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โซลาร์ศาสตร์
Solar Science

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สมพร ช่วยอารีย์ และทีมงาน



ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน พ.ศ. 2563



เอกสาร

• www.solarman.in.th/Training/program.pdf

• www.solarman.in.th/Training/solar1.pdf

• www.solarman.in.th/Training/solar2.pdf

ก าหนดการ                             solar1.pdf                       solar2.pdf





หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์
Solar Science

• วิชา 1 เรือน 5 โรง

• วิชาออฟกริดศึกษา

• วิชาออนกริดศึกษา

• วิชาไฮบริดศึกษา

• วิชาแบตศาสตร์

• วิชาสีข้าวศาสตร์

• วิชาป้ัมศาสตร์

• วิชาแก๊สชีวศาสตร์

• วิชาไดชาร์จศาสตร์

• วิชาบีร้อยศึกษา



วิชา 1 เรือน 5 โรง
• โรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ลดค่าไฟ มีทางเลือก ตามแหล่งพลังงาน

• โรงน  าประปา จัดการน  าทั งระบบ น  าฟ้า น  าผิวดิน น  าใต้ดิน น  าบาดาล น  าบ่อ

• โรงแก๊สชีวภาพ ผลิตแก๊สชีวภาพจากอาหาร มูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ เตาชีวมวล

• โรงอาหาร ปลูกพืช เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ สมุนไพร เมล็ดพันธุ์ สุขภาพ

• โรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ครัวเรือน แลกเปลี่ยน เก็บข้อมูล ทดลอง วิจัย

พร้อมโรงใดก่อน ก็ท าโรงนั นที่ท าได้ก่อน ค่อยขยายผล และท าได้มากกว่า 5 โรง



วิชาออฟกริดศึกษา

อปุกรณ ์5 สว่นส ำคญั
1. ผูผ้ลติไฟ
2. ผูค้วบคมุกำรประจไุฟ
3. ผูเ้ก็บไฟ
4. ผูแ้ปลงไฟ
5. ผูใ้ชไ้ฟ

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php


วิชาออฟกริดศึกษา

อปุกรณ ์5 สว่นส ำคญั
1. ผูผ้ลติไฟ
2. ผูค้วบคมุกำรประจไุฟ
3. ผูเ้ก็บไฟ
4. ผูแ้ปลงไฟ
5. ผูใ้ชไ้ฟ



วิชาออนกริดศึกษา
อปุกรณส์ ำคญั 3 สว่น

1.ผูผ้ลิตไฟ
2.ผูจ้ดักำรระบบไฟ
3.ผูใ้ชไ้ฟ



วิชาออนกริดศึกษา

อปุกรณส์ ำคญั 3 สว่น
1. ผูผ้ลติไฟ
2. ผูจ้ดักำรระบบไฟ
3. ผูใ้ชไ้ฟ



วิชาไฮบริดศึกษา

• อปุกรณส์ ำคญั 4 สว่น
1. ผูผ้ลติไฟ
2. ผูค้วบคมุและแปลงไฟ
3. ผูเ้ก็บไฟ
4. ผูใ้ชไ้ฟ



วิชาไฮบริดศึกษา

• อปุกรณส์ ำคญั 4 สว่น
1. ผูผ้ลิตไฟ
2. ผูค้วบคมุและแปลงไฟ
3. ผูเ้ก็บไฟ
4. ผูใ้ชไ้ฟ

Credit : http://www.diysolarcell.com

Solar Hybrid System



ระบบไฮบริด – กินไฟแดด กินไฟแบต กินไฟสายส่ง



วชิาแบตศาสตร์
แบ่งแบตเตอรี่ 3 ประเภท

1. แบตเตอรี่รถยนต์
2. แบตเตอรี่ดีพไซเคิล แบตเจล
3. แบตเตอรี่ลิเธียมฯ



วชิาแบตศาสตร์
แบง่แบตเตอรี่ 3 ประเภท

1. แบตเตอรี่รถยนต์
2. แบตเตอรี่ดีพไซเคิล แบตเจล
3. แบตเตอรี่ลิเธียมฯ



แบตเตอร่ี ดีพไซเคิล (ศกัยภาพในการจ่ายไฟ 60-80%)
ต่างจากแบตเตอร่ีรถยนตท์ัว่ไป (จ่ายไฟประมาณ 30-40%)

- +
ตวับอกระดบัน ำ้กลั่น



การต่อแบตเตอร่ีแบบขนาน ขั้วเหมือน
กนัต่อดว้ยกนั (บวกต่อบวก ลบต่อลบ)

- +



การต่อแบตเตอร่ีแบบอนุกรม 24 โวลท์
ขั้วต่างกนัต่อดว้ยกนั(บวกต่อลบ ลบต่อบวก)

- +



วชิาสีขา้วศาสตร์
มอเตอร์เครื่องสีข้าว 2 แบบ

1. มอเตอร์ 1 เฟส
2. มอเตอร์ 3 เฟส



วชิาป๊ัมศาสตร์
แบ่งปั๊มน ้า 2 ชนิด

1. ปั๊มแบบจุ่มน ้า

1. ปั้มไดโว่
2. ปั้มบาดาล
3. ปั้มโม่ปูน
4. อื่นๆ

2. ปั๊มแบบเหนือน ้า

1. ปั้มชัก
2. ปั้มหอยโข่ง
3. ปั้ม



วชิาแก๊สชีวศาสตร์

บ่อแก๊สชีวภาพ 3 แบบ
1. แบบใช้ถังพลาสติก
2. แบบใช้ผ้าเต็นท/์ผ้ายาง
3. แบบบ่อปูน/หล่อปูน



วชิาแก๊สชีวศาสตร์
บอ่แก๊สชีวภำพ 3 แบบ

1. แบบใชถ้งัพลำสติก
2. แบบใชผ้ำ้เตน็ท/์ผำ้ยำง
3. แบบบอ่ปนู/หลอ่ปนู



วิชาไดชาร์จศาสตร์
• ไดชำรจ์รถยนต ์เป็นแหลง่ผลิตพลงังำนส ำหรบั
แหลง่พลงังำนจลนจ์ำกลม น ำ้ คลื่น ป่ันจกัรยำน 
และอ่ืนๆ

1. ไดชำรจ์แบบ 12 โวลท์
2. ไดชำรจ์แบบ 24 โวลท์

หลกัการท างาน https://www.facebook.com/csomporn/videos/833513033384319

https://www.facebook.com/csomporn/videos/833513033384319


วิชาบีร้อยศึกษา

• น ำ้มนัดีเซลครวัเรอืน แหลง่พลงังำนส ำหรบัเครือ่งยนต์
ดีเซล

1. น ำ้มนัทอดใชแ้ลว้
2. น ำ้มนัปำลม์ดิบ น ำ้มนัพืช

ลดควนัด า https://www.facebook.com/csomporn/videos/2085654854836791

https://www.facebook.com/csomporn/videos/2085654854836791


ไดชาร์จศาสตร์ (ไดชาร์จรถยนต)์ 12V
• ไม่มีแม่เหล็กถาวร
• ใช้กับจักรยานปั่นไฟ
• ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
• บางคนติดแม่เหล็กถาวรเสริม
• น้าไปปรับใช้กับพลังงานลม พลังงานน ้า หรือ

ปั่นออกก้าลัง
• เก็บไฟลงแบตเตอรี่
• น้าไฟจากแบตเตอร่ีไปหุงข้าว หรือจ่ายไฟฟ้า

เข้าบ้าน แปลงไฟแบตเป็นบ้าน (กริดไทที่รับ 
12V) ได้

https://web.facebook.com/csomporn/videos/833513033384319/

https://web.facebook.com/csomporn/videos/833513033384319/


อุปกรณ์อะไรที่ไม่รู้จัก

• แผงโซลาร์เซลล์ (โมโน โพลี อะมอร์ฟัซ แบบโค้งงอ แบบเซลล์ใส ฯลฯ)
• ตัวควบคุมการประจุไฟลงแบต (SCC : Solar Charge Controller)
• แบตเตอรี่ (แบตตะกั่วกรด แบตเจล แบตแห้ง แบตลิเธียมฯ)
• อินเวอเตอร์ (ออฟกริด(โมดิฟายด,์ เพียวซายส์) กริดไทฯ ไฮบริด ขับมอเตอร์)
• โหลด (โหลดดีซี โหลดเอซี โหลดเอซี/ดีซ)ี อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า



อุปกรณ์เสริมอะไรที่ไม่รู้จัก

• ไดโอด (ไดโอดทรงกระบอก ไดโอดบริดจ์ ฯลฯ) : บังคับไฟให้ไหลไปทางเดียว
• เซิร์จโปรเท็กชัน (Surge Protection) : ตัวกันฟ้าฝ่า (ทั งระบบ DC, AC)
• สายไฟ เบอร์ต่างๆ

• http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/48_01/303426_1_48/File/Lesson_6_Wi
ring&Cable.pdf

• http://www.fonengineering.com/cable-size/

• มัลติมิเตอร์ (วัดแรงดันไฟฟ้า วัดความถี่ วัดไดโอด วัดกระแส ฯลฯ)
• เบรคเกอร์ชนิดต่าง ๆ  สะพานไฟ

http://www.ecpe.nu.ac.th/piyadanai/content/48_01/303426_1_48/File/Lesson_6_Wiring&Cable.pdf
http://www.fonengineering.com/cable-size/


ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บ้านช่วยอารีย์



ระบบบูรณาการ ผสมผสานโซลาร์เซลล์



ปั่นไฟใส่แบต ใส่บ้าน 
ระบบ 12/24 โวลท์



ระบบโซลาร์
เซลล์บ้านช่วย
อารีย์ (ปัจจุบัน 
2563)

















ค ำถำมและข้อเสนอแนะ?



ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน พ.ศ. 2563


