปฏิบัติ ตองเผื่อแบตดวย
แบตลิเธียมเผื่อ 1.25 เทา = 12.5A

แผงโซลาเซลล ก็เหมือนกับพอแม
ผลิตแอมป (A) มาเก็บไวในแบต

*หมายเหตุ พัดลม 12W ไมมขี ายนะ

DOD แบตลิเธียม คือ 80%

แผงโซลาเซลล 56.25W / 18V
ผลิตไฟได 3.12A / ตอชม.
ไดรับแดดเฉลี่ย 4 ชม./ วัน
ผลิตไฟได 3.12 A x 4 ชม. = 12.5A
*หมายเหตุ แผงขนาด 56.25W ไมมขี ายนะ

เคร�่องใช ไฟฟา กินไฟ = ขนาดแอมป x ชม. ที่เปดใชงาน
Load

แบตเตอร�่ หามใชจนหมด 0% ควรเผื่อขนาดแบตเตอร�่ดวย
แผงโซลาเซลล รับแสงแดดได เฉลี่ยวันละประมาณ 4 ชม.
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สูตรการออกแบบ โซลาเซลล

2. ระบบ Stand Alone แบบใช ไฟกลางคืน (มีแบตเตอร�่)
W
1
1. หาแอมป เคร�่องใช ไฟฟา A 1 = V1

2. หาขนาด แบตเตอร�่ A3 = A 1 x ชม.ทีเ่ ปดใชงาน

2. เผื่อ DOD แบตลิเธียม A4 = A 3 x 1.25 เทา

3. หาวัตต แผงโซลาเซลล W2 = A4 x V2

W1 วัตตเคร�่องใช ไฟฟา
A3 ขนาดแอมป A ของแบตเตอร�่
W2 วัตตของแผงโซลาเซลล

จำนวน ชม. แดด

A1 แอมป เคร�่องใช ไฟฟาตองการ V1 แรงดันโวลตของเคร�่องใช ไฟฟา
A4 ขนาดแอมป A ของแบตเตอร�่ x 1.25 สัมประสิทธิ DOD80%
V2 แรงดันโวลตของแผงโซลาเซลล

ขั้นตอนการคำนวณ 5 ขั้นตอน
1. เลือกขนาดโวลตแผงโซลาเซลล ใหเหมาะสมกับ ขนาดโวลตของแบตเตอร�่
2. หาขนาดแอมป ที่เคร�่องใช ไฟฟา ตองการ
3. หาขนาดแบตเตอร�่ โดยการนำ จำนวนแอมปของเคร�่องใช ไฟฟา x จำนวน ชม. ที่เปดใชงาน
4. เผือ่ ขนาดของแบตเตอร�่ ใหใหญกวา ทีเ่ คร�อ่ งใชไฟฟาตองการใช (DOD ลิเธียม 80%) = คูณดวย 1.25 เทา
5. หาขนาดวัตต ของแผงโซลาเซลล ทีส่ ามารถผลิตแอมป ใสแบตเตอร�เ่ ต็มภายใน 1 วัน ( คิด ชม.แดด 4 ชม.)
**หมายเหตุ แผงโซลาเซลล จะไดรับแสงแดด เฉลี่ย วันละ 4 ชม.

ตัวอยาง : พัดลม 12W / 12V เปด 10 ชม./ตอวัน ตองใชแบตเตอร�่และแผง เทาไหรดี?
คำตอบขอ 1. เลือกขนาดโวลตแผง ก. 3.7V ใชแผง 6V

ข. 12V ใชแผง 18V ค. 24V ใชแผง 36V

คำตอบขอ 2. พัดลมกินแอมป A 1 = W1 = 12W = 1 แอมป / ตอ ชม.
V1
12V
คำตอบขอ 3. ขนาดแบตเตอร�่ คือ A 3 = A 1 x จำนวน ชม. ทีเ่ ปดใช = 1 แอมป x 10 ชม. = 10 แอมป
คำตอบขอ 4. เผือ่ ขนาดแบตเตอร�่ DOD ลิเธียม 80% A 4 = 10 แอมป x DOD 1.25 เทา = 12.5 แอมป
คำตอบขอ 5. ขนาดแผงโซลาเซลล = W2 = A 4 x V2 = 12.5 x 18V = 56.25W
ชม. แดด
4 ชม.

พ�่นองเกษตรกร จำสูตรลัด ดานลางนี้เลยครับ
แผงโซลาเซลล จะมีขนาดวัตต (W) เปน 4.5 เทา ข�้นไป
ของขนาดแอมป ของแบตเตอร�่

สอบถามเร�่อง โซลาเซลล
LINE ไอดี : @AECbrand

โซล า เซลล เพ� ่ อ การเกษตร

ตัวอยางการคำนวณ

2. ระบบ Stand Alone แบบใช ไฟกลางคืน (มีแบตเตอร�่)
ตัวอยางการคำนวณ โดยใชสูตรลัด เคร�่องใช ไฟฟา ขนาดกลาง 12V
ขนาดแอมป A

ขนาดแอมป (A)
เปด 10 ชม./วัน

ขนาดแอมป (A)
ที่เผื่อคา DOD
80% แบตลิเธียม
1.25 เทา แลว

พัดลม ตั้งโตะ

15W / 12V

12.5

เผื่อแบต 15.6

สูตรลัด 15.6 A x 4.5 เทา

70.3W

แผงทีแ่ นะนำ 80W / 18V

พัดลม แบบยืน

32W / 12V

26.6

เผื่อแบต 33.3

สูตรลัด 33.3 A x 4.5 เทา

149.6W

แผงทีแ่ นะนำ 150W / 18V

ปมน้ำ หอยโขง 1 นิ�ว

220W / 12V

183.3

เผื่อแบต 229.1

สูตรลัด 229.1 A x 4.5 เทา

1,031.1W

แผงทีแ่ นะนำ 160W / 18V

โทรทัศน 19 นิ�ว

20W / 12V

16.6

เผื่อแบต 20.8

สูตรลัด 20.8 A x 4.5 เทา

93.4W

แผงทีแ่ นะนำ 100W / 18V

หลอดไฟ

5W / 12V

4.1

เผื่อแบต 5.1

สูตรลัด 5.1 A x 4.5 เทา

23.1W

แผงทีแ่ นะนำ 30W / 18V

หมอหุงขาวไฟฟา

100W / 12V

83.3

เผื่อแบต 104.1

สูตรลัด 104.1 A x 4.5 เทา

468.6W

แผงทีแ่ นะนำ 160W / 18V

3
แผง

กาตมน้ำไฟฟา

100W / 12V

83.3

เผื่อแบต 104.1

สูตรลัด 104.1 A x 4.5 เทา

468.6W

แผงทีแ่ นะนำ 160W / 18V

3
แผง

เผื่อแบต 208.3

สูตรลัด 208.3 A x 4.5 เทา

937.1W

4
แผง
แผงทีแ่ นะนำ 160W / 18V

ขนาดวัตต (W)
ของแผง ที่แนะนำ

อ�ปกรณ ไฟฟา

ตูเย็น

200W / 12V

166.6

สูตรลัด ใชแผง 4.5 เทา
ของแบตเตอร�่

ขนาดวัตต
(W) ของแผง

ขนาดวัตต (W)
ของแผง ที่แนะนำ

6
แผง

ตัวอยางการคำนวณ โดยใชสูตรลัด เคร�่องใช ไฟฟา ขนาดใหญ 24V
อ�ปกรณ ไฟฟา

ขนาดแอมป A

ขนาดแอมป (A)
เปด 10 ชม./วัน

ขนาดแอมป (A)
ที่เผื่อคา DOD
80% แบตลิเธียม
1.25 เทา แลว

ปมน้ำหอยโขง 2 นิ�ว

500W / 24V

208.3

เผื่อแบต 206.4

สูตรลัด 206.4 A x 4.5 เทา

1,171.7

แผงทีแ่ นะนำ 325W / 36V

4
แผง

ปมน้ำบาดาล 2 นิ�ว

750W / 24V

312.5

เผื่อแบต 390.6

สูตรลัด 390.6 A x 4.5 เทา

1,757.8

แผงทีแ่ นะนำ 325W / 36V

6
แผง

กังหันว�ดน้ำ

2500W / 24V

104.1

เผื่อแบต 130.1

สูตรลัด 130.1 A x 4.5 เทา

585.6

แผงทีแ่ นะนำ 325W / 36V

2
แผง

มอเตอร ทอพญานาค

2,250W / 24V

937.5

เผื่อแบต 1,171.9

สูตรลัด 1,171.9 A x 4.5 เทา

5,273.4

แผงทีแ่ นะนำ 325W / 36V

16
แผง

สูตรลัด ใชแผง 4.5 เทา
ของแบตเตอร�่

ขนาดวัตต
(W) ของแผง

คำแนะนำ : ระบบ Stand Alone แบบใช ไฟกลางคืน ( มีแบตเตอร�่ ) จะมีราคาที่สูงกวา แบบใช ไฟ
กลางวันมาก ( ไมมีแบตเตอร�่ ) ดังนั้นเกษตรกร ควรใชเฉพาะเทาที่จำเปนเทานั้น! โดยระบบใช ไฟ
กลางคืน จะเหมาะกับการนำไปใชกับ พัดลม TV ตูเย็น หลอดไฟ และใชชารจมือถือ ไมควรนำไป
ใชกับ ปมน้ำ กังหันว�ดน้ำ และแอร ในบานเด็ดขาด เพราะกินไฟสูง และจะทำใหคาแบตแพงมาก!

โซล า เซลล เพ� ่ อ การเกษตร

WORKSHOP

“ภาคปฏิบัติ คลิกดูไดที่ชองยูทูปของเรา ”
หมายเหตุ : ภาคปฏิบัติ พ�่หมีไดเตร�ยมคลิปว�ดีโอ สอนแบบ Step by Step เอาไวใหแลว
พ�่นองเกษตรกร สามารถเขาไปดูไดที่ ชองยูทูปของ “ พ�่หมี โซลาเซลล ” ไดเลยครับ

พ�่หมีโซลาเซลล

กดติดตาม

