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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ การพัฒนาเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (AIDS TO NAVIGATION) ในปัจจุบันวิวัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ใช้กับตะเกียงกระโจมไฟอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งแต่เดิมในสมัยโบราณใช้น้ํามันจากไขสัตว์เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงมาใช้น้ํามันก๊าด
เป็นเชื้อเพลิง แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาใช้ก๊าซอะเซติลีนและพลังงานไฟฟ้าเป็นต้น ปัจจุบันได้นําเอาพลังงานจาก
ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปบนพื้นผิวโลก คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันที่จะ
หมดไปจากพื้นผิวโลกมาเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
แล้วนํามาใช้กบั เครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภท เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ซึ่งตะเกียงกระโจมไฟที่
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ก็ได้ถูกค้นคว้าและประดิษฐ์ขึ้นมาสําหรับใช้งานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
โดยเฉพาะ
ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ทันสมัยมีอุปกรณ์และส่วนประกอบไม่
ยุ่งยากและซับซ้อน ราคาถูก ซึ่งในหลายประเทศได้นํามาใช้กับงานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือกันอย่าง
กว้างขวาง และในประเทศไทยก็ได้นาํ เอาวิวัฒนาการนี้มาทดลองใช้เป็นครั้งแรก โดยทําการติดตั้งที่
กระโจมไฟเกาะเตาหม้อปากทางเข้า ฐท.สส. จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๗ ซึ่งผลการทดลองใช้งาน
ปรากฏว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การซ่อมบํารุงดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับตะเกียงระบบก๊าซ กําลัง
ส่องสว่างของแสงไฟสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าตะเกียงระบบก๊าซอะเซทิลีน กรมอุทกศาสตร์จึงได้นําเอาตะเกียง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ไปติดตั้งตามกระโจมไฟอื่น ๆ ต่อไป และมีแนวคิดในอนาคตว่า ตะเกียงที่ติดตั้ง
ตามกระโจมไฟต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์จะเปลี่ยนเป็นตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
๑.๒ ส่วนประกอบของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบที่สําคัญ ๆ อยู่ ๗ ส่วน คือ
๑.๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
๑.๒.๒ ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lantern)
๑.๒.๓ เครื่องควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)
๑.๒.๔ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (Lamp changer)
๑.๒.๕ สวิตช์แสงแดด (Sun switch or Photocell)
๑.๒.๖ หลอดไฟ (Lamps)
๑.๒.๗ แบตเตอรี่ (Battery)
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บทที่ ๒
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่สําคัญที่สุด
ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเฉลี่ย ๑.๕ x ๑๐๘ กิโลเมตร แสงเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาประมาณ ๘ วินาที
ดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๓๙ x ๑๐๖ กิโลเมตร หนัก ๒.๒ x ๑๐๒๗ ตัน หมุนรอบตัวเองด้วย
อัตรา ๑ รอบ ต่อ ๒๘ วัน ให้พลังงานมานานกว่า ๓๐๐ ล้านปี และคาดว่าต่อไปในอนาคตดวงอาทิตย์ยังคง
จะให้พลังงานต่อไป ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานในอัตรา ๓.๘๓ x ๑๐๒๓ กิโลวัตต์ และจากปริมาณดังกล่าวส่วน
ที่มาตกกระทบโลกอัตรา ๑.๗๙ x ๑๐๑๔ กิโลวัตต์
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์จะแปรเปลี่ยนอยู่ในช่วง
ระหว่าง ๑.๔๗ x ๑๐๘ กิโลเมตร ถึง ๑.๕๒ x ๑๐๘ หรือเฉลี่ยประมาณ ๑.๕ x ๑๐๘ กิโลเมตร พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้รับนอกบรรยากาศที่ระยะห่างดังกล่าวมีค่าสูงสุดเท่ากับ ๑๔๐๐ วัตต์/ตารางเมตร ในช่วง
เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม และมีค่าต่ําสุดเท่ากับ ๑๓๐๕ วัตต์/ตารางเมตร ในช่วงเดือนมิถุนายนและ
เดือนกรกฎาคม โดยเฉลี่ยแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับรายปีเท่ากับ ๑๓๕๓ วัตต์/ตารางเมตร พลังงาน
แสงอาทิตย์ประกอบด้วยรับสีทุกรูปแบบ เช่น คลื่นวิทยุ ความร้อน แสงสว่าง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์
และรังสีแกมมา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย แชปปิน (CHAPIN), ฟูลเลอร์ (FULLER)
และเพียสัน (PEARSON) แห่งเบลล์ เทลเลโพน (BEL TELEPHONE) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี
ค.ศ.๑๙๕๔ โดยทั้งสามท่านนีไ้ ด้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-Type และ N-Type) แบบใหม่
โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิคอนจนได้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) อันแรกของโลก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเพียง ๖% และในปัจจุบันนีเ้ ซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง ๑๕ %
เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์นี้ยังใหม่ และมีประโยชน์มากในการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่
มีอยู่เป็นจํานวนมากมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในอดีตนั้นการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับโครงการอวกาศ ดาวเทียม หรือยานอวกาศ มากกว่า ๕๐๐ ดวง ที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรอยู่ในอวกาศ
โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ เริ่มมีแนวโน้ม
และบทบาทสําคัญในการนํามาใช้งาน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและเพื่อสนองความต้องการการใช้พลังงานบน
พื้นโลก ในสมัยก่อนข้อเสนอที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหลักนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับกัน เพราะ
โรงงานผลิตกําลังไฟฟ้าจากน้ํามันถ่านหินและกําลังน้ํายังมีราคาถูก และหาวัตถุเชื้อเพลิงได้ง่าย แต่ในปัจจุบัน
น้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มมีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงมีให้ใช้ในโลกนี้ต่อไปไม่อีก
กี่สิบปี ดังนั้นจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เริม่ หันมาสนใจพลังงานจากแสงอาทิตย์กันอย่างจริงจัง
เพื่อหาลู่ทางที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานนี้แทนระบบกําเนิดพลังงานด้วยน้ํามันเชื้อเพลิง
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทํามาจากสารกึ่ง
ตัวนําที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์
แต่ละเซลล์จะให้แรงดันไฟฟ้าประมาณ ๐.๕ โวลท์ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสว่าง
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ของแสงอาทิตย์และขนาดของตัวเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งโดยปกติแล้วเซลล์แสงอาทิตย์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
๔ นิ้ว ได้รับแสงอาทิตย์ส่องตอนเที่ยงวันจะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ ๒ แอมแปร์

รูปที่ ๑ โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
๒.๒ โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ หัวต่อ P - N ของ
สารกึ่งตัวนํา เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทําจากซิลิคอนนั้นผลิตขึ้นโดยการนําเอาแว่นผลึกซิลิคอนหนาประมาณ
๒๐๐ – ๓๐๐ ไมครอน มาแพร่ซึมสารเจือปน เพื่อสร้างหัวต่อ P - N โดยมีความลึกของชั้นแพร่ซึมหรือหัวต่อ
ประมาณ ๐.๓ – ๐.๕ ไมครอน จากนั้นนําหัวต่อ P - N ไปทําผิวสัมผัสทางด้านหน้าและด้านหลังด้วยเงิน
ผิวสัมผัสทางด้านหน้ามีลวดลายเป็นรูปนิ้วมือหรือก้างปลา เพื่อให้เหลือพืน้ ที่รับแสงมากที่สุด

รูปที่ ๒ โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ทที่ ําจากซิลคิ อน
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วัสดุที่ใช้ทําเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก สารกึ่งตัวนํา ชื่อ ซิลิคอน (Silicon) เป็นวัสดุที่ได้รับการยอม
รับมาเป็นวัสดุเริ่มต้นในการทําเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุดในบรรดาสารกึ่งตัวนําทั้งหลายด้วยกัน ด้วยเหตุผล
คือ ซิลคิ อน เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง จึงมีราคาถูกและเป็นสารกึ่งตัวนําที่ได้รับการพัฒนามานาน
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
จึงเป็นที่เข้าใจและใช้งานและใช้งานอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ทํามาจากสารกึ่งตัวนําที่ผ่านกระบวนการสร้างหัวต่อ P - N ที่อุณหภูมิสูง
มาก ประมาณ ๑๐๐๐ °C แต่เมื่อนํามาใช้งานจะมีอุณหภูมิใช้งานเพียง ๓๐ – ๓๕ °C สําหรับความเข้มแสง
ปกติ และอุณหภูมิใช้งาน ๘๐ – ๑๕๐ °C สําหรับความเข้มแสงสูง ดังนั้นการใช้งานเช่นนี้จะไม่สามารถทําให้
เซลล์แสงอาทิตย์เสียหายได้ แต่สาเหตุทที่ ําให้เซลล์แสงอาทิตย์เสียหายมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อม
เช่น
ความชื้นไอเคมีที่มีอยูใ่ นบรรยากาศซึ่งอาจจะทําให้ขั้วโลกหะของเซลล์
แสงอาทิตย์เกิดการผุกร่อน ร่อนหัก หรือหลุดในทีส่ ุด และสาเหตุอีกประการหนึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
กลศาสตร์ เช่น การสั่นสะเทือน แรงกดที่เกิดจากลม ซึ่งอาจทําให้เซลล์แตกหักได้ อายุใช้งานของเซลล์
แสงอาทิตย์ในทางอุดมคติจึงยาวนานมาก หากมีการออกแบบวิธีการห่อหุ้มตัวเซลล์ฯ อย่างสมบูรณ์แบบ
มีการออกแบบติดตั้งตัวเซลล์ฯ อย่างถูกต้อง และใช้งานสภาพแวดล้อมที่แห้งปราศจากไอเคมี ไม่มีการ
สั่นสะเทือนหรือแรงกดจากลม ดังนั้นอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์จึงกําหนดได้จากวิธีการออกแบบ
และลักษณะการใช้งาน หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เนื่องจากการออกแบบและใช้งานแล้ว เซลล์แสงอาทิตย์จะ
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป

รูปที่ ๓ เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีเ่ หลี่ยมและแบบกลม
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๒.๓ ขึ้นตอนการผลิตแสงเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น
๓ ขั้นตอนด้วยกัน คือ
๒.๓.๑ การทําทราย (Silicon) ให้เป็นแว่นผลึกเดี่ยว (Single Crystal Wafers)
๒.๓.๒ การทําเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
๒.๓.๓ การทําแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
๒.๓.๑ การทําทราย (Silicon) ให้เป็นแว่นผลึกเดี่ยว (Single Crystal Wafers) มี
ขั้นตอนการผลิตดังแสดงในรูปที่ ๔

รูปที่ ๔ แสดงขั้นตอนการผลิตทราย Silicon ให้เป็นแว่นผลึกเดี่ยว
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๒.๓.๒ การทําเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) มีขั้นตอนการผลิตดังแสดงในรูปที่ ๕

รูปที่ ๕ แสดงขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
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๒.๓.๓ การทําแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) มีขั้นตอนการผลิตดังแสดงในรูปที่ ๖

รูปที่ ๖ แสดงขึ้นตอนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นดรรชนีที่จะชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของ
การใช้งานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยวิธีนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใด ๆ นอกจากพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่าและมีให้ใช้ชั่วนิรันดร์ ราคาทัง้ หมดจึงขึ้นอยู่กับราคาอุปกรณ์และอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์เท่านั้น
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๒.๔ ส่วนประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์กําเนิดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๒.๔.๑ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) จะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แต่ที่นิยมใช้กันมากมีอยู่
๒ แบบ คือแบบสี่เหลี่ยมและแบบกลม ซึง่ อาจจะถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ย่อยลงไปได้อีก หรืออาจจะเป็น
รูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ เซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่จะมีแรงดันไฟฟ้า
คงที่ คือ ประมาณ ๐.๕ โวลท์/เซลล์ แต่จํานวนกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่หน้าตัดของแต่ละ
ชิ้นเซลล์ ซึง่ โดยเฉลี่ยจะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ ๒ แอมแปร์ ต่อ ๑๐๐ ตารางเซนติเมตร แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะถูกออกแบบโดยอาศัยการนําชิ้นเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อกันแบบอนุกรม แบบขนานหรือแบบ
ผสมตามต้องการดังรูปที่ ๗ โดยปกติแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกออกแบบให้ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด ๑๒ โวลท์
ดังนั้น ถ้านําชิ้นเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อกันแบบอนุกรมจํานวน ๓๒ – ๓๖ ชิ้น ก็จะให้แรงดันไฟฟ้าประมาณ
๑๖ – ๑๘ โวลท์ เพื่อที่จะประจุไฟลงในแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

รูปที่ ๗ การต่อเรียงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มแี รงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าตามต้องการ
แบบขนาน (๑) แบบอนุกรม (๒) แบบผสม (๓)
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๒.๔.๒ กระจกนิรภัย สามารถให้แสงผ่านได้สูง (Tempered low iron, high
transmission glass) โดยให้แสงผ่านได้ถึง ๙๒ %
๒.๔.๓ EVA (Ethylene – Vinyl Acetate) เป็นสารเคลือบป้องกันไม่ให้ความชื้นและ
ฝุ่นละอองถูกเซลล์แสงอาทิตย์ได้
๒.๔.๔ กรอบ (Frame) ใช้อลูมิเนียมชุบแข็ง (Anodised aluminium) เพื่อทนต่อสภาพ
ดินฟ้าอากาศได้ดี
๒.๔.๕ แผ่นยึดด้านหลัง (Back cover) ใช้สารโพลิเมอร์ที่มีชื่อทางการค้าว่า TEDLAR
ซึ่งมีแผ่นอลูมิเนียมบาง ๆ แทรกอยู่ตรงกลาง
๒.๔.๖ Blocking Diode เป็นไดโอดที่ต่อไว้ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหล
กลับเข้าสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มแี สงแดด

รูปที่ ๘ การต่อ Blocking Diode
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๒.๔.๗ Bypass Diode เป็นไดโอดที่ต่อคร่อมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ ๒ แถว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กระแสขาดวงจร และไม่ทําให้เกิดจุดไหม้บนเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อมีเงามาบังบนเซลล์แสงอาทิตย์
ในขณะทีใ่ ช้งาน โดยปกติ Bypass Diode จะถูกต่อแบบ Reverse Bias กระแสในเซลล์แต่ละแถวก็จะไหล
ตามปกติ แต่เมื่อเซลล์ตัวหนึง่ ถูกเงาบังขาดวงจร Bypass diode ก็จะถูกต่อแบบ Forward Bias กระแสก็จะ
ไหลผ่านตัวไดโอดโดยไม่ผ่านเซลล์แถวนั้น

รูปที่ ๙ การต่อ Diode แบบ Reverse Bias และ Forward Bias

รูปที่ ๑๐ ส่วนประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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๒.๕ คุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
๒.๕.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จํานวนหลายเซลล์ และแต่
ละเซลล์จะต่ออนุกรมกันเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ประจุลงในแบตเตอรี่ โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมการประจุ
๒.๕.๒ ใช้เซลล์แบบซิลิคอน เพื่อให้สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยตรงและจากแสงกระจาย (Diffuse Light)
๒.๕.๓ การต่อเชื่อมวงจรระหว่างเซลล์ จะใช้แถบโลหะเงินหรืออลูมิเนียม ๒ แถบแบบ
คู่ขนานกัน เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
๒.๕.๔ ผิวหน้าเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์จะได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการสะท้อน
ของแสงที่เกิดขึ้น
๒.๕.๕ ผิวหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้ชนิด Tempered low iron, High
transmission glass ทนต่อการตกกระแทกและมีประสิทธิภาพสูงในการส่งผ่านแสงได้สูงถึง ๙๒ % สําหรับ
พื้นผิวกระจกด้านในจะออกแบบให้แสงสะท้อนและกระจายกลับไปยังเซลล์ และด้านหลังรองด้วยแผ่น
โพลิเมอร์ ซึ่งทนทานต่อการขีดข่วนและฉีกขาด
๒.๕.๖ เซลล์แต่ละเซลล์จะถูกเคลือบอยู่ระหว่างชั้นของ Ethylene Vinyl Acetate
(EVA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้น
๒.๕.๗ โลหะหุ้มขอบ ใช้อลูมิเนียมชุบแข็งซึ่งทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเรา และ
สามารถป้องกันน้ําได้ มีน้ําหนักเบา

รูปที่ ๑๑ แผนภูมิของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
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๒.๖ ระบบการทํางานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อประจุลงแบตเตอรี่ในเวลากลางวันขณะที่มีแสงแดด โดยเซลล์
แสงอาทิตย์จะรับแสงอาทิตย์มาในรูปแบบของคลื่นแสง ซึ่งภาพในประกอบไปด้วยสารซิลิคอนแบบ N - P
(N-Type และ P-Type) และสาร N - P นี้จะทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว
นําไปประจุลงในแบตเตอรี่ ส่วนในเวลากลางคืนเมื่อหมดแสงแดด แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหยุดการทํางาน
เนื่องจากไม่ได้รับแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ถูกประจุไว้ในเวลากลางวันจะไม่ไหลย้อนกลับ
เข้าสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากมี Blocking Diode ต่อไว้เป็นตัวป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ไหลกลับเข้าสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
๒.๗ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากโลกของเรามีรปู ร่างคล้ายกับทรงกลมและมีพื้นผิว
โค้งเป็นส่วนมาก ดังนั้นการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเทศจะติดตั้งไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับละติจูดที่
ประเทศนั้น ๆ ตั้งอยู่ ดังนั้น จํานวนมุมองศาที่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไป
ประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือจะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทํามุมกับพื้นระนาบเท่ากับละติจูดของตําบลที่นั้น
และหันไปทางทิศใต้ ส่วนประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะติดตั้งหันไปทางทิศเหนือ ยกเว้นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
เส้นละติจูดที่เกินกว่า ๕๐ องศา จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทํามุมกับพื้นระนาบ ๖๕ องศา สําหรับ
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือของประเทศไทยจะตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๖ – ๑๔ องศา เหนือ การติดตั้งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ตามทฤษฎีควรติดตั้งทํามุมกับพื้นระนาบ ๖ – ๑๔ องศา ตามละติจูด ของตําบลที่ที่
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือนั้นตั้งอยู่ แต่ในทางปฏิบัติประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น การติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จึงควรติดตั้งทํามุมกับพื้นระนาบประมาณ ๑๐ – ๑๕ องศา เพื่อสะดวกในการทําความสะอาดและ
ป้องกันน้ําฝนขังอยู่ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยหันไปทางทิศใต้เสมอ และต้องไม่มีเงามาตกบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่เกิดจากอาคารข้างเคียง ต้นไม้และอื่น ๆ หากเกิดการบังเงาจะเกิดความเสียหายแก่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งได้

รูปที่ ๑๒ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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๒.๘ ข้อดีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์มีข้อดีหลายประการได้แก่
๒.๘.๑ มีความสามารถในการใช้งานที่ถาวร
๒.๘.๒ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายขณะใช้งาน
๒.๘.๓ ไม่มีของเสียเหลือใช้
๒.๘.๔ มีความสามารถแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง
๒.๘.๕ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้อัตราส่วนระห่างกําลังไฟฟ้าต่อน้ําหนักสูงสุด เมื่อ
เทียบกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอื่นๆ
๒.๘.๖ สะอาด ปราศจากมลพิษต่าง ๆ เช่น ควัน เสียง กลิ่น
๒.๘.๗ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ในระหว่างใช้งาน เช่น ไม่เกิดปัญหาไฟไหม้
๒.๘.๘ ใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่ เช่น กลางทะเล หุบเขา ยอดเขา
๒.๘.๙ สามารถทํางานได้โดยปราศจากคนดูแล และบํารุงรักษา เช่น ไม่ต้องติดตั้งเครื่อง
ไม่ต้องเติมน้ํามัน
๒.๙ ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
๒.๙.๑ ประสิทธิภาพ
-

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ระบบการทํางานยุ่งยาก
ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน
มีความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล
ต้องบํารุงรักษาตลอดเวลา

-

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบการทํางานง่ายกว่า
ไม่ต้องการเชื้อเพลิง
มีชิ้นส่วนเสือ่ มสภาพน้อย
ไม่ต้องการการซ่อมบํารุงรักษา

-

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานสะอาด
ปราศจาก กลิ่น ควัน เสียง และความร้อน
ปราศจากอันตรายต่อคนและสัตว์
ไม่ส่วนใดเคลื่อนไหว

-

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ใช้เงินลงทุนต่ํา
ปราศจากค่าเชื้อเพลิง
ปราศจากค่าอะไหล่
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

๒.๙.๒ มลภาวะและอันตราย
-

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สร้างมลภาวะให้คนและสัตว์
มีควันจากการเผาผลาญเชือ้ เพลิง
มีเสียงจากการสันดาป
มีความร้อน
มีกลิ่น
มีอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกล
มีการระเบิดจากเชื้อเพลิง

-

๒.๙.๓ การลงทุน
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ใช้เงินลงทุนสูง
เสียค่าเชื้อเพลิงสูง
เสียค่าอะไหล่
เสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและเดินเครื่อง
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สรุป ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
รายการ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

๑๐ - ๒๐%

๘๐ - ๙๐%

๒. อะไหล่

ต้องการ

ไม่ต้องการ

๓. การบํารุงรักษา

ทุกวัน

ทุก ๑ ปี

๔. เชื้อเพลิง

ต้องการ

ไม่ต้องการ

๖ ปี

๒๐ ปี

๖. กลิ่น, ควัน, เสียง, ความร้อน

มี

ไม่มี

๗. อันตรายต่อคนและสัตว์

สูง

ไม่มี

๘. การลงทุน

สูง

ต่ํา

จํากัด

ทุกแห่ง

๑. ประสิทธิภาพ

๕. อายุการใช้งาน

๙. สถานทีใ่ ช้งาน

โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลกับระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในทุก ๆ ด้าน แล้ว จะเห็นว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เสียค่าใช้จ่ายต่ํากว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล
การใช้งานได้เปรียบและให้ประโยชน์อย่างมหาศาล มากกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล
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บทที่ ๓
ตัวเรือนตะเกียง
๓.๑ ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) ตัวเรือนตะเกียงเป็นแหล่งกําเนิดของแสงไฟที่เรา
สามารถมองเห็นได้โดยภายในตัวเรือนตะเกียงจะบรรจุไว้ด้วยหลอดไฟ (Lamps), เครื่องควบคุมจังหวะไฟ
(Flasher) , เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (Lamp changer) และ สวิตช์แสงแดด (Sun switch) ตัวเรือนตะเกียง
มีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ ๒ อย่าง คือ เลนส์เบ่งแสง (Lens) และฐานตัวเรือนตะเกียง
๓.๑.๑ เลนส์เบ่งแสง (Lens) มีหน้าที่ รวบรวมแสงสว่างจากหลอดไฟแล้วขยาย หรือ
กระจายแสงส่งผ่านเลนส์ออกไปในทิศทางที่ต้องการ ทําให้มองเห็นแสงไฟได้ในระยะที่ไกล ๆ เลนส์เบ่งแสงนี้
จะทําด้วยอะคริลิก (Acrylic) และด้านนอกของเลนส์จะมีกระจกรอบนอกสําหรับป้องกันกระจกเบ่งแสง
หรือไม่ก็ได้ คุณสมบัติของเลนส์แบบ Acrylic จะมีน้ําหนักเบาและเมื่อถูกแสงแดดจะไม่ทําให้สซี ีดจางหรือ
เปลี่ยนสีได้ง่าย เลนส์เบ่งแสง แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ แบบเลนส์อยู่กบั ที่และแบบเลนส์หมุน
๓.๑.๑.๑ แบบเลนส์อยู่กบั ที่ จะให้แสงสว่างที่ส่งผ่านเลนส์ออกไปมีลักษณะเป็น
รูปพัด (Fan beam) ซึ่งจะเห็นแสงกระจายไปในแนวระดับรอบทิศทาง
๓.๑.๑.๒ แบบเลนส์หมุน จะให้แสงสว่างที่ส่งผ่านเลนส์ออกไปมีลักษณะเป็น
ลําแสง (Pencil beam) ในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ เช่น แสงจากไฟฉาย หรือแสงจากไฟ
หน้ารถยนต์ เลนส์เบ่งแสงที่ใช้กนั โดยทั่วไปจะมีสีต่าง ๆ กัน ดังนี้ คือ สีขาว, สีแดง, สีเขียวและสีเหลือง
ซึ่งสีต่าง ๆ นี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะอย่างที่ต้องการใช้งานเช่น เลนส์สีขาว ใช้สาํ หรับเครื่องหมายช่วย
การเดินเรือทั่ว ๆ ไป ตามประภาคาร กระโจมไฟ หรือทุ่นไฟ เลนส์สีเขียว ใช้สาํ หรับแนวทางเดินเรือใน
ร่องน้ําทางเดินเรือทางด้านกราบขวา เลนส์สแี ดง ใช้สาํ หรับแนวทางเดินเรือในร่องน้ําทางเดินเรือทางด้าน
กราบซ้าย เลนส์สีเหลือง จะใช้เกี่ยวกับเครื่องหมายพิเศษ สําหรับการเดินเรือ
๓.๑.๒ ฐานตัวเรือนตะเกียง จะทําหน้าที่รองรับเลนส์เบ่งแสง ทําด้วย Fiber หรือ
Aluminium หรือ Polycarbonate ที่มีคณ
ุ ภาพสูงไม่แตกร้าว หรือเปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงแดดและใช้งานไปนาน ๆ
๓.๒ ตัวเรือนตะเกียงแบบเลนส์อยู่กับที่
๓.๒.๑ ตะเกียงแบบ ML-300 หมายถึง ตะเกียงขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๓๐๐ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ติดตั้งตามประภาคาร และกระโจมไฟ
ที่ต้องการความสว่างมาก เพราะตะเกียงชนิดนี้จะใช้เลนส์ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จึงทําให้แสงไฟที่เปล่ง
ออกมามองเห็นได้ในระยะไกลมาก ซึ่งตะเกียงแบบ ML-300 ของบริษทั Tideland ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีรายละเอียดดังนี้
ก. ความสูงตัวเรือนตะเกียงจากส่วนล่างของฐานตัวเรือนตะเกียงถึงยอดสูงสุดของ
ตัวเลนส์ยาว ๗๗๘ มม.
ข. ความสูงของเลนส์ ๖๐๘ มม.
ค. ความสูงของฐานตัวเรือนตะเกียง ๑๗๐ มม.
ง. ความกว้างของฐานตัวเรือนตะเกียง ๔๒๒ มม.
จ. ความสูงจากส่วนล่างของเลนส์ถึงจุดกึ่งกลางตัวเลนส์ (Focal Plane) ๒๗๑ มม.
ฉ. น้ําหนักรวม ๘.๗ กิโลกรัม หรือ ๑๙ ปอนด์
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๓.๒.๑.๑ ส่วนประกอบของตะเกียงแบบ ML-300 มีดังนี้
ก. เลนส์ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร
ข. ฐานตัวเรือนตะเกียง
ค. สกรูสําหรับยึดฐานตัวเรือนตะเกียงกับเลนส์ (Base Gasket)
ง. สกรูสําหรับยึดเลนส์ (Lens Gasket)
จ. ระดับน้ําฟองยาว (Spirit Level) จะติดตั้งอยู่บนขอบเลนส์เบ่งแสง
มีจํานวน ๒ ตัว และระยะห่างคิดเป็นมุมเท่ากับ ๙๐ องศา (หรือ ๑/๔ ของขอบเลนส์)

รูปที่ ๑๓ ตะเกียงแบบ ML-300

รูปที่ ๑๔ ส่วนประกอบและรายละเอียดตะเกียง ML-300
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๓.๒.๑.๒ การติดตั้งตะเกียงแบบ ML-300 การติดตั้งตะเกียงขนาด ML-300 บน
ประภาคารหรือกระโจมไฟ ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ใช้น๊อตแสตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ยาว ๔ นิ้ว มี
เกลียวตลอด ตัวน๊อตร้อยเข้ากับฐานตัวกระโจม โดยให้หัวน๊อตอยู่ใต้ฐานตัวกระโจมและเกลียวน๊อตตั้งขึ้น
จํานวน ๓ ตัว
ข. ใส่แหวนพร้อมหัวน๊อตแสตนเลสขนาด ๑/๒ นิ้ว แล้วกวดล๊อคเข้า
ให้แน่นติดกับฐานตัวกระโจม
ค. ใส่หัวน๊อตแสตนเลสพร้อมแหวนขนาด ๑/๒ นิ้ว (ตามรูปที่ ๑๗ จะเป็น
หัวน๊อตแสตนเลสตัว B) แล้วกวดตามเข็มนาฬิกาเข้าไปประมาณ ๒๗ เกลียว ทั้ง ๓ ตัว เพื่อรองรับฐาน
ตัวเรือนตะเกียง สําหรับหัวน๊อตตัวนี้จะมีประโยชน์ในการตั้งระดับลูกน้ําที่เรือนตะเกียงให้ได้ระดับ
ง. นําตัวเรือนตะเกียงแบบ ML-300 วางลงบนน๊อตที่ติดตั้งไว้ โดยรูที่
เจาะไว้บริเวณตรงฐานรองรับตัวตะเกียงจะพอดีกับน๊อตที่ติดตั้งไว้
จ. เมื่อติดตั้งตัวเรือนตะเกียงเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่แหวนและหัวน๊อต
แสตนเลสขนาด ๑/๒ นิ้ว แล้วกวดตามเข็มนาฬิกาเข้าจนแน่นให้ติดกับฐานตัวเรือนตะเกียง (ตามรูปที่ ๑๗ จะ
เป็นหัวน๊อตแสตนเลสตัว A) ทั้ง ๓ ตัว สําหรับหัวน๊อตตัว A นี้ จะกวดแน่นก็ต่อเมื่อเราตั้งระดับลูกน้ําที่หัวน๊อต
ตัว B เรียบร้อยแล้ว จึงล๊อคหัวน๊อตตัว A
ฉ. เมื่อทําการติดตั้งตัวเรือนตะเกียงเรียบร้อยแล้ว ให้สังเกตดูระดับน้ํา
(Level Vial) ที่อยู่บริเวณขอบเลนส์เบ่งแสงด้วยว่าได้ระดับหรือไม่ ระดับน้ําที่เลนส์เบ่งแสงจะมีทั้งหมด ๒ ตัว
โดยระดับน้ําตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒ จะวางอยู่บนขอบเลนส์และระยะห่างถ้าคิดเป็นมุมเท่ากับ ๙๐ องศา (หรือ
๑/๔ ของขอบเลนส์) ถ้าระดับน้ําทั้ง ๒ ตัว ไม่อยู่ในแนวกึ่งกลางของขีดแบ่งระดับแล้ว ให้ทําการปรับแต่ง
หัวน๊อตแสตนเลสตัว B ที่ใต้ฐานตัวเรือนตะเกียงทั้ง ๓ ตัว โดยวิธีการปรับแต่งดังนี้
๑) ปรับแต่งระดับน้ําตัวใดตัวหนึ่งให้ได้ระดับก่อน สมมุติว่า ต้องการ
แต่งระดับน้ําตัวที่ ๑ ก่อนให้ปรับแต่งหัวน๊อตตัว B ที่อยู่ด้านล่างของฐานตัวเรือนตะเกียงจํานวน ๑ คู่ โดย
หัวน๊อตตัว B จะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวระดับน้ําที่จะทําการปรับแต่งและทําการปรับแต่งที่ละน้อยทั้ง
๒ ตัว เพื่อให้ระดับน้ําตัวที่ ๑ อยู่ในบริเวณกึ่งกลางของขีดแบ่งระดับที่ตัวระดับน้ํา เมือ่ ปรับแต่งได้ระดับแล้ว
ให้ไปทําการปรับแต่งระดับน้ําตัวที่ ๒ ต่อไป
๒) การปรับแต่งระดับน้ําตัวที่ ๒ ให้ปรับแต่งหัวน๊อตตัว B ที่เหลืออยู่
อีกหนึ่งตัว โดยปรับแต่งทีละน้อยจนกว่าระดับน้ําตัวที่ ๒ อยู่ในบริเวณกึ่งกลางของขีดแบ่งระดับที่ตัวระดับน้ํา
๓) ถ้าการปรับแต่งระดับน้ําตัวที่ ๒ ไม่สามารถปรับแต่งหัวน๊อตตัว
B ที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งได้ ให้ใช้วิธีการปรับแต่งน๊อตอีกตัวหนึ่งช่วย โดยน๊อตตัว B ทีจ่ ะต้องทําการปรับแต่งให้อยู่
ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวระดับน้ําตัวที่ ๒
๔) เมื่อทําการปรับแต่งระดับน้ําทั้ง ๒ ตัว ให้อยู่กึ่งกลางของขีดแบ่ง
ระดับที่ตัวระดับน้ําได้แล้ว ให้ทําการกวดหัวน๊อตแสตนเลสตัว A (จะอยู่เหนือฐานตัวเรือนตะเกียง) ทั้ง ๓ ตัว
ให้แน่น เพื่อไม่ให้ระดับน้ําเคลื่อนได้ และการติดตั้งตัวเรือนตะเกียงจะได้ระดับที่ถูกต้องด้วย
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หมายเหตุ วิธีการปรับแต่งระดับน้ําทั้ง ๒ ตัว ให้ดูรปู ที่ ๑๗ ประกอบด้วย

รูปที่ ๑๕ การติดตั้งตัวเรือนตะเกียง ML-300

รูปที่ ๑๖ แสดงการประกอบการติดตั้งตะเกียง ML-300
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รูปที่ ๑๗ วิธีการปรับแต่งระดับน้ํา
๓.๒.๒ ตะเกียงแบบ FA-250 หมายถึง ตะเกียงขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๒๕๐ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้ จะใช้ติดตั้งตามประภาคารหรือกระโจมไฟ
แต่แสงไฟที่เปล่งออกมาจะน้อยกว่าตะเกียงขนาด ML-300 เนื่องจากเลนส์เบ่งแสงที่มขี นาดเล็กกว่า ตะเกียง
ขนาด FA-250 นี้จะติดตั้ง Bird spike อยู่บนส่วนยอดของเลนส์ เพื่อทําหน้าที่รวมแสงไฟที่สญ
ู เสียจากการ
กระจายออกมาส่วนบนของเลนส์ให้กลับเข้าไปภายในเลนส์และกระจายออกมาทางด้านข้างของเลนส์ ซึ่งการ
ติดตั้ง Bird spike นี้ จะทําให้เพิ่มกําลังส่องสว่างของแสงไฟได้ถึง ๘ %
๓.๒.๒.๑ รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของตะเกียงขนาด FA - 250 ของบริษัท
Pharos Marine
ก. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงยอด Bird spike ๗๐๐ มม.
ข. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงยอดเลนส์ (ไม่รวม Bird spike) ๕๑๖ มม.
ค. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงกึ่งกลางเลนส์ (Focal Plane) ๓๕๙ มม.
ง. น้ําหนักรวม ๘.๘๕ กิโลกรัม
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๓.๒.๒.๒ ส่วนประกอบของตะเกียงขนาด FA-250 มีดังนี้
ก. เลนส์ตะเกียงขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร
ข. ฐานตัวเรือนตะเกียง
ค. Bird spike จะติดตั้งอยู่บนส่วนยอดของเลนส์เบ่งแสง
ง. สกรูสําหรับยึดฐานตัวเรือนตะเกียงกับเลนส์ (Base Gasket)
จ. สกรูสําหรับยึดเลนส์ (Lens Gasket)
ฉ. ระดับน้ําฟองกลม (ตาไก่) จะติดตั้งอยู่ส่วนบนของฐานตัวเรือน
ตะเกียงจํานวน ๑ ตัว

รูปที่ ๑๘ ตะเกียงแบบ FA-250
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๓.๒.๓ ตะเกียงแบบ ML-155 หมายถึง ตะเกียงขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๑๕๕ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้จะให้กําลังส่องสว่างของแสงไฟน้อย ดังนั้นจึง
เหมาะสําหรับใช้ติดตั้งตามทุ่นไฟ ซึ่งต้องการระยะเห็นแสงไฟในระยะใกล้
๓.๒.๓.๑ รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของตะเกียง ML-155 ของบริษัท Tideland
ก. ความสูงตัวเรือนตะเกียงจากส่วนล่างของฐานตะเกียงถึงยอดสูงสุด
ของเลนส์ ๔๘๖.๙ มม.
ข. ความสูงของเลนส์ ๒๙๒.๑ มม.
ค. ความสูงของฐานตะเกียง ๑๙๔.๘ มม.
ง. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงกึ่งกลางเลนส์ (Focal Plane) ๑๐๕.๒ มม.
จ. ความกว้างของฐานตะเกียง ๒๕๗ มม. ฉ.น้ําหนัก ๓.๒ กิโลกรัม หรือ
๗ ปอนด์

รูปที่ ๑๙ ตะเกียงแบบ ML-155
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๓.๒.๔ ตะเกียงแบบ LBEA - 155 หมายถึงตะเกียงขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๑๕๕ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้จะให้กาํ ลังส่องสว่างของแสงไฟน้อย ดังนั้น
จึงเหมาะสําหรับใช้ติดตั้งตามทุ่นไฟ ซึ่งต้องการระยะเห็นแสงไฟในระยะใกล้
๓.๒.๔.๑ รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของตะเกียง LBEA-155 ของบริษัท
Pharos Marine
ก. ความสูงตัวเรือนตะเกียงจากส่วนล่างของฐานตะเกียงถึงยอดสูงสุด
ของเลนส์ ๔๗๐ มม.
ข. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงกึ่งกลางเลนส์ (focal Plane) ๒๘๖ มม.
ค. น้ําหนัก ๒.๒๕ กิโลกรัม

รูปที่ ๒๐ ตะเกียงแบบ LBEA-155
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๓.๒.๕ ตะเกียงแบบ ML-140 หมายถึง ตะเกียงขนาด ๑๔๐ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๑๔๐ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ติดตั้งตามทุ่นไฟ เพราะแสงไฟที่
ส่องผ่านเลนส์ออกมาในทางดิ่งจะมีมุมกระจายมากกว่า
๓.๒.๕.๑ รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของตะเกียง ML-140 ของบริษัท Tideland
ก. ความสูงตัวเรือนตะเกียงจากส่วนล่างของฐานตะเกียงถึงยอดสูงสุด
ของเลนส์ ๔๘๖.๙ มม.
ข. ความสูงของเลนส์ ๒๙๒.๑ มม.
ค. ความสูงของฐานตะเกียง ๑๙๔.๘ มม.
ง. ความสูงจากฐานตะเกียงถึงกึ่งกลางเลนส์ (Focal Plane) ๑๐๕.๒ มม.
จ. ความกว้างของฐานตะเกียง ๒๕๗ มม.
ฉ. น้ําหนัก ๓.๒ กิโลกรัม หรือ ๗ ปอนด์

รูปที่ ๒๑ ตะเกียงแบบ ML-140
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๓.๒.๖ ตะเกียงแบบ LBEA-85 หมายถึงตะเกียงขนาด ๘๕ มิลลิเมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ ๘๕ มิลลิเมตร ตะเกียงชนิดนี้จะให้กําลังส่องสว่างของแสงไฟน้อยกว่าตะเกียงแบบ
ML-155 และ LBEA-155 ดังนั้น จึงเหมาะสําหรับใช้ติดตั้งตามทุ่นไฟขนาดเล็กซึ่งต้องการระยะเห็นแสงไฟใน
ระยะใกล้

รูปที่ ๒๒ ตะเกียงแบบ LBEA-85
๓.๒.๗ ตะเกียงแบบ RL-125 ตะเกียงชนิดนี้จะแตกต่างกับตะเกียงที่ได้กล่าวมาแล้ว
กล่าวคือ ตัวเลนส์จะเป็นแบบ Beam Spreader โดยแสงสว่างจะกระจายออกมาเป็นลํา และส่องสว่างไปใน
ทิศทางเดียว ดังนั้นจึงนิยมติดตั้งตะเกียงรุ่นนี้ไว้บนหลักไฟนํา เพื่อใช้สําหรับเป็นที่หมายในการนําเรือเข้า –
ออกร่องน้ํา Beam Spreader นี้สามารถปรับมุมได้ ๓ องศา, ๖ องศา, ๑๒ องศา และ ๒๐ องศา จากแนว
ระดับพื้นราบ

รูปที่ ๒๓ ตะเกียงแบบ RL-125
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๓.๒.๗.๑ ส่วนประกอบของตะเกียง RL-125 ของบริษัท Tideland มีดังนี้
ก. ฐานและตัวเรือนตะเกียงทําด้วย Fiber
ข. Condenser Lens จะทําหน้าที่รวมแสงจากหลอดไฟ และส่งต่อไปยัง
Beam Spreader Lens
ค. Beam Spreader Lens เป็นเลนส์ทที่ ําหน้าที่กระจายแสงสว่าง
ออกมาเป็นลํา
ง. Concave Reflector จะเป็นกระจกทีส่ ะท้อนแสงสว่างซึ่งจะติดตั้งอยู่
ด้านหลังของหลอดไฟ ดังนั้น Concave Reflector จะทําหน้าที่สะท้อนแสงที่ไม่ได้ใช้ให้กลับไปยัง
Condenser Lens
จ. Spirit Level

รูปที่ ๒๔ ส่วนประกอบของตะเกียง RL-125
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๓.๒.๘ ตะเกียงแบบ FA - ๒๔๐ ตะเกียงชนิดนี้จะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับตะเกียง
แบบ RL-125 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Pharos Marine/Automatic Power Inc. และ Beam
Spreader Lens สามารถปรับมุมได้ ๓ องศา, ๕ องศา, ๘ องศา และ ๓๐ องศา จากแนวระดับพื้นราบ

รูปที่ ๒๕ ตะเกียงแบบ FA - 240
๓.๓ ตัวเรือนตะเกียงแบบเลนส์หมุน (Rotating Beacon) ตะเกียงแบบเลนส์หมุน (Rotating
Beacon) เป็นตะเกียงที่ให้กําลังส่องสว่างของแสงไฟสูง ทําให้มองเห็นแสงไฟได้ในระยะที่ไกลมากประมาณ
๒๐ ไมล์ทะเลขึ้นไป โดยเลนส์จะหมุนตลอดเวลาด้วยความเร็วคงที่ และหมุนรอบหลอดไฟที่ติดเป็นไฟนิ่ง
จึงทําให้เกิดเป็นจังหวะไฟวับ - วาบ
๓.๓.๑ ตะเกียงแบบ TRB - 400 เป็นตะเกียงแบบเลนส์หมุนของบริษัท Tideland

รูปที่ ๒๖ ตะเกียงแบบ TRB-400
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๓.๓.๑.๑ ส่วนประกอบของตะเกียงระบบเลนส์หมุนแบบ TRB - 400 มีส่วนประกอบ
ดังนี้
ก. ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) ประกอบด้วย
๑) ตัวเลนส์เป็นแบบเลนส์หมุน (Rotating Beacon) ซึ่งประกอบด้วย
เลนส์ชนิดตาวัว (Bull’s eye lenses) โดยมี Focus จุดรวมแสงอยู่กึ่งกลางของตัวเลนส์ และนําเลนส์แต่ละ
อันมาประกอบกันซึ่งเลนส์แต่ละอันที่จะนํามาประกอบกันจะมีจํานวน ๖ แผ่น (Panels) หรือ ๘ Panels นั้น
ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งาน โดยเลนส์ชนิด ๖ Panels จะให้กําลังส่องสว่างมากกว่าชนิด ๘ Panels เลนส์แต่ละ
Panels จะต้องมีขนาดและความกว้างของเลนส์แต่ละแผ่นเท่ากัน โดยตัวเลนส์จะทําด้วย Acrylic และเลนส์
ชนิดนี้จะหมุนอยู่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน สาเหตุที่ตัวเลนส์หมุนในเวลา
กลางวัน เนื่องจากเลนส์จะมี Focus จุดรวมแสงอยู่ที่กึ่งกลางตัวเลนส์ หากเลนส์หยุดนิ่ง จะทําให้แสงแดดที่
ส่องมายังเลนส์จะมารวมกันอยู่ที่จุด Focus และส่องผ่านไปยังภายในตัวตะเกียง ซึ่งจุด Focus นี้ เมื่อ
รวบรวมแสงแดดเป็นจํานวนมากแล้วจะทําให้เกิดความร้อนขึ้นภายในตะเกียง และจะเป็นผลทําให้หลอดไฟ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวตะเกียงได้รับความเสียหายได้ ดังนัน้ ตัวเลนส์จึงต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา
๒) ฐานรองรับและฝาครอบส่วนบนตัวตะเกียง ฐานรองรับตัวตะเกียง
มีหน้าที่สําหรับรองรับกระจกรอบนอกตัวตะเกียง และฝาครอบส่วนบนตัวตะเกียงจะติดตั้งอยู่บนกระจกรอบ
นอกตัวตะเกียงเพื่อป้องกันน้ําฝนเข้าไปอยู่ในตัวตะเกียง
๓) กระจกรอบนอกตัวตะเกียง มีหน้าที่ป้องกันลม ฝน และละอองน้ํา
เข้าไปในตัวเรือนตะเกียง โดยตัวกระจกรอบนอกจะทําด้วยแก้วใส
ข. ระบบขับเคลื่อนเลนส์หมุน ประกอบด้วย
๑) Motor ใช้มอเตอร์กระแสไฟตรงขนาด ๑๒ Volts ๕.๐ Watts
หรือ กําลังอาจจะน้อยกว่า เป็นต้นกําเนิดกําลังในการขับเคลื่อนเลนส์ให้หมุน
๒) สายพาน (Drive Belt) เป็นอุปกรณ์ตัวส่งถ่ายกําลังจากมอเตอร์
ไปยังแกนเพลาของตัวเลนส์
๓) ระบบควบคุมความเร็ว (Rotating Speeds) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การควบคุมมอเตอร์ให้หมุนด้วยความเร็วที่คงที่อยู่ตลอดเวลาการใช้งาน ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ตามความ
ต้องการ ซึ่งโดยปกติบริษัทผูผ้ ลิตจะต้องความเร็วไว้ที่ ๐.๕, ๑, ๑.๕, ๒, ๒.๕, ๓, ๓.๕, ๔, ๔.๕, ๕, ๕.๕, ๖, ๗,
๘, ๙ และ ๑๐ รอบ/นาที (RPM)
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รูปที่ ๒๗ อุปกรณ์ติดตั้งภายในตะเกียงระบบเลนส์หมุนแบบ TRB - 400
ค. เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด ๑๒ Volts และมีมอเตอร์กระแสตรงสําหรับหมุนเปลี่ยนหลอดไฟ โดยจะติดตั้งหลอดไฟไว้จํานวน
๖ หลอด เป็นหลอดไฟใช้งาน ๑ หลอด สํารอง ๕ หลอด เมื่อหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ขาดหรือชํารุด มอเตอร์จะ
ทําการหมุนเปลี่ยนหลอดไฟสํารองที่อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมาใช้งานแทนที่
ง. หลอดไฟ เป็นหลอดไฟชนิดฮาโลเจน (Halogen Lamps) ขนาด
๑๒ Volts ๙.๐ Amps หรือขนาด ๑๒ Volts ๑๐๐ Watts และมีอายุการใช้งานประมาณ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง
และหลอดไฟทีใ่ ช้กับตะเกียงระบบเลนส์หมุนจะติดเป็นไฟนิ่งตลอดเวลา
จ. สวิตช์แสงแดด เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด ๑๒ Volts ที่ใช้ในการควบคุมให้ไฟติดในเวลาหมดแสงแดด และควบคุมให้ไฟดับเมื่อมีแสงแดด การ
ทํางานของสวิตช์แสงแดดจะไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่ร้อนหรือเย็น
ฉ. ระดับน้ํา ที่ตัวตะเกียงจะติดตั้งระดับน้ําไว้เพื่อช่วยในการติดตั้งและ
ตรวจสอบให้ตะเกียงตั้งอยู่ในแนวระดับ หากการติดตั้งไม่อยู่ในแนวระดับอาจจะทําให้ระยะการมองเห็นได้ไกล
ของแสงไฟลดลง

29

๓.๓.๒ ตะเกียงแบบ APRB-252 ตะเกียงแบบ APRB-252 เป็นตะเกียงเลนส์หมุนแบบ
หนึ่งของบริษัท Pharos Marine/Automatic Power Inc. ซึ่งมีอุปกรณ์ส่วนประกอบและระบบการทํางาน
เหมือนกับตะเกียงแบบ TRB-400

รูปที่ ๒๘ ตะเกียงแบบ APRB-252
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บทที่ ๔
เครื่องควบคุมจังหวะไฟ
เครื่องควบคุมจังหวะไฟ (Flasher) มีหน้าที่ควบคุมไฟให้ติดและดับเป็นจังหวะสัญญาณต่าง ๆ
ตามที่กําหนดไว้ เครื่องควบคุมจังหวะไฟจะประกอบด้วยอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือ IC, Diodes,
Resistor, Capacitors และ Transistors ที่ประกอบกันและวางอยู่ในแผง Circuit board ซึ่งในแผง Circuit
board จะประกอบด้วย Flasher circuit และ Timer circuit
๔.๑ เครื่องควบคุมจังหวะไฟของตะเกียงแบบ ML-300, ML-155 และ ML-140 เครื่องควบคุม
จังหวะไฟของตะเกียงแบบ ML-300, ML-155 และ ML-140 ของบริษัท Tideland ที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมี
อยู่ ๒ แบบ คือ
๔.๑.๑ TF-3B Syncrostat Flasher
๔.๑.๒ TF-3B Micro Power Flasher และ TF-3B Micro Power OMNIBUS Flasher
๔.๑.๑ TF-3B Syncrostat Flasher
เครื่องควบคุมจังหวะไฟแบบ TF-3B Syncrostat Flasher นี้ ตัว Flasher จะแยก
Circuit Board ออกเป็น ๒ แผง คือ Flash Circuit และ Timer Circuit ซึ่งทั้ง ๒ แผงนี้จะเสียบอยู่ในแผงแม่
(Mother Board) อีกทีหนึ่ง แผง Flash Circuit และ Timer circuit

แผง Flash Circuit
แผง Timer circuit
รูปที่ ๒๙ แผง Flash Circuit และ Timer Circuit ของ TF-3B Syncrostat Flasher
สําหรับเครื่องควบคุมจังหวะไฟแบบ TF-3B Syncrostat Flasher เป็นเครื่องควบคุมจังหวะไฟ
ที่ออกแบบมาใช้งานเป็นรุ่นแรก ดังนั้นลักษณะไฟจะคงที่ (Fixed) คือ ลักษณะไฟจะถูกต้องมาจากโรงงาน
ผู้ผลิตตามลักษณะไฟที่กําหนด ไม่สามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนลักษณะไฟได้ และในปัจจุบันไม่นิยมมาใช้
งานแล้ว
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รูปที่ ๓๐ Flasher/Lampchanger แบบ TF-3B Syncrostat

รูปที่ ๓๑ ส่วนประกอบของ Flasher/Lampchanger แบบ TF-3B Syncrostat
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๔.๑.๒ TF-3B Micro Power Flasher และ TF-3B Micro Power Flasher
OMNIBUS Flasher
เครื่องควบคุมจังหวะไฟแบบ TF-3B Micro Power Flasher และ TF-3B Micro
Power Flasher OMNIBUS Flasher นี้ เป็นเครื่องควบคุมจังหวะไฟที่พัฒนามาจาแบบ TF-3B Syncrostat
Flasher โดยตัว Flasher จะรวม Flash Circuit และ Timer Circuit อยู่ในแผงเดียวกัน (Circuit Board)
และในแผง Circuit Board นี้จะมีสวิตช์อยู่ ๒ ตัว ซึ่งสวิตช์ทั้ง ๒ ตัวนี้ สามารถปรับแต่งลักษณะไฟต่าง ๆ ได้
ตามความต้องการ และแผง Circuit Board นี้ จะเสียบเข้ากับแผงแม่ (Mother Board) อีกทีหนึ่ง เครื่อง
ควบคุมจังหวะไฟ TF-3B Micro Power Flasher และ TF-3B Micro Power Flasher OMNIBUS Flasher
สามารถปรับแต่งลักษณะไฟได้ทั้งหมด ๒๕๖ ลักษณะไฟ โดยการตั้ง Code ที่สวิตช์ทั้ง ๒ ตัว (SW 1 และ SW 2)

รูปที่ ๓๒ Flasher/Lampchanger แบบ TF-3B Micro Power
๔.๒ เครื่องควบคุมจังหวะไฟของตะเกียงแบบ FA - 250 และ LBEA - 155 เครื่องควบคุม
จังหวะไฟของตะเกียงแบบ FA-250 และ LBEA-155 ของบริษัท Pharos Marine/Automatic Power Inc.
จะเป็นแบบ APF-247 P Soled State โดยตัว Flasher จะแยก Circuit Board ออกเป็น ๒ แผง คือ Flash
Circuit และ Timer Circuit เครื่องควบคุมจังหวะไฟแบบ APF-247 P Solid State นี้จะมีสวิตช์อยู่ ๒ ตัว
ซึ่งสวิตช์ทั้ง ๒ ตัวนี้ สามารถปรับแต่งลักษณะไฟได้จํานวน ๒๕๖ ลักษณะไฟเช่นเดียวกัน
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รูปที่ ๓๓ เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟแบบ APF-247 P Solid State
๔.๓ เครื่องควบคุมจังหวะไฟของตะเกียงแบบ LBEA-85 เครื่องควบคุมจังหวะไฟของตะเกียง
แบบ LBEA-85 จะเป็นแบบ ELCO-12 MkII Flasher ที่ไม่สามารถปรับแต่งลักษณะไฟได้ โดยลักษณะไฟ
จะถูกปรับแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตเพียงลักษณะเดียวตามที่ต้องการ

รูปที่ ๓๔ เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟแบบ ELCO-12 MkII Flasher
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๔.๔ วิธีการปรับแต่งลักษณะไฟ การปรับแต่งลักษณะไฟของเครื่องควบคุมจังหวะไฟแบบ
TF-3B Micro Power Flasher และ TF-3B Micro Power Flasher OMNIBUS Flasher และ APF-247 P
Solid State จํานวน ๒๕๖ ลักษณะไฟ มีวิธีการปรับแต่งลักษณะไฟเหมือนกัน โดยให้ปรับแต่งที่ Switch
ตัวที่ ๑ และ ตัวที่ ๒ และทีต่ ัว Switch ทั้ง ๒ ตัว จะมีอกั ษร A ถึง F และตัวเลข 0 – 9 กํากับอยู่ สําหรับ
Switch ตัวที่ ๑ จะอยู่ทางซ้ายมือ และ Switch ตัวที่ ๒ จะอยู่ทางขวามือ ดังภาพขยาย SW1 และ SW2
สําหรับการตั้งลักษณะไฟให้ดูจากคู่มือการตั้งลักษณะไฟประกอบด้วย

รูปที่ ๓๕ แผง Flasher แบบ TF-3B Micro Power และ Switch ตั้งลักษณะไฟ

ภาพขยาย SW1 และ SW2
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ตัวอย่างการตั้งลักษณะไฟ เช่น ต้องการลักษณะไฟ Fl 5s คือ สว่าง ๐.๕ วินาที มือ ๔.๕
วินาที = ๕ วินาที นั้น ให้นําลักษณะไฟที่ต้องการไปเทียบในตารางคู่มือการตั้งลักษณะไฟ โดยดูที่ช่อง
ABBREVIATION จะได้ลักษณะไฟออกมาเป็น Fl 5s (ON 1= 0.50, OFF 1 = 4.50) ซึ่งตรงกับลักษณะไฟที่
ต้องการ เมื่อได้ลักษณะไฟแล้ว มาดูที่ช่อง SW1/2 ว่าจะต้องตั้ง Code อะไร ซึ่งลักษณะไฟ Fl 5s (0.5 + 4.5
= 5.0 วินาที) จะต้องตั้งที่ Code 0D เมื่อได้ Code ที่จะต้องตั้ง คือ 0D แล้ว ให้มาตั้งที่ Switch ตัวที่ ๑
(SW1) และสวิตช์ตัวที่ ๒ (SW2) โดย Code ตัวแรกจะต้องตั้งที่ SW1 และ Code ตัวหลังตั้งที่ SW2
(SW1 และ SW2 จะมีตัวอักษรและตัวเลขกํากับอยู่) วิธีการตั้ง ให้หมุนแกนที่ SW1 (ตัวซ้ายมือ) ไปอยู่ที่
ตัวเลขหมายเลข 0 โดยมาร์คสีขาวที่แกน SW1 จะอยู่ตรงกับตัวเลขหมายเลข 0 เมื่อตั้ง SW1 เสร็จแล้ว ให้มา
ตั้งที่ SW2 (อยู่ทางขวามือ) ต่อไป โดยหมุนแกนที่ SW2 ให้ไปอยู่ที่ตัวอักษร D และมาร์คสีขาวที่แกน SW2
จะอยู่ตรงกับอักษร D เมื่อทําการตั้ง SW1 และ SW2 ไปอยู่ที่ Code 0D แล้ว ให้ทําการตรวจสอบลักษณะไฟ
ว่าถูกต้องตามที่กําหนดหรือไม่ โดยใช้นาฬิกาทําการจับเวลา
ข้อควรระวัง
การตั้งลักษณะไฟทุกครั้ง จะต้องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าออกจากแผง Circuit Board ทุกครั้ง
เพราะอาจจะทําให้ลักษณะไฟคาดเคลื่อน หรือแผง Circuit Board เสียหายได้
๔.๕ คู่มือการปรับแต่งลักษณะไฟ
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บทที่ ๕
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (Lampchanger) มีหน้าที่ควบคุมการหมุนเปลี่ยนหลอดไฟได้เองโดย
อัตโนมัติ เมื่อหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ชํารุด หรือไส้หลอดขาด จะทําการหมุนเปลี่ยนหลอดไฟอะไหล่ที่อยู่ในสภาพ
ที่ดีขึ้นมาแทนที่
๕.๑ ส่วนประกอบของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
๕.๑.๑ DC. MOTOR (มอเตอร์กระแสตรง) ขนาด ๑๐๐ mA (มิลลิแอมป์) จํานวน ๑ ตัว
๕.๑.๒ แผงวงจร (Printed Circuit) ควบคุมการเปลี่ยนหลอดไฟ
๕.๑.๓ หลอดไฟขนาด ๑๒ โวลท์ จํานวน ๖ หลอด
๕.๑.๔ Contact ที่เชื่อมต่อระหว่าง Printed Circuit กับหลอดไฟ
๕.๒ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟแบบ TF-3B Micro Power
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟแบบ TF-3B Micro Power เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Tideland
สําหรับติดตั้งในตะเกียง ML-300, ML-155 และ ML-140 ซึ่งสามารถติดตั้งหลอดไฟได้จํานวน ๖ หลอด

รูปที่ ๓๖ เครือ่ งเปลี่ยนหลอดไฟแบบ TF-3B Micro Power
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๕.๓ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟแบบ APL-1297
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟแบบ APL-1297 ของบริษัท Pharos Marine/Automatic Power Inc
จะติดตั้งในตะเกียงแบบ FA-250 และ LBEA-155

รูปที่ ๓๗ เครือ่ งเปลี่ยนหลอดไฟแบบ APL-1297
๕.๔ ระบบการทํางานของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
ระบบการทํางานของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟแบบ TF-3B Micro Power และแบบ APL-1297
จะมีระบบการทํางานที่เหมือนกันคือ เครือ่ งเปลี่ยนหลอดไฟจะถูกควบคุมการทํางานด้วยแผงวงจร Printed
circuit และ DC. Motor เพื่อไปหมุนเปลีย่ นหลอดไฟที่ชํารุด กล่าวคือ ที่ Lampchanger จะมีหลอดไฟติดตั้งอยู่
จํานวน ๖ ดวง โดยหลอดไฟที่ใช้งานทําให้เกิดแสงสว่างจะใช้เพียงหลอดเดียว ส่วนหลอดไฟที่เหลืออีกจํานวน
๕ หลอด จะเป็นหลอดอะไหล่สําหรับหมุนมาเปลี่ยนแทนหลอดไฟที่ใช้งานอยู่เมื่อชํารุด หรือหลอดขาด เมื่อ
หลอดไฟที่ใช้งานอยู่ชํารุดหรือขาด แผงวงจร Printed circuit นี้จะไปควบคุมมอเตอร์ให้หมุนเอาหลอดไฟ
อะไหล่สํารองดวงที่ ๑ มาแทนที่หลอดไฟที่ขาด และหน้า Contact จะทําหน้าที่เชื่อมต่อวงจรของ Printed
circuit กับหลอดไฟ จึงทําให้หลอดไฟติดเป็นปกติเหมือนเดิม และเมื่อหลอดไฟอะไหล่ดวงที่ ๑ ที่หมุนมา
แทนที่ขาดอีก Printed circuit ก็จะไปควบคุมมอเตอร์ให้หมุนเอาหลอดไฟอะไหล่ดวงที่ ๒ ให้ขนึ้ มาแทนที่
ซึ่ง Lampchanger จะทําหน้าที่เช่นนี้ตลอดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งครบหลอดไฟทั้งหมด จึงทําให้ไฟติดต่อเนื่อง
ตลอดไป เมือ่ หลอดไฟที่ใช้งานและหลอดไฟอะไหล่ทั้งหมดจํานวน ๖ ดวง ชํารุดหรือขาดทั้งหมด Printed
circuit จะทําการตรวจสอบหลอดไฟอีกครั้งหนึ่ง โดยการควบคุม Motor ให้หมุนตรวจสอบหลอดไฟทั้งหมด
อีกจํานวน ๑ รอบ ถ้ามอเตอร์หมุนตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีหลอดไฟที่ยังใช้งานได้เหลืออยู่ มอเตอร์จะหยุด
ตรงที่หลอดไฟนั้น และหน้า Contact จะต่อวงจร จึงทําให้ไฟติด แต่ถ้ามอเตอร์หมุนตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
หลอดไฟทั้งหมดชํารุดหรือขาด Printed circuit ก็จะทําการตัดวงจรออกทันที จึงทําให้ไฟดับ ดังนั้น
เราจึงต้องทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทั้งหมด และเมื่อทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว จะต้องทําการหมุน
Lampchanger ให้หน้าของ Contact สัมผัสกับขั้วหลอดไฟด้วย เพราะในขณะที่ Printed circuit ตัดวงจร
นั้น หน้า Contact จะไม่อยู่ในตําแหน่งที่สัมผัสกับขั้วของหลอดไฟ
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บทที่ ๖
สวิตช์แสงแดด
สวิตช์แสงแดด (Sun switch หรือ Photocell) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับควบคุมให้ไฟดับในเวลา
กลางวันและไฟติดในเวลากลางคืน การทํางานของสวิตช์แสงแดด จะขึน้ อยู่กับอํานาจแสงสว่างของดวงอาทิตย์
เป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อมีแสงแดด สวิตช์แสงแดด จะทําหน้าที่เปิดวงจรตัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จ่ายไป
ยัง Flasher, Lampchanger และหลอดไฟออก จึงทําให้ไฟดับในเวลากลางวัน และเมื่อหมดแสงสว่าง
สวิตช์แสงแดดจะทําหน้าที่ต่อวงจรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปจ่ายให้แก่ Flasher, Lampchanger และ
หลอดไฟต่อไป จึงทําให้ไฟติดในเวลากลางคืน หรือในขณะที่อากาศมืดครึ้ม
คุณสมบัติของสวิตช์แสงแดดที่ใช้กับตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
๑. ทํางานโดยอาศัยอํานาจแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และจะไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะความร้อนหรือ
หนาวของอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๒. มีความไวในการับแสงแดด ๔๐ Lux ถึง ๒๕๐ Lux
๓. ทําหน้าที่ตัดและต่อวงจรเหมือนสวิตช์ปิด-เปิด วงจรทั่ว ๆ ไปทางไฟฟ้า สวิตช์แสงแดดที่
ติดตั้งภายในตัวตะเกียง สวิตช์แสงแดดที่ติดตั้งภายนอกตัวตะเกียง

รูปที่ ๓๘ สวิตช์แสงแดดแบบติดตั้งภายในและภายนอก
Lux : เป็นหน่วยของการส่องสว่าง คือ จํานวน Flux ของการส่องสว่างต่อหน่วยพื้นที่
Lux = ลูเมน/ตารางเมตร (Lumen/m2)
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บทที่ ๗
หลอดไฟ
๗.๑ หลอดไฟ (Lamps) หลอดไฟ (Lamps) เป็นจุดกําเนิดให้เกิดแสงสว่าง โดยมีไส้หลอด
(Filament) เป็นตัวจุดแสงไฟ ซึ่งจะทําการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงสว่าง โดยกระแสไฟฟ้าจะ
ถูกส่งมาจากเครื่องควบคุมจังหวะไฟ จึงทําให้เกิดแสงสว่างที่สามารถทําให้เรามองเห็นได้

รูปที่ ๓๙ ส่วนประกอบของหลอดไฟ
๗.๒ ส่วนประกอบของหลอดไฟ ประกอบด้วย
๗.๒.๑ Far Side Focus Dot คือ จุดรวมแสงระยะไกล
๗.๒.๒ Near Side Focus Dot คือ จุดรวมแสงระยะใกล้
๗.๒.๓ Filament คือ เส้นลวดทีอ่ ยู่ในดวงโคม ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของแสงสว่างที่ทําให้
มองเห็นได้ โดยเส้นลวดจะทําด้วยทังสเตน ที่ใช้ทังสเตนเพราะมีจุดหลอมตัวสูง อัตราการระเหยต่ํา (ถ้าระเหยเร็ว
จะทําให้ไส้หลอดขาดเร็วขึ้น)
๗.๒.๔ Lamp Envelope คือ เปลือกนอกที่หอ่ หุ้มดวงโคมซึ่งทําด้วยแก้วและเป็นตัว
ป้องกันอากาศไม่เข้าไปภายในหลอดไฟ
๗.๒.๕ Base คือ ขั้วของหลอดไฟที่ทําหน้าที่ช่วยยึดหลอดไว้กับขั้วหลอดอย่างมั่นคง
สําหรับการต่อเข้ากับวงจรไฟ และทําหน้าที่นํากระแสจากวงจรไฟฟ้าไปจ่ายให้กับไส้หลอด ซึ่งขั้วของหลอด
จะทําด้วยอลูมเิ นียม ปลายขั้วของหลอดตรงกลางบัดกรีด้วยตะกั่ว เพื่อให้สัมผัสและกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีขึ้น
๗.๒.๖ Gas ภายในหลอดแก้วหรือดวงโคมจะบรรจุก๊าซไนโตรเจนและอาร์กอนไว้ เพื่อให้
ไส้หลอดระเหยช้าลง และอายุการใช้งานของไส้หลอดจะนานขึ้น
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๗.๓ หลอดไฟแบบ C-8, S-8 และ CC-8, S-11 หลอดไฟที่ใช้งานกับตะเกียงระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์จะเป็นหลอดไฟที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในทะเลโดยเฉพาะ (Marine signal lamps) ซึง่ มีความ
ทนทานต่อไอน้ําทะเล สําหรับหลอดไฟที่ใช้จะเป็นหลอดไฟสีขาว ขนาดแรงดัน ๑๒ Volts ชนิด C-8, S-8
หรือ CC-8, S-11 และขนาดของกระแสจะขั้นอยู่กับการนําหลอดไฟชนิดนั้น ๆ ไปใช้งาน

รูปที่ ๔๐ หลอดไฟแบบ S-8 และ S-11
C-8, CC-8 : เป็นประเภทของไส้หลอด โดยหลอดไฟแบบ C-8 ขดลวดของไส้หลอดจะอยู่ในแนวตั้ง ใช้กับ
หลอดที่มีขั้วแบบเรียบอยู่หัวท้าย ส่วนหลอดไฟแบบ CC-8 ไส้หลอดเป็นขดลวดชนิดขดในตัวเอง
ไส้สั้น ยึดอยู่ในแนวตั้ง (CC = Coiled Coil Filament)
S-8, S-11 : เป็นชนิดของ Envelope
สําหรับหลอดไฟที่นิยมใช้กับตะเกียงขนาด ML-300 และ FA-250 คือ หลอดไฟชนิด CC-8, S-11
ขนาด ๑๒ Volts ๑.๙ Amperes หรือชนิด CC-8, S-11 ขนาด ๑๒ Volts 3.0 Amperes ส่วนหลอดไฟที่ใช้
กับตะเกียงขนาด ML-155, LBEA-155 จะเป็นหลอดไฟชนิด C-8, S-8 ขนาด ๑๒ Volts ๐.๗๗ Amperes
หรือชนิด C-8, S-8 ขนาด ๑๒ Volts ๑.๑๕ Amperes อายุการใช้งานของหลอดไฟแบบ C-8, S-8 และ
CC-8, S-11 นั้น จะมีอายุการใช้งานประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ทั้งนี้อายุการใช้งานของไฟจะยาวนานเท่าใด
ขึ้นอยู่กับคาบเวลาสว่างของลักษณะไฟที่ใช้งานด้วย และเมื่อมีอายุการใช้งานครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงแล้ว จะต้อง
ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
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ตารางที่ ๑ ขนาดแรงดัน กระแส และอายุการใช้งานของหลอดไฟ
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๗.๔ หลอดไฟแบบทังสเตนอาโลเจน (Tungsten Halogen Lamps) หลอดไฟแบบทังสเตน
ฮาโลเจนหรือหลอดฮาโลเจน เป็นหลอดไส้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแต่ต่างจากหลอดไส้ทั่ว ๆ ไป โดยไส้หลอดจะ
ทําด้วยทังสเตน และภายในบรรจุก๊าซฮาโลเจนเข้าไป หรือบางครั้งก็ใช้ก๊าซไอโอดีน (Iodine) จึงถูกเรียกว่า
หลอดไอโอดีน ได้เช่นกัน
หลอดไฟแบบทังสเตนฮาโลเจนจะให้ไฟที่สว่างเกือบเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบหลอดไส้ขนาด
เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็กินไฟน้อยกว่าด้วย หลอดฮาโลเจนจะทนความร้อนได้สูง มีอายุการใช้งานได้นาน
หลอดไฟฮาโลเจนจะไม่หมองดําเหมือนหลอดไฟธรรมดาเมือ่ ใช้งานไปนาน ๆ เนื่องจาก ตัวหลอดทําด้วยหินเขีย้ ว
หนุมาน หรือหิน “ควอตซ์” ภายในหลอดบรรจุก๊าซฮาโลเจนและไอโอดินไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงห้ามมิให้ใช้มือจับที่
ตัวหลอด เพราะมือคนเรามักจะมีเหงื่อ และเหงื่อมีเกลือแร่ ซึ่งถ้าจับตัวหลอดแล้ว ผิวของหลอดจะเกิดเป็น
รอยขึ้น ซึ่งรอยคราบที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าไม่ทําความสะอาด เมื่อหลอดมีความร้อน ๆ จะทําให้รอยคราบไหม้ติดกับ
ตัวแก้ว หลอดอาจร้าว หรือไส้หลอดอาจขาดตรงจุดนั้นได้ เราสามารถลบรอยคราบนั้นได้ โดยใช้แอลกอฮอล์
เช็ดบริเวณรอยคราบที่จับนั้น
วิธีการจับหลอดฮาโลเจนที่ถูกต้องนั้น ให้จบั ที่บริเวณขั้ว ห้ามจับบริเวณที่หลอดแก้ว แต่ถ้า
หากมีความจําเป็นต้องจับที่ตัวหลอดแก้ว ก็ให้ใช้ผ้าคลุมที่ตัวหลอดแก้วก่อนแล้วจึงใช้มือจับผ้าที่คลุม
หลอดแก้วนั้น หลอดฮาโลเจนจะมีอายุการใช้งานได้นานถึง ๒,๐๐๐ ชั่วโมง

รูปที่ ๔๑ หลอดไฟแบบทังสเตนฮาโลเจน หรือ หลอดไอโอดีน
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๗.๕ การทํางานของหลอดฮาโลเจน เมื่อเราเปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ไส้ทังสเตน เมื่อไส้
ทังสเตนร้อนแดงและให้แสงสว่าง
ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าจะทําให้ทังสเตนปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอน
ออกมาจากไส้หลอด ซึ่งอนุภาคเหล่านี้จะจับอยู่ตามผิวของหลอดแก้วด้านใน ในหลอดไฟแบบเดิม การสูญเสีย
อนุภาคอิเล็กตรอนของไส้หลอดจะมีผลต่อการให้แสงสว่างที่น้อยลงของไส้หลอด และทําให้อายุการทํางาน
ของไส้หลอดลดน้อยลงเรื่อย ๆ แต่กับฮาโลเจน ก๊าซฮาโลเจนที่บรรจุอยู่ในหลอด เมื่อได้รับความร้อนจาก
ไส้หลอดมากกว่า ๕๐๐ องศาฟาเรนไฮต์ ก็จะเกิดการหมุนเวียนของอนุภาคอิเล็กตรอนของทังสเตนที่เกาะอยู่
ตามผิวหลอดด้านใน ด้วยคุณสมบัติไวต่อการรวมตัวกับธาตุอื่นสูง เมื่อเข้ารวมกับอนุภาคอิเล็กตรอนแล้ว
อนุภาคของก๊าซฮาโลเจนก็จะไหลเวียนกลับเข้าสู่ไส้หลอด และถ่ายคืนอนุภาคอิเล็กตรอน ของทังสเตนให้
กลับคืนสู่ไส้หลอด เมื่อไส้หลอดไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและมีอุณหภูมิลดลง และเมื่อไส้หลอดได้รับความ
ร้อนอีกครั้ง เมือ่ มีการใช้งาน ซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีก หมุนเวียนกันไป ดังนั้นไส้หลอดจึงอยู่ใน
สภาพเดิมตลอด ผล คือ เป็นการยืดอายุของไส้หลอดและเพื่อประสิทธิภาพการทํางานในการให้แสงสว่าง
๗.๖ การติดตั้งหลอดไฟภายในตัวเรือนตะเกียง การติดตั้งหลอดไฟกับตะเกียงชนิดต่าง ๆ นั้น
จุดศูนย์กลาง (Focus) ของไส้หลอดจะต้องอยู่กึ่งกลางระดับเดียวกันกับจุด Focus ของเลนส์เบ่งแสง ดังแสดง
ในรูปข้างล่าง หากจุดศูนย์กลางของไส้หลอดไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับจุด Focus แล้ว จะเป็นผลทําให้ระยะ
การมองเห็นได้ไกลของแสงไฟลดลง

รูปที่ ๔๒ จุดแสดง Focus ของหลอดไฟกับเลนส์เบ่งแสง
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๗.๗ การคํานวณอายุการใช้งานของหลอดไฟ หลอดไฟที่ใช้งานจะมีอายุการใช้งานประมาณ
๑,๐๐๐ ชั่วโมง หรือ ๒,๐๐๐ ชั่วโมง เราไม่สามารถทราบได้ว่าใช้งานได้นานกี่วันจึงจะครบชั่วโมงการใช้งาน
เพราะอายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับเวลาของการจุดไส้หลอดแต่ละครั้ง (เวลาสว่างของไฟ) ดังนั้นเราจึงต้องมา
คํานวณหาจํานวนวันอายุการใช้งานของหลอดไฟที่จะใช้งานได้ครบชั่วโมงการใช้งาน โดยใช้สูตรในการคํานวณ
ดังนี้ F = (L x T) / (t x D) เมื่อ :
F = ระยะเวลาการใช้งานของหลอดไฟ (คิดเป็นวัน)
L = อายุการใช้งานของหลอดไฟ (คิดเป็นชั่วโมง)
T = คาบเวลารวมของลักษณะไฟ คือ ระยะสว่าง + มืด (คิดเป็นวินาที)
t = คาบเวลาสว่างของไฟ (คิดเป็นวินาที)
D = ชั่วโมงการใช้งานของหลอดไฟแต่ละวัน (ในน่านน้ําไทยใช้ ๑๔ ชั่วโมง)
ตัวอย่าง
กระโจมไฟเกาะสัตกูด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุน่ ML-300
ลักษณะของไฟ ๐.๓ + ๒.๗ = ๓.๐ วินาที หลอดไฟที่ใช้ขนาด ๑๒ Volts ๑.๙ Amperes จงคํานวณหา
ระยะเวลาการใช้งานของหลอดไฟ เมื่อหลอดไฟมีอายุการใช้งานประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
วิธีทํา
จากสูตร F = (L x T) / (t x D)
L = อายุการใช้งานของหลอดไฟ = ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
T = คาบเวลารวมของลักษณะไฟ = ๓.๐ วินาที
t = คาบเวลาสว่างของไฟ ๐.๓ วินาที
D = ชั่วโมงการใช้งานของหลอดไฟใน ๑ วัน = ๑๔ ชั่วโมง
แทนค่าในสูตรจะได้
F = (๑,๐๐๐ x ๓.๐) / (๐.๓ x ๑๔) = ๗๑๔ วัน หรือ ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๘ วัน
ดังนั้น หลอดไฟสามารถใช้งานได้ ๗๑๔ วัน หรือ ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๘ วัน จึงจะต้องทําการเปลี่ยนหลอดไฟ
ตัวอย่าง
กระโจมไฟเกาะรา จ.พังงา ได้ติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น ML-300 ลักษณะไฟ
๐.๕ + ๑.๐ + ๐.๕ + ๑.๐ + ๐.๕ + ๔.๕ = ๘.๐ วินาที หลอดไฟทีใ่ ช้ขนาด ๑๒ Volts ๓.๐ Amperes
อายุการใช้งานของหลอดไฟประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง จงคํานวณหาระยะเวลาการใช้งานของหลอดไฟ
วิธีทํา
จากสูตร F = (L x T) / (t x D)
L = อายุการใช้งานของหลอดไฟ = ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
T = คาบเวลารวมของลักษณะไฟ = ๘.๐ วินาที
t = คาบเวลาสว่างของไฟ = ๐.๕ + ๐.๕ + ๐.๕ = ๑.๕ วินาที
D = ชั่วโมงการใช้งานของหลอดไฟใน ๑ วัน = ๑๔ ชั่วโมง
แทนค่าในสูตรจะได้
F = (๑,๐๐๐ x ๘.๐) / (๑.๕ x ๑๔) = ๓๘๑ วัน หรือ ๑ ปี ๑๕ วัน
ดังนั้นหลอดไฟสามารถใช้งานได้ ๓๘๑ วัน หรือ ๑ ปี ๑๕ วัน จึงจะต้องทําการเปลี่ยนหลอดไฟ

49

บทที่ ๘
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่ใช้กับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งเก็บและจ่าย
พลังงานไฟฟ้า โดยจะมีลักษณะการทํางานคือ ในเวลากลางวันเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย์มาตกกระทบกับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงที่ตกกระทบให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรงแล้วส่งมาเก็บประจุลงในแบตเตอรี่ ดังนั้น ในเวลากลางวันแบตเตอรี่จะถูกประจุกระแสไฟฟ้า
ไว้เต็มที่ เพื่อไว้ใช้งานในเวลากลางคืน สําหรับในเวลากลางคืนเมื่อหมดแสงอาทิตย์แล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์
จะหยุดการทํางาน จึงไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้ามาประจุในแบตเตอรี่ได้ ดังนั้นแบตเตอรี่ที่ถูกเก็บประจุ
กระแสไฟฟ้าไว้ในเวลากลางวันก็จะถูกนํามาใช้งาน โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
ดังนั้น จึงทําให้ตะเกียงของกระโจมไฟไฟติดในเวลากลางคืน และเมื่อกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ถูกใช้งานไป
ในเวลากลางคืน จึงทําให้ประจุไฟฟ้าลดลง แต่เมื่อเวลาตอนเช้ามีแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ก็จะถูกประจุกระไฟฟ้า
ให้เต็มตามเดิม ซึ่งจะทํางานเช่นนี้ตลอดไป จึงทําให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน
๘.๑ คุณลักษณะสําคัญของแบตเตอรี่ที่ใช้กับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
๘.๑.๑ เป็นแบตเตอรี่แบบ Valve Regulate Lead-acid ที่ออกแบบมาใช้งานกับระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ
๘.๑.๒ ไม่ต้องเติมน้ํากรดและน้ํากลั่นตลอดอายุการใช้งาน
๘.๑.๓ มีอายุการใช้งานประมาณ ๔ ปี หลังจากนั้นแบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อมคุณภาพ เก็บ
กระแสไฟฟ้าไม่อยู่
๘.๑.๔ อุณหภูมิขณะประจุ ๒๐ °C ถึง ๒๕ °C
๘.๑.๕ อุณหภูมิขณะคลายประจุ ๔๐ °C ถึง ๕๕ °C
๘.๑.๖ ขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ Volts และความจุแบตเตอรี่ ๑๐๐ Amperes-Hour หรือ
๑๐๕ Amperes-Hour

รูปที่ ๔๓ แบตเตอรี่ที่ใช้กับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์

50

๘.๒ โครงสร้างของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ทใี่ ช้งานจะมีโครงสร้างเป็นส่วนประกอบใหญ่ ๆ ดังนี้
๘.๒.๑ เซลล์ (Cells) คือส่วนที่บรรจุน้ํากรดเจือจางและแผ่นตะกั่ว ทําจากยางแข็งหรือ
พลาสติกเป็นที่ที่น้ํากรดทําปฏิกิริยาทางเคมีกับตะกั่ว แบตเตอรี่แต่ละลูกจะมีอยู่หลายเซลล์ต่ออนุกรมกันอยู่
ภายในเพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการจะนําไปใช้งาน
แบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าเต็มแต่ละเซลล์จะมี
แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ ๒.๑ โวลท์ ดังนั้น ถ้าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมี ๓ เซลล์ ก็จะมีแรงดันไฟฟ้ารวมเป็น ๖.๓ โวลท์
และถ้ามี ๖ เซลล์กจ็ ะมีแรงดันไฟฟ้ารวมเป็น ๑๒.๖ โวลท์ ในแต่ละเซลล์ซึ่งกั้นเป็นช่อง ๆ นี้ จะเป็นช่อง
สําหรับเติมน้ํากลั่นหรือน้ํายาอิเล็กโทรไลต์และมีฝาปิดอยู่แต่ละช่อง
๘.๒.๒ แผ่นตะกั่ว (Plates) มีอยู่ ๒ ชนิด คือ แผ่นบวกและแผ่นลบ ทําเป็นแผ่นซี่ตาราง
แผ่นบวกทํามาจากตะกั่วเปอร์ออกไซด์แผ่นลบทํามาจากตะกั่วธรรมดา แผ่นตะกั่วนี้จะถูกเคลือบไว้ด้วยสารที่
มีคุณสมบัติเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าได้ ในแต่ละเซลล์จะมีแผ่นบวกและแผ่นลบเรียงสลับกันอยู่เป็นจํานวน
หลายแผ่น แต่จะมีแผนลบมากกว่าแผ่นบวก ๑ แผ่น ดังนั้น ในแต่ละเซลล์จะมีแผ่นลบประกบผิดหัวท้าย
อยู่เสมอ สารที่เคลือบอยู่ที่แผ่นบวกมีคุณสมบัตยิ ึดเกาะได้น้อย จึงหลุดร่วงได้ง่าย เพื่อป้องกันการหลุดร่วงนี้
จึงต้องมีแผ่นไฟเบอร์กลาสกันไว้ทั้งสองหน้า
๘.๒.๓ แผ่นกั้น (Separators) เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก
แผ่นบวกและแผ่นลบลัดวงจร จึงมีแผ่นกั้นสอดอยู่ระหว่างแผ่นบวกและแผ่นลบ เพื่อไม่ให้แผ่นตะกั่วทั้งสอง
แตะกันได้ แผ่นกั้นนี้ทํามาจากไม้ ยางแข็ง หรือไฟเบอร์กลาส ทําเป็นแผ่นมีร่องเล็ก ๆ แคบ ๆ และเป็น
รูพรุน เพื่อให้น้ํายาอิเล็กโทรไลต์สามารถไหลผ่านไปมาได้
๘.๒.๔ น้ํายาอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สารละลายที่บรรจุอยู่ในแบตเตอรี่ เป็น
ส่วนผสมของน้าํ กลั่น ๖๐.๘% และกรดกํามะถัน ๓๙.๒ % เมื่อผสมกันแล้วจะได้น้ํากรดกํามะถันเจือจาง ที่มี
ความถ่วงจําเพาะ ๑.๒๖ ที่อุณหภูมิ ๒๐°C พลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารที่
เคลือบแผ่นตะกั่วและน้ํายาอิเล็กโทรไลต์นี้
๘.๓ ปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่เมื่อคายประจุ พฤติกรรมภายในแบตเตอรี่ มีผลเนื่องมาจาก
ปฏิกิริยาเคมีของน้ํากรดกํามะถันเจือจางกับแผ่นตะกั่ว เมื่อนําเอางานมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อให้แบตเตอรี่
จ่ายพลังงานให้ทํางาน ตะกัว่ ทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบจะมีเกลือของกํามะถันมาจับทําให้กลายเป็นตะกัว่ ซัลเฟต
เนื่องจากปฏิกิริยาเช่นนี้ กรดกํามะถันก็จะค่อย ๆ เจือจางลงมากขึ้นกลายเป็นน้ําธรรมดา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ
แบตเตอรี่จะคายประจุ และค่าความถ่วงจําเพาะของกรดกํามะถันลง
๘.๔ ปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่เมื่อทําการประจุ แบตเตอรี่หลังจากการใช้งานไปชั่วระยะ
หนึ่ง ประจุไฟจะน้อยลง จําเป็นจะต้องนําไปทําการประจุไฟใหม่จากแหล่งกําเนิดพลังไฟฟ้า คือ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ในขณะทีแ่ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ เกลือกํามะถันที่เกาะตัวอยู่กับแผ่นตะกั่ว
จะแยกตัวออกละลายปนกับน้ํา ทําให้น้ํากรดในแบตเตอรี่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นกรดกํามะถันเจือจาง และ
ค่าความถ่วงจําเพาะก็เพิ่มขึ้น
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๘.๕ ความจุของแบตเตอรี่ ความจุของแบตเตอรี่ คือ ตัวกําหนดว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นมีความสามารถ
ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างไร โดยจะบอกอัตราการจ่ายกระแสไฟของแบตเตอรี่ลูกนั้นต่อชั่วโมง เช่น
แบตเตอรี่ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง โดยจะเทียบอัตราส่วนภายใน ๒๐ ชั่วโมง หมายความว่า แบตเตอรี่ที่มี
ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์จะมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด ๕ แอมแปร์ เป็นเวลานาน ๒๐ ชั่วโมง
แบตเตอรี่ที่มปี ระจุอยู่เต็ม หากทิ้งไว้โดยไม่มกี ารใช้งาน มักจะมีการคายประจุออก เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมี
ขึ้นภายในเซลล์แบตเตอรี่อย่างช้า ๆ ซึ่งเรียกว่า “การคายประจุโดยตัวเอง” (Self discharging) ปฏิกิริยา
การคายประจุโดยตัวเองนี้ จะทําให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงานไปวันละประมาณ ๐.๕ % ที่ อุณหภูมิ ๒๕ °C
และวันละประมาณ ๑ % ที่อุณหภูมิ ๓๐ °C ดังนั้น จึงควรจะนําแบตเตอรี่ท่ไี ม่มีการใช้งาน ไปทําการประจุ
ใหม่ทุก ๆ ๒ สัปดาห์ เพื่อให้แบตเตอรี่มีประจุเต็มอยู่เสมอ และเพื่อป้องกันการเกาะตัวของเกลือกํามะถันที่จะ
ไปจับที่แผ่นตะกั่ว ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลูกนั้นลดลง และเป็นการยากที่จะแก้ไขให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมได้
๘.๖ การต่อพ่วงแบตเตอรี่ ในการต่อพ่วงแบตเตอรี่ที่จะนําไปใช้งานกับตะเกียงที่มีกําลังงาน
มาก ๆ และต้องใช้แบตเตอรี่มากกว่า ๑ ลูก ขึ้นไป ให้นําแบตเตอรี่มาต่อพ่วงกัน โดยแบตเตอรี่ที่นํามาต่อพ่วง
กันจะต้องมีขนาดแรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่เท่ากัน (แบตเตอรี่ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าและความจุ
ไม่เท่ากัน ห้ามนํามาต่อพ่วงกันโดยเด็ดขาด) การนําแบตเตอรี่มาต่อขนานกัน แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจาก
แบตเตอรี่แต่ละลูกจะได้เพียงครึ่งเดียว ซึ่งก็เปรียบเสมือนว่า มีแรงดันไฟฟ้าเพียงจากแบตเตอรี่ลูกเดียว แต่
กระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากแบตเตอรี่ท้งั ๒ ลูก พร้อมกัน ทําให้มีความสามารถในการจ่ายกําลังงานออกมาได้
เพิ่มเป็น ๒ เท่า นั่นก็คือ จะมีความจุเพิ่มขึน้ เป็น ๒ เท่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การต่อแบตเตอรี่แบบขนาน
จะสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน ๒ เท่านัน่ เอง สําหรับในการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม ความจุของแบตเตอรี่
จะไม่มีการเปลีย่ นแปลง แต่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า การใช้งานแบตเตอรี่ก็จะได้เวลา
เพียงเท่ากับแบตเตอรี่ลูกเดียว การต่อแบตเตอรี่ทั้ง ๒ แบบนี้ ก็เพือ่ จุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
แต่การนําไปใช้งานกับตะเกียงที่มีกําลังงานมาก ๆ ให้นําแบตเตอรี่มาต่อขนานกัน เพื่อจะได้มีความจุเพิ่มขึ้น
เป็น ๒ เท่า และสามารถใช้งานได้นานเป็น ๒ เท่า
๘.๗ ข้อควรระวังในการใช้งานและการบํารุงรักษาแบตเตอรี่
๘.๗.๑ อย่าทําการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยขนาดกระแสทีม่ ากจนเกินไป การประจุไฟ
ด้วยขนาดกระแสทีม่ ากจนเกินไป จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นสูงที่แบตเตอรี่ เป็นเหตุให้น้ํายาอิเล็กโทรไลต์
กลายเป็นไอและเกิดแก๊สไฮโดรเจนมาก เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้แผ่นตะกั่วเกิดการบิดตัว
สารที่เคลือบไว้หลุดร่วงและเปลือกแบตเตอรี่เกิดความเสียหาย
๘.๗.๒ อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุออกมากจนเกินไป การปล่อยให้แบตเตอรี่คาย
ประจุออกจนหมด จําทําให้เกิดเกลือกํามะถันไปจับที่แผ่นตะกั่ว การที่มีเกลือกํามะถันไปจับที่แผ่นตะกั่วมาก ๆ
จะทําให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และการแก้ไขให้คืนสู่สภาพปกติทําได้ยา
๘.๗.๓ ระวังรักษาขั้วแบตเตอรีใ่ ห้สะอาดและแน่นอยูเ่ สมอ หากมีเกลือกํามะถันจับอยู่ที่ขั้ว
ให้ใช้น้ําร้อนล้างทําความสะอาด และควรเคลือบขั้วแบตเตอรี่ด้วยจาระบีซิลิคอน หรือวาสลิน เพือ่ ป้องกัน
การสึกกร่อน
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๘.๗.๔ ทําการตรวจสอบความถ่วงจําเพาะตามระยะเวลา กรณีที่เป็นแบตเตอรี่ชนิดเติม
น้ํากลั่น และรักษาให้ระดับน้ํายาอิเล็กโทรไลต์อยู่เหนือแผ่นตะกั่ว ๑๐ – ๑๕ มม. อยูเ่ สมอ หากทิง้ ให้แผ่น
ตะกั่วแห้งเป็น เวลานานจะทําให้ประสิทธิภาพของแผ่นตะกั่วเสื่อมลง ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงด้วย หาก
น้ํายาพร่องให้เติมด้วยน้ํากลั่นบริสุทธิ์
๘.๗.๕ อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยกระแสจํานวนมากเป็นเวลานานติดต่อกัน
๘.๗.๖ อย่าทําให้เกิดประกายไฟหรือนําเปลวไฟเข้ามาใกล้แบตเตอรี่ขณะทําการประจุไฟ
เนื่องจากในขณะทําการประจุไฟจะมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น แก๊สไฮโดรเจนนี้เป็นสารไวไฟ หากมีประกายไฟ
หรือเปลวไฟอยู่ใกล้ จะทําให้เกิดการระเบิดขึ้น
๘.๗.๗ เมื่อไม่ได้มีการใช้งานแบตเตอรี่เป็นเวลานาน ๆ ให้ปลดขั้วแบตเตอรี่ออก และนํา
แบตเตอรี่ไปทําการประจุไฟให้เต็มทุก ๆ ๒ สัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมสภาพ
๘.๗.๘ แบตเตอรี่ใหม่ที่ยังไม่มีการเติมน้ํายาอิเล็กโทรไลต์มา เมื่อจะทําการประจุไฟ
ให้เติมน้ํายาอิเล็กโทรไลต์ แล้วทิ้งไว้ประมาณ ๓ – ๕ ชั่วโมง เพื่อให้แผ่นตะกั่วได้อาบน้ํายาจนอิ่มตัว แล้วจึง
ทําการประจุไฟด้วยกระแสประมาณ ๓ - ๕ แอมแปร์ (หรือ ๑ ใน ๑๐ ของความจุ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๘ ชั่วโมง
๘.๘ สาเหตุที่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อม
๘.๘.๑ การประจุไฟมากเกินไฟ (Over charging) ทําให้เกิดผลเสียหายดังต่อไปนี้
ก. ทําให้เกิดการสึกกร่อนของตะแกรงแผ่นบวก พร้อมกันนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นมากมาย
เกิดการสูญเสียสารที่เก็บประจุไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผ่นบวก
ข. อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูง ในบางกรณีอุณหภูมิจะถึงจุดที่ร้อนเกินขนาด นั่นคือ
เกิน ๕๐ °C ผลของอุณหภูมิสูงนี้ จะทําลายแผ่นตะกั่วทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ รวมไปถึงแผ่นกั้นด้วย
ค. ในบางครั้งทําให้แผ่นตะกั่วเกิดการโค้งงอ
ง. น้ํายาอิเล็กโทรไลต์แปรสภาพเป็นแก๊ส ทําให้เสียระดับของน้ํายา
จ. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
๘.๘.๒ การประจุไฟน้อยเกินไป (Under charging) ทําให้เกิดผลเสียหายดังต่อไปนี้
ก. จะเกิดตะกอนขาวที่ส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่
ถ้ามีมากจะทําให้เกิดการ
ลัดวงจรได้ง่าย
ข. แผ่นตะกั่วจะเกิดการโค้งงอ
๘.๘.๓ การลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ (Short circuit) สาเหตุของการลัดวงจรอาจเกิดจาก
ก. การแตกหักของแผ่นกั้นระหว่างแผ่นบวกและแผ่นลบ
ข. เกิดจากตะกอนขาวที่อยู่ส่วนล่างของหม้อแบตเตอรี่มีมากจนเกินไป
๘.๘.๔ เกิดเกลือกํามะถันจับ (Sulfation) เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ก. ตั้งแบตเตอรี่ไว้นาน ๆ โดยไม่มีการนําไปใช้งานจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ข. ไม่มีการซ่อมแซม เมื่อปรากฎว่ามีความผิดปกติขึ้นภายในแต่ละช่องของแบตเตอรี่
ค. เติมน้ํายาอิเล็กโทรไลต์เข้าไปในกรณีที่ต้องเติมน้ํากลั่น
ง. แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงเกินไป
จ. เกิดการประจุไฟไม่เพียงพอ
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๘.๘.๕ มีสารที่เป็นอันตรายต่อแผ่นธาตุอยู่ในหม้อแบตเตอรี่ (Impurity) สารที่เป็นอันตราย
ต่อแผ่น ธาตุ คือ เหล็ก เกลือ ฯลฯ ซึ่งเกิดขึน้ มาจาก
ก. น้ํายาอิเล็กโทรไลต์ที่เติมเข้าไปไม่บริสุทธิ์
ข. เกิดมาจากขณะทําแผ่นธาตุ
ค. อาจมาจากการอัดหม้อแบตเตอรี่
๘.๙ วิธีการหาอัตราการใช้กระแสไฟของแบตเตอรี่
๘.๙.๑ กรณีเป็นไฟวับ - วาบ กรณีเป็นไฟวับ - วาบ เราต้องทราบข้อมูลอัตราของ
กระแสไฟฟ้าทีอ่ ุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
ก. ขนาดกระแสของหลอดไฟที่ใช้
ข. ความเวลาสว่างของไฟ ว่าในคาบเวลานั้นกินกระแสไฟเท่าใด ซึ่งหาได้จาก
ตารางข้างล่าง
ค. ค่ากระแสของ Flasher/Lampchanger ที่ใช้ต่อวัน จะมีค่าประมาณ ๐.๒ AH/Day
ง. ค่ากระแสของ Sun switch มีค่าประมาณ ๐.๐๐๘๔๘ A.

ตารางที่ ๒ SURGE FACTOR
ตัวอย่าง
กระโจมไฟแห่งหนึ่งติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะไฟ ๐.๔ + ๐.๕ + ๐.๔ +
๐.๕ + ๑.๒ + ๑๒ = ๑๕ วินาที หลอดไฟทีใ่ ช้ ๑๒ V. ๓.๐ A. จงหาอัตราการใช้แบตเตอรี่ต่อวัน
วิธีหา
ก. หาจํานวนของกระแสไฟที่คาบเวลาสว่าง
จากตาราง SURGE FACTOR ของหลอดไฟขนาด ๓.๐ A. จะได้จํานวนของกระแสไฟที่คาบสว่างดังนี้
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ที่คาบเวลาสว่าง ๐.๔ วินาที = ๑.๔๒ amp sec
ที่คาบเวลาสว่าง ๐.๔ วินาที = ๑.๔๒ amp sec
ที่คาบเวลาสว่าง ๑.๒ วินาที = ๔.๐๕ amp sec (๑.๐ วินาที = ๓.๒๓ และ ๐.๒ = ๐.๘๒
ดังนั้นที่คาบสว่าง ๑.๒ วินาที = ๓.๒๓ + ๐.๘๒)
รวมกระแสทีค่ าบสว่าง
(๑.๔๒ + ๐.๔๒ + ๔.๐๕)
= ๖.๘๙ amp sec
ดังนั้น จํานวนกระแสของหลอดไฟที่ใช้ในคาบเวลารวม (สว่าง + มืด) = ๖.๘๙ amp sec/๑๕ sec
= ๐.๔๖ amp
และใน ๑ วัน (คิด ๑๔ ชม.) หลอดไฟจะกินกระแส = ๐.๔๖ x ๑๔ = ๖.๔๔ AH/day
ข. ค่ากระแสของ Flasher/Lampchanger ที่ใช้ต่อวัน = ๐.๒ AH/day
ค. ค่ากระแสของ Sunswitch มีค่า = ๐.๐๐๘๔๘ A. x ชั่วโมงการทํางาน
= ๐.๐๐๘๔๘ x ๑๐
= ๐.๐๘๔๘ AH/day
ดังนั้น รวมกระแสไฟของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ต่อวัน = ๖.๔๔ + ๐.๒ + ๐.๐๘๔๘
= ๖.๗๒๔๘ AH/day
จากการคํานวณจะเห็นได้ว่ากระโจมไฟแต่ละแห่งกินกระแสไฟน้อยมากในแต่ละวัน ดังนั้นการใช้
แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V. ๑๐๕ AH จํานวน ๑ ลูก จึงเพียงพอต่อการใช้งาน และในกรณีที่ไม่มแี สงแดดภายใน
๑๕ วัน (แผงเซลล์จะไม่ทาํ การประจุกระแสเข้าแบตเตอรี่) แบตเตอรี่ก็ยังสามารถใช้งานจ่ายกระแสไฟให้
ตะเกียงได้ภายใน ๑๕ วัน (๖.๗๒๔๘ AH/day x ๑๕ day = ๑๐๐.๘๗)
๘.๙.๒ กรณีเป็นไฟนิ่ง สําหรับกรณีไฟนิ่งนั้นจะใช้กับตะเกียงแบบเลนส์หมุน คือ หลอดไฟ
จะติดเป็นไฟนิ่งอยู่ตลอดเวลา และตัวเลนส์จะหมุนไปเพื่อให้เกิดเป็นจังหวะไฟวับ - วาบ ดังนั้น เราต้องทราบ
ข้อมูลอัตราของกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
ก. ขนาดกระแสของหลอดไฟที่ใช้
ข. ค่ากระแสของ Lampchanger ที่ใช้ในแต่ละวัน จะมีค่าประมาณ ๐.๒ AH/day
ค. ค่ากระแสของ Sunswitch มีค่าประมาณ ๐.๐๐๘๔๘ A.
ง. ค่ากระแสของ Motor มีค่าประมาณ ๐.๐๕๕ A.
จ. ค่ากระแสของ Drive current มีค่าประมาณ ๐.๐๒๑๔ A.
ตัวอย่าง
ประภาคารแห่งหนึ่งติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเลนส์หมุน หลอดไฟที่ใช้เป็น
หลอดฮาโลเจนขนาด ๑๒ V. ๙.๐ A. จงหาอัตราการใช้แบตเตอรี่ต่อวัน
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วิธีหา

ก. ค่ากระแสของหลอดไฟที่ใช้ = ขนาดกระแสไฟของหลอด x จํานวนชั่วโมงที่ใช้งาน
= ๙.๐ A. x ๑๔ = ๑๐๘ AH/day
ข. ค่ากระแสของ Lampchanger ที่ใช้ต่อวัน
= ๐.๒ AH/day
ค. ค่ากระแสของ Sunswitch = ขนาดกระแสไฟ Sunswitch x จํานวนชั่วโมงที่ใช้งาน
= ๐.๐๐๘๔๘ x ๑๐ = ๐.๐๘๔๘ AH/day
ง. ค่ากระแสของ Motor
= ขนาดกระแสไฟมอเตอร์ x จํานวนชั่วโมงที่ใช้งาน
= ๐.๐๕๕ x ๒๔ = ๑.๓๒ AH/day
จ. ค่ากระแสของ Drive current = ขนาดกระแสไฟ Drive current x จํานวนชั่วโมงที่ใช้งาน
= ๐.๐๒๑๔ x ๑๔ = ๐.๓ AH/day
ดังนั้นรวมกระแสไฟของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานต่อวัน
= ๑๐๘ + ๐.๒ + ๐.๐๘๔๘ + ๑.๓๒ + ๐.๓
= ๑๐๙.๙๐ AH/day
จากการคํานวณจะเห็นได้ว่า ขนาดของกระแสไฟที่อุปกรณ์ใช้ในแต่ละวันประมาณ ๑๐๙.๙๐ AH
การใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V. ๑๐๕ AH จํานวน ๑ ลูก จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ละวัน ดังนั้น เราจึงต้อง
นําแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V. ๑๐๕ AH จํานวน ๒ ลูก มาต่อขนานกัน เพื่อให้อัตรากระแสไฟเพียงพอต่อการใช้
งานในแต่ละวัน
หมายเหตุ จํานวนชั่วโมงการทํางานของ Motor คิด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจาก ตะเกียงชนิดเลนส์หมุน ตัวเลนส์
เป็นแบบตาวัวที่นํามาประกอบกัน และมีจุด Focus รวมแสงอยู่ที่กึ่งกลางตัวเลนส์ หากตัวเลนส์อยู่นิ่งในเวลา
กลางวัน จุด Focus นี้ จะรวบรวมแสงแดดมาอยู่ที่กึ่งกลางเลนส์และทําให้เกิดความร้อนขึ้น ส่งผ่านไปยัง
หลอดไฟหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในตัวตะเกียง ซึ่งความร้อนส่วนนี้จะสูงมาก และอาจจะทําให้เกิดความ
เสียหายต่อหลอดไฟและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวตะเกียงได้ ดังนั้นตัวเลนส์จึงต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา
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บทที่ ๙
ระบบการทํางานของตะเกียง
๙.๑ ระบบการทํางานของตะเกียงแบบเลนส์อยู่กับที่

ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งตามประภาคาร กระโจมไฟและทุ่นไฟ ใช้ประโยชน์
ช่วยในการเดินเรือในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศัยแสงไฟจากตัวตะเกียงเป็นที่หมายในการเดินเรือ
แต่ระบบการทํางานของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะทํางานอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน กล่าวคือ ในเวลากลางวันขณะที่มีแสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทําหน้าที่รับพลังงานแสงจาก
ดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแสงเข้ามาที่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วสารซิลคิ อนชนิด N-Type และ P-Type
ที่ประกอบอยู่ภายในตัวเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละอันจะทําปฏิกิริยาทางเคมี โดยแปลงพลังงานของคลื่นแสงให้
เป็นรูปของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ถูกแปลงออกมาจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC.) มีค่า
แรงดันไฟฟ้าประมาณ ๑๒ - ๑๖ Volts ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสว่างของดวงอาทิตย์ คือ ถ้าดวงอาทิตย์มีแสงแดด
สว่างมาก จํานวนกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะมากตาม แต่ถ้าแสงแดดอ่อนก็
จะเป็นผลทําให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาน้อยตามไปด้วย
สําหรับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน
จะถูกส่งนําไปประจุเข้าหม้อ
แบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อรอใช้งานในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันตะเกียงกระโจมไฟจะดับ เนื่องจาก มีสวิตช์
แสงแดด (Sun switch) ซึง่ ทําหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด - เปิดวงจร (ในขณะมีแสงแดดจะตัดวงจรและเมื่อหมด
แสงแดดจะต่อวงจร) จะตัดวงจรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จ่ายไปยังเครื่องควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)
และเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (Lampchanger) ดังนั้นจึงทําให้ไฟดับในเวลากลางวัน และกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกนําไปประจุในแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
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เมื่อเวลาหมดแสงแดดแล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อไม่ได้รับแสงอาทิตย์ ก็จะหยุดการทํางานไม่
ผลิตกระแสไฟฟ้าไปประจุลงในแบตเตอรี่ ดังนั้น แบตเตอรี่ที่ถูกสะสมประจุไว้เต็มที่ในเวลากลางวันก็จะถูก
นํามาใช้งานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตะเกียงต่อไป โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าไปผ่านยังสวิตช์แสงแดด ซึ่งขณะนี้เมื่อ
หมดแสงแดดแล้ว สวิตช์แสงแดดจะทําหน้าที่ต่อวงจร จึงทําให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลไปยังเครื่อง
ควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อเครื่องควบคุมจังหวะไฟได้รับกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะทําหน้าที่
กําหนดจังหวะของไฟให้เป็นสัญญาณไฟวับ - วาบ ต่าง ๆ ตามที่ตั้งไว้ แล้วส่งต่อไปจุดยังไส้หลอดไฟให้เกิดแสง
สว่างของแสงไฟตามที่เราต้องการ เช่น ตั้งจังหวะของไฟเป็นไฟวับหมู่ทุก ๑๒ วินาที (๑.๐ + ๒.๐ + ๑.๐ +
๘.๐ = ๑๒.๐ วินาที) เครื่องควบคุมจังหวะไฟก็จะทําหน้าที่เปิดและปิดจังหวะของไฟดังนี้ คือ ให้สว่าง ๑.๐
วินาที มืด ๒.๐ วินาที สว่าง ๑.๐ วินาที และมืด ๘.๐ วินาที เมื่อครบรอบเวลาแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่ที่สว่าง
๑.๐ วินาที และเครื่องควบคุมจังหวะไฟจะกระทําสัญญาณไฟจังหวะเช่นนี้ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้
หลอดไฟติดและดับตามจังหวะไฟที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งชาวเรือได้อาศัยสัญญาณไฟนี้เป็นที่หมายช่วยในการเดินเรือ
สําหรับกระแสไฟที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่ ส่วนหนึ่งจะไหลไปยังเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ แต่
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจะไม่ทํางานในขณะนั้น เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจะทํางานก็ต่อเมื่อหลอดไฟที่ใช้งานอยู่
ขาดหรือชํารุด เป็นเหตุทําให้ไฟดับ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟก็จะหมุนเปลี่ยนเอาหลอดไฟที่อยู่ในสภาพที่ดีมา
แทนที่หลอดไฟที่ขาด จึงทําให้ไฟติดเป็นสัญญาณไฟตามปกติ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟนี้ก็จะหยุดทํางาน และ
จะทํางานอีกครั้ง เมื่อหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ขาด ก็จะหมุนเปลี่ยนหลอดไฟที่ดีขึ้นมาแทนที่ ซึ่งจะทํางานเช่นนี้
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งครบจํานวนหลอดไฟที่มีสํารองอยู่ เมื่อหลอดไฟที่ใช้งานและหลอดไฟที่สํารองอยู่ขาด
หมดทุกหลอดแล้ว
เครือ่ งเปลี่ยนหลอดไฟก็จะทําการหมุนตรวจสอบหาหลอดไฟที่อยู่ในสภาพที่ดีอีกครั้ง
จํานวน ๑ รอบ เมื่อหมุนครบจํานวน ๑ รอบ แล้วไม่พบหลอดไฟที่ดีที่สามารถใช้งานได้ เครื่องเปลี่ยน
หลอดไฟจะไม่สัมผัสกับหลอดไฟ ดังนั้น เมื่อเราทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว จะต้องทําการผลักหมุน
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟให้หน้า Contact สัมผัสกับหลอดไฟ จึงจะทําให้ไฟติดเป็นปกติ
อนึ่งสําหรับในเวลากลางคืน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหยุดการทํางาน แต่วงจรการทํางานยังคง
ต่อไว้กับแบตเตอรี่ ดังนั้น กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็สามารถไหลย้อนกลับเข้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
เราจึงต้องป้องกันโดยการติดตั้ง Blocking Diode ไว้ที่ตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งตัว Blocking Diode นี้
จะทําหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับมาเข้าสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลากลางคืนได้
และเมื่อเวลาเช้าเริ่มมีแสงแดด สวิตช์แสงแดดก็จะทําหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จ่ายให้กับเครื่อง
ควบคุมจังหวะไฟ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ และหลอดไฟออกจากวงจร จึงทําให้ไฟดับในเวลากลางวัน และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ก็จะเริ่มทํางานประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ใหม่
หลังจากที่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าหมดไปในตอนกลางคืน และแบตเตอรี่จะถูกประจุกระแสไฟฟ้าให้เต็มหม้อในเวลา
กลางวันเพื่อสํารองไว้ใช้ในเวลากลางคืนต่อไป ซึ่งลักษณะการทํางานของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
จะกระทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
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๙.๒ ระบบการทํางานของตะเกียงแบบเลนส์หมุน ระบบการทํางานของตะเกียงแบบเลนส์หมุน
จะแตกต่างกับตะเกียงแบบเลนส์อยู่กับที่ คือ ตัวเลนส์จะหมุนอยู่รอบหลอดไฟที่ติดเป็นไฟนิ่ง จึงทําให้เกิด
เป็นจังหวะไฟวับ - วาบ โดยมีระบบการทํางานดังนี้ คือ เมื่อหมดแสงแดด สวิตช์แสงแดดจะทําการต่อวงจร
ทําให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จ่ายไปยังหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ ภายในตัวตะเกียง โดยหลอดไฟจะติดเป็นไฟนิ่ง
และตัวเลนส์จะหมุนรอบหลอดไฟด้วยอัตราความเร็วที่คงที่ ซึ่งขณะทีเ่ ลนส์หมุนอยู่รอบหลอดไฟก็จะทําให้
เกิดเป็นจังหวะไฟวับ - วาบ ตามอัตราความเร็วของตัวเลนส์ที่หมุนไป เช่น ใช้เลนส์ชนิด ๖ Panels มีอัตรา
ความเร็วในการหมุนของเลนส์ ๑รอบ/นาที (RPM) จะได้จังหวะไฟเป็น ๑ วับ ทุก ๑๐ วินาที (Fl 10 sec)
สําหรับในเวลากลางวันสวิตช์แสงแดดจะตัดวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟ จึงทําให้ไฟดับ แต่ตัวเลนส์
ยังคงหมุนอยู่ตลอดเวลา สาเหตุที่ตัวเลนส์หมุนในเวลากลางวันเนื่องมากจากที่ตัวเลนส์จะมี Focus จุดรวม
แสงอยู่ที่กึ่งกลางตัวเลนส์ หากตัวเลนส์หยุดนิ่ง จุด Focus นี้จะทําการรวบรวมแสงแดดที่ส่องมาในตอน
กลางวันมาไว้ที่จุด Focus แล้วส่องผ่านเข้าไปในตัวตะเกียง ซึ่งจุด Focus นี้ เมื่อทําการรวบรวมแสงแดดเป็น
จํานวนมากแล้ว จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นภายในตัวตะเกียง และจะเป็นผลทําให้หลอดไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ติดตั้งในตัวตะเกียงได้รับความเสียหายได้
ดังนั้น ตัวเลนส์จึงต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
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บทที่ ๑๐
วิธีการเปิดตะเกียง
วิธีการเปิดตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครื่องควบคุมจังหวะไฟ
เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ, หลอดไฟและสวิตช์แสงแดด ซึ่งอยู่ภายในตะเกียงนั้น หากการเปิดตัวเรือนตะเกียงไม่
ถูกต้อง เช่น เปิดโดยวิธีการคลายน๊อตปะกับที่ยึดอยู่รอบเลนส์ และยกเลนส์ออก และเมื่อประกอบกลับเข้าที่
เดิม อาจจะทําให้ตัวเลนส์คครอบไม่สนิท ละอองน้ําเข้าไปในตัวตะเกียงได้ หรือเวลากวดน๊อตปะกับบริเวณ
รอบขอบเลนส์อาจจะกวดแรงไปทําให้น๊อตขาด ดังนั้นวิธีการเปิดตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกต้อง
ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๐.๑ การเปิดตะเกียง ML - 300
ก. คลายน๊อตสกรูที่อยู่บริเวณใต้รอบฐานตัวเรือนตะเกียงออกโดยหมุนไปทางซ้าย ดังรูป

รูปที่ ๔๔ วิธีการเปิดตัวเรือนตะเกียง ML-300
ข. ผลักตัวเลนส์ไปทางด้านหลัง เมื่อผลักตัวเลนส์ไปแล้วตัวเลนส์จะอยู่ในตําแหน่งตั้งฉาก
กับฐานรองรับตัวเรือนตะเกียง
ค. คลายน๊อตสกรูที่ฐาน (Self-locking wing for Tripod) สําหรับติดตั้งเครื่องควบคุม
จังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกเล็กน้อยเพื่อให้หลวม จากนัน้ ให้หมุนฐานสําหรับติดตั้งเครือ่ งควบคุม
จังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟไปทางขวาเพื่อให้หลุดจากล็อค เสร็จแล้วจึงยกฐานสําหรับติดตั้งเครื่อง
ควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกมาตรวจสอบภายนอก ดังรูปที่ ๔๕
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ง. เมื่อดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ประกอบกลับเข้าที่เดิมตาม
ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว

รูปที่ ๔๕ การถอดเครื่องควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ

รูปที่ ๔๖ เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ภายในเรือนตะเกียง
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๑๐.๒ การเปิดตะเกียง FA - 250
ก. คลายน๊อตสกรูที่อยู่บริเวณใต้รอบฐานตัวเรือนตะเกียงออก โดยหมุนไปทางซ้าย
เสร็จแล้ว ผลักตัวเลนส์ไปทางด้านหลัง เมื่อผลักตัวเลนส์ไปแล้วตัวเลนส์จะอยู่ในตําแหน่งตั้งฉากกับฐานรองรับ
ตัวเรือนตะเกียง
ข. คลายน๊อตสกรูสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจํานวน ๓ ตัว ออกเล็กน้อย
เพื่อให้หลวมตัว จากนั้นให้หมุนฐานสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟไปทางขวา เพื่อให้หลุดจากล็อค
เสร็จแล้ว จึงยกฐานสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกมาตรวจสอบภายนอก ดังรูป

รูปที่ ๔๗ อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตะเกียงรุน่ FA - 250
๑๐.๓ การเปิดตะเกียง ML-155 และ ML-140
ก. ปลดล็อคที่บังคับตัวเลนส์กับฐานรองรับตัวเรือนตะเกียงออก
ข. คลายน๊อตสกรูที่อยู่บริเวณใต้รอบฐานตัวเรือนตะเกียงออกโดยหมุนไปทางซ้าย
ค. ผลักตัวเลนส์ไปทางด้านหลัง เมื่อผลักตัวเลนส์ไปแล้วตัวเลนส์จะอยู่ในตําแหน่งตั้งฉาก
กับฐานรอบรับตัวเรือนตะเกียง
ง. คลายน๊อตสกรูที่ฐาน (self-locking wing Nuts for Tripod) สําหรับติดตั้งเครื่อง
ควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกเล็กน้อยเพื่อให้หลวมตัว จากนั้นให้หมุนฐานสําหรับติดตั้ง
เครื่องควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟไปทางขวาเพื่อให้หลุดจากล๊อค เสร็จแล้วขึงยกฐานสําหรับ
ติดตั้งเครื่องควบคุมจังหวะไฟและเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกมาตรวจสอบภายนอก ดังรูปที่ ๔๘
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รูปที่ ๔๘ วิธีการเปิดตัวเรือนตะเกียง ML-155 และ ML-140
๑๐.๔ การเปิดตะเกียง LBEA - 155
ก. คลายนอตสกรูที่อยู่บริเวณขอบเลนส์ด้านบนจํานวน ๓ ตัว ออก
ข. ผลักตัวเลนส์ไปทางด้านหลัง เมื่อผลักตัวเลนส์ไปแล้วตัวเลนส์จะอยู่ในตําแหน่งตั้ง
ฉากกับฐานรองรับตัวเรือนตะเกียง
ค. คลายนอตสกรูสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจํานวน ๒ ตัว ออกเล็กน้อย เพื่อให้
หลวมตัว จากนั้นให้หมุนฐานสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟไปทางขวา เพื่อให้หลุดจากล็อค เสร็จแล้วจึง
ยกฐานสําหรับติดตั้งเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟออกมาตรวจสอบภายนอก
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บทที่ ๑๑
วงจรตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
การต่อวงจรของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหัวใจสําคัญของการทํางานของระบบนี้
เพราะถ้าหากเราต่อวงจรผิดพลาด จะทําให้ไฟไม่ติด หรือติดเป็นไฟนิ่ง และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นเราจําเป็นต้องศึกษาระบบการต่อวงจรอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับอุปกรณ์ในระบบประกอบด้วย
แผงเซลล์แสงอาทิตย์, เครื่องควบคุมจังหวะไฟ, เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ, สวิตช์แสงแดด, หลอดไฟและ
แบตเตอรี่
วงจรของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์มี ๒ ระบบ คือ
๑. วงจรตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบดวงเดียว
๒. วงจรตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองดวงซ้อนกันหรือแบบ ๒ ชั้น
๑๑.๑ วงจรตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบดวงเดียว เป็นตะเกียงระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยทั่วไปที่ใช้ติดตั้งตามประภาคาร, กระโจมไฟและทุ่นไฟ การต่อวงจรอุปกรณ์ต่าง ๆในระบบ
ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ต่อวงจรจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ โดยต่อจากขั้วบวกของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และต่อขั้วลบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่
ข. ต่อวงจรจากแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องควบคุมจังหวะไฟ โดยขั้วบวกของแบตเตอรี่ต่อ
กับขั้วบวกของเครื่องควบคุมจังหวะไฟและขั้วลบของแบตเตอรี่ต่อกับขั้วลบของเครื่องควบคุมจังหวะไฟ
ค. ต่อวงจรสวิตช์แสงแดดเข้ากับวงจรของเครื่องควบคุมจังหวะไฟ โดยขั้วบวกของ
สวิตช์แสงแดดต่อเข้ากับขั้วบวกของเครื่องควบคุมจังหวะไฟและขั้วลบเข้ากับขั้วลบ (โดยปกติถ้าเป็นสวิตช์
แสงแดดที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนตะเกียงจะติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสวิตช์แสงแดดที่ติดตั้งอยู่ภายนอก
ตัวตะเกียงจะต้องดําเนินการต่อสายไฟตามที่กล่าวข้างต้น
ง. วงจรที่ออกมาจากแผงเครื่องควบคุมจังหวะไฟ จํานวน ๒ ชุด ให้นําไปต่อเข้ากับ
มอเตอร์ของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจํานวน ๑ ชุด และนําไปต่อเข้ากับขาของ Contact จํานวน ๑ ชุด โดย
ขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบ ตามรูป

รูปที่ ๔๙ วงจรระบบตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบดวงเดียว
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ในการต่อวงจรทุกครั้งจะต้องตรวจเช็คขั้วบวกและขั้วลบของอุปกรณ์ที่จะต่อให้ถูกต้องเสียก่อน
เพราะถ้าหากต่อผิดขั้ว เช่น ต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วลบที่จุดใดจุดหนึ่ง จะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการ
ลัดวงจรเสียหายได้
๑๑.๒ วงจรตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ๒ ดวงซ้อนกันหรือ ๒ ชั้น ตะเกียงระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ๒ ดวงซ้อนกันหรือแบบ ๒ ชั้น เป็นตะเกียงที่ออกแบบมาเพื่อให้กําลังส่องสว่างของ
แสงไฟสามารถมองเห็นได้ไกลยิ่งขึ้น ดังนั้นตัวเรือนตะเกียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงมี ๒ ชุด และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่กว่า หรือจํานวนแผงมากกว่า ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้งานจะใช้หนึ่งหม้อหรือหลายหม้อ
มาต่อขนานกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกําลังวัตต์ของอุปกรณ์ที่ใช้

รูปที่ ๕๐ ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ๒ ดวงซ้อนกันหรือแบบ ๒ ชั้น
การต่อวงจรของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ๒ ดวงซ้อนกันหรือแบบ ๒ ชั้น ให้
ปฏิบัติดังนี้ ก.ต่อวงจรจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ โดยขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวก และขั้วลบต่อ
เข้ากับขั้วลบ ข.ต่อวงจรจากแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องควบคุมจังหวะไฟของตะเกียงดวงที่ ๑ โดยขั้วบวกต่อเข้า
กับขั้วบวกและขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบ (ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่หลายหม้อ ให้นําหม้อแบตเตอรี่มาต่อขนานกัน
เสียก่อน)
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บทที่ ๑๒
การตรวจซ่อมบํารุง
การตรวจซ่อมบํารุงตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งตามประภาคาร กระโจมไฟและ
ทุ่นไฟ เมื่อกรณีขัดข้องจนเป็นเหตุให้ไฟดับ ให้ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆโดยมีวิธีการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑๒.๑ การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบในเวลากลางวันขณะที่มีแสงแดด เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทํางานโดยอาศัยแสงอาทิตย์
เป็นหลัก หากตรวจสอบในเวลากลางคืน จะไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะหยุดทํางาน
สําหรับวิธีการตรวจสอบให้ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๑.๑ ให้ถอดนอตที่ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บริเวณ Junction Box ออก ซึ่ง
ภายในจะพบจุดต่อขั้วบวกและขั้วลบที่ต่อมาจากเซลล์แสงอาทิตย์และต่อไปยังแบตเตอรี่
๑๒.๑.๒ ให้ถอดขั้วบวกหรือขั้วลบ ขั้วใดขั้วหนึ่งที่ต่อไปยังแบตเตอรี่ออก เพื่อทําการวัด
ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ถ้าไม่ถอดขั้วใดขั้วหนึ่งที่ต่อไปยังแบตเตอรี่ออก จะทําให้แรงดันไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ไหลมาที่ขั้วตลอดเวลา ไม่สามารถวัดค่าแรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้)
๑๒.๑.๓ ใช้เครื่องมือวัดโวลท์มิเตอร์ (Volt meter) ตรวจสอบ โดยตั้งย่านการวัดที่
DC. Volt และตั้งสเกลการวัดที่ ๕๐ โวลท์ แล้วนําขั้วบวกของโวลท์มิเตอร์จับที่ขั้วบวกของจุดต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และขั้วลบของโวลท์มิเตอร์จับทีข่ ั้วลบของจุดต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วอ่านค่าที่เข็มของสเกลชี้
ก. ถ้าเข็มของสเกลชี้ที่ค่าประมาณ ๑๒ - ๑๖ โวลท์ แสดงว่า แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทํางานเป็นปกติและมีการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ (ค่าที่อ่านได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
แสงอาทิตย์ว่ามีแสงแดดจัดหรือแสงแดดอ่อน)
ข. ถ้าเข็มของสเกลชี้ที่ค่าต่ํากว่า ๑๒ โวลท์ ให้ตรวจสอบบริเวณขั้วว่าสกปรก
หรือไม่และมีซลั เฟตจับหรือไม่ เพราะถ้าขั้วสกปรกหรือมีซัลเฟตจับ จะทําให้อ่านค่าได้ต่ํากว่าปกติ และให้
ดําเนินการทําความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจึงทําการตรวจสอบใหม่อกี ครั้ง ค.ถ้าเข็มของสเกลไม่สามารถ
อ่านค่าได้ แสดงว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ทํางาน ให้ ดําเนินการตรวจสอบดังนี้
๑) ให้ตรวจสอบ Blocking Diode ที่ต่ออยู่ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กับขั้วต่อว่าชํารุดหรือไม่ (ตั้งมิเตอร์ที่ย่านวัดค่าความต้านทาน แล้วนําขั้วบวกของมิเตอร์จับกับขั้วลบของ
Blocking Diode และขั้วลบของมิเตอร์จับที่ขั้วบวกของ Blocking Diode แล้วอ่านค่าที่สเกล ถ้าเข็มของ
สเกลชี้ขึ้นแสดงว่า Blocking Diode เสีย และถ้าเข็มของสเกลไม่กระดิก แสดงว่า Blocking Diode อยู่ใน
สภาพดี
๒) ให้ตรวจสอบแถบโลหะที่ต่ออยู่ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละอันว่า
ขาดและชํารุดหรือไม่ ถ้าพบว่าแถบโลหะนั้นขาดจะต้องทําการเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่
๓) ให้ตรวจสอบทีต่ ัวเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละอัน และแถบโลหะที่ต่อ ว่ามี
รอยไหม้หรือไม่ ถ้าพบว่ามีรอยไหม้จะต้องทําการเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่
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๑. ไม่ควรต่อวงจรจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับอุปกรณ์ของตะเกียงโดยตรง โดยไม่มี
แบตเตอรี่ควบคุมอยู่ในระบบ
เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาจจะมากกว่าค่า
แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์
๒. การต่อขั้วลบหรือขั้วบวกทุกจุดบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์, แบตเตอรี่และอุปกรณ์ จะต้องต่อ
ให้ถูกต้องเสมอ หากต่อสลับขั้วเมื่อใดจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
๓. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่เกิน ๓ แอมแปร์
๔. จะต้องไม่ให้มีเงาของต้นไม้ อาคาร หรือมูลนกมาบังบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอันขาด
เพราะจะทําให้เกิด Hot spot ขึ้นที่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์ทถี่ ูกบังเงา และทําให้เกิดความเสียหายต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้
๕. ควรทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทกุ ครั้งเมื่อไปทําการตรวจ
๑๒.๒ การตรวจสอบแบตเตอรี่ การตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้สําหรับตะเกียงระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้ใช้เครื่องมือวัดโวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ หรือใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความถ่วงจําเพาะของ
แบตเตอรี่ (กรณีเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เติมน้ํากลั่นได้) โดยมีวีการตรวจสอบดังนี้
๑๒.๒.๑ การใช้เครื่องมือวัดโวลท์มิเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดโวลท์มิเตอร์ตรวจสอบ
แบตเตอรี่นั้น ให้ตั้งเครื่องมือวัดที่ย่าน DC. Volt และตั้งสเกลการวัดที่ ๕๐ โวลท์ แล้วนําขั้วบวกของโวลท์
มิเตอร์จับที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่และขั้วลบของโวลท์มิเตอร์จับที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ เสร็จแล้วอ่านค่าจาก
เข็มที่ชี้อยู่ในสเกล
ก. ถ้าเข็มที่ชี้ในสเกลอ่านค่าได้ประมาณ ๑๒ โวลท์ หรือมากกว่า แสดงว่า
แบตเตอรี่ถูกประจุไฟไว้อย่างเต็มที่ สามารถใช้งานได้
ข. ถ้าเข็มที่ชี้ในสเกลอ่านค่าได้ประมาณ ๑๐ - ๑๑ โวลท์ แสดงว่า แบตเตอรี่
ถูกประจุไฟไว้อย่างไม่เต็มที่ หรือแบตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นให้ทดลองประจุไฟด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยใช้ระยะเวลาในการประจุไฟให้เต็มประมาณ ๑๐ ชั่วโมง หรืออาจจะนํามาประจุไฟด้วยเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้ แต่ต้องตั้งกระแสไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไว้ไม่เกิน ๕ แอมป์
ค. ถ้าเข็มที่ชี้ในสเกลอ่านค่าได้ต่ํากว่า ๑๐ โวลท์ แสดงว่า แบตเตอรี่ลูกนั้น
เสื่อมคุณภาพไม่สามารถเก็บประจุกระแสไฟได้ จะต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
๑๒.๒.๒ การใช้เครื่องมือวัดแอมป์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวัด
กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ว่ามีปริมาณของกระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด โดยวิธีการวัดให้ใช้ขั้วลบของ
แอมป์มิเตอร์จบั ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ และขั้วบวกของแอมป์มิเตอร์จที้ ี่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เพียงชั่วขณะ
(ห้ามแช่ไว้นาน ๆ เพราะจะทําให้ตัวแอมป์มเิ ตอร์ร้อน) แล้วอ่านค่าที่เข็มชี้ไป
ก. ถ้าเข็มของแอมป์มิเตอร์ชี้อยู่ในระหว่างแถบสีเขียว แสดงว่า แบตเตอรี่นั้น
มีประจุกระแสไฟฟ้าเต็ม
ข. ถ้าเข็มของแอมป์มิเตอร์ชี้อยู่ระหว่างแถบสีเหลือง แสดงว่า แบตเตอรี่นั้น
มีประจุกระแสไฟฟ้าปานกลาง และแบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อไปได้
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ค. ถ้าเข็มของแอมป์มิเตอร์ชี้อยู่ในระหว่างแถบสีแดง แสดงว่า แบตเตอรี่นั้น
ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีกระแสไฟฟ้าน้อย อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่เสือ่ มคุณภาพ ไม่สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้
ต้องนําแบตเตอรี่มาทําการชาร์จประกระแสไฟฟ้า ถ้าผลการชาร์จไฟแล้วปรากฏว่า เข็มของแอมป์มิเตอร์
ยังคงชี้อยู่ในตําแหน่งเดิม ต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
๑๒.๒.๓ การใช้ไฮโดรมิเตอร์ โฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือสําหรับวัดค่าความถ่วงจําเพาะ
ของแบตเตอรี่ การใช้เครื่องมือไฮโดรมิเตอร์ตรวจหาค่าความถ่วงจําเพาะของแบตเตอรี่ สามารถใช้ตรวจสอบ
กับแบตเตอรี่ชนิดที่เติมน้ํากลั่นได้ การใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดนั้นจะวัดในแต่ละช่องของเซลล์ของแบตเตอรี่ แล้ว
อ่านค่าที่ลูกลอยของไฮโดรมิเตอร์
ก. ถ้าลูกลอยของไฮโดรมิเตอร์ลอยอยู่ในตําแหน่งแถบสีเขียว แสดงว่า
แบตเตอรี่มีประจุกระแสไฟฟ้าเต็ม
ข. ถ้าลูกลอยของไฮโดรมิเตอร์ลอยอยู่ในตําแหน่งแถบสีเหลือง แสดงว่า
แบตเตอรี่มีประจุกรแสไฟฟ้าปานกลาง และแบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อไปได้
ค. ถ้าลูกลอยของไฮโดรมิเตอร์ ลอยอยู่ในตําแหน่งแถบสีแดง แสดงว่า
แบตเตอรี่ไม่มีประจุกระแสไฟฟ้า หรือมีกระแสไฟฟ้าน้อย อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ ต้องนํา
แบตเตอรี่มาทําการชาร์จประจุกระแสไฟฟ้า ถ้าผลการชาร์จไฟแล้วปรากฏว่า ลูกลอยของไฮโดรมิเตอร์ยังอยู่
ในตําแหน่งเดิม ต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ข้อควรระวัง
ในการนําแบตเตอรี่มาชาร์จเพื่อประจุกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั้น ให้ตั้งกระแสไฟ
ที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน ๕ แอมแปร์ เพราะแบตเตอรี่ที่นํามาใช้งานกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
แบบ Slow charge ถ้ากระแสไฟที่เครื่องชาร์จเกินกว่า ๕ แอมแปร์ จะทําให้แผ่นตะกั่วที่อยู่ในเซลล์แบตเตอรี่
ร้อนจัดและเสียหายได้ ในการประจุไฟด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้งให้หมั่นตรวจสอบหม้อแบตเตอรี่ด้วย
ว่าร้อนหรือไม่ ถ้าหม้อร้อนมากให้ลดกระแสไฟที่เครื่องชาร์จลงอีก และการประจุไฟด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง แบตเตอรี่จึงจะถูกประจุไฟเต็ม
๑๒.๓ การตรวจสอบสวิตช์แสงแดด การตรวจสอบสวิตช์แสงแดดให้ตรวจสอบในเวลากลางวัน
ขณะมีแสงแดด โดยมีวีการปฏิบัติดังนี้
๑๒.๓.๑ ใช้ผ้าสีดําปิดหรือคลุมทีส่ วิตช์แสงแดดไว้สักครู่ จนกว่าเครื่องควบคุมจังหวะไฟ
จะทํางานทําให้ไฟติด ถ้าไฟติด แสดงว่า สวิตช์แสงแดดทํางานเป็นปกติ
๑๒.๓.๓ ถ้าใช้ผ้าสีดําปิดหรือคลุมทีส่ วิตช์แสงแดดแล้ว ปรากฏว่า เครื่องควบคุมจังหวะ
ไฟไม่ทํางานหรือไฟไม่ติด ก็ให้ดําเนินการตรวจสอบสวิตช์แสงแดด โดยดําเนินการดังนี้
ก. ให้ถอดสวิตช์แสงแดดออก
เมื่อดําเนินการถอดสวิตช์แสงแดดออก
แล้วปรากฏว่าเครื่องควบคุมจังหวะไฟทํางานเป็นปกติทําให้ไฟติด แสดงว่าสวิตช์แสงแดดเสีย ให้ดาํ เนินการ
เปลี่ยนสวิตช์แสงแดดใหม่
ข. ถ้าถอดสวิตช์แสงแดดออกแล้ว ปรากฏว่าเครื่องควบคุมจังหวะไฟยังไม่ทํางาน
ให้ตรวจสอบเครื่องควบคุมจังหวะไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไป

68

๑๒.๔ การตรวจสอบเครื่องควบคุมจังหวะไฟ การตรวจสอบเครื่องควบคุมจังหวะไฟ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๔.๑ ตรวจสอบที่ตัว IC, Diode, Resistor, Capacitor และ Transistor ที่แผงของ
เครื่องควบคุมจังหวะไฟ ว่ามีรอยไหม้หรือไม่
๑๒.๔.๒ ตรวจสอบสวิตช์ตั้งจังหวะไฟทั้งสองตัว โดยการหมุนไปตั้ง Code อื่น ๆ แล้ว
ทําการทดลองดูว่าไฟติดเป็นปกติหรือไม่ (ก่อนที่จะหมุนสวิตช์ตั้งจังหวะไฟไปตําแหน่งอื่น จะต้องจํา Code
เดิมที่ตั้งไว้เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกลับมาตั้งจังหวะไฟของเดิม
๑๒.๔.๓ เมื่อตรวจสอบและทดลองตามข้อ ๑๒.๔.๑ และ ๑๒.๔.๒ แล้ว ปรากฏว่า ไฟ
ยังไม่ติดให้ทําการเปลี่ยนแผงวงจรเครื่องควบคุมจังหวะไฟใหม่ (แผง Circuit Board)
ข้อควรระวัง
แผงวงจรเครื่องควบคุมจังหวะไฟไม่ควรให้ถกู แสงแดดจัดนาน ๆ เพราะอาจจะทําให้แผงเสื่อมได้
และในการหมุนฝาครอบปิดเครื่องควบคุมจังหวะไฟ จะต้องหมุนให้ส่วนที่ป้องกันแสงแดด (สีดํา) ปิดบัง
แผงวงจรเครื่องควบคุมจังหวะไฟ (Circuit board) เสมอ
๑๒.๕ การตรวจสอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ การตรวจสอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๕.๑ ในเวลากลางวันให้คลุมหรือปิดสวิตช์แสงแดดไว้จนกว่าเครื่องควบคุมจังหวะไฟ
จะทํางานให้ไฟติดเป็นปกติ
๑๒.๕.๒ ถอดหลอดไฟที่กําลังติดอยู่เพื่อตรวจสอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟว่า เครื่องจะ
ทํางานหรือไม่ เมื่อทําการถอดหลอดไฟออกแล้ว มอเตอร์ของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟจะต้องหมุนหลอดไฟ
อะไหล่ที่อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมาแทนที่
๑๒.๕.๓ ถ้ามอเตอร์ของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟหมุนไปพบหลอดไฟที่ชํารุด ก็จะหมุน
ผ่านไปจนกว่าจะพบหลอดไฟที่อยู่ในสภาพที่ดี แล้วจึงจะหยุดหมุน
๑๒.๕.๔ ให้ทําการตรวจสอบหลอดไฟทั้งหมดจนครบจํานวน ๖ หลอด
๑๒.๕.๕ เมื่อหลอดไฟทั้งหมดจํานวน ๖ หลอด ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องเปลี่ยน
หลอดไฟจะหมุนตรวจสอบหลอดไฟอีกครั้งจํานวน ๑ รอบ เพื่อหาหลอดไฟที่อยู่ในสภาพที่ดี ถ้าไม่พบ เครื่อง
เปลี่ยนหลอดไฟ จะหยุดหมุนและตัวกระแสไฟฟ้าออกจากวงจร
๑๒.๕.๖ ถ้าดําเนินการถอดหลอดไฟที่ไฟติดอยู่ออกแล้ว เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟไม่หมุน
เอาหลอดไฟอะไหล่ขึ้นมาแทนที่ ให้ทําการตรวจสอบดังนี้
๑๒.๕.๖.๑ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่
โดยใช้เครื่องมือวัดโวลท์มิเตอร์ตั้งที่ย่าน DC. Volt และตั้งสเกลที่ ๕๐ โวลท์ และนําขั้วบวกของโวลท์มิเตอร์
จับที่ขั้วบวกของสายไฟที่เข้ามอเตอร์ และขั้วลบของโวลท์มิเตอร์จับที่ขวั้ ลบของสายไฟที่เข้ามอเตอร์ แล้วอ่าน
ค่าจากเข็มของสเกลที่ชี้
ก) ถ้าเข็มชี้ที่ค่าประมาณ ๑๒ โวลท์ แสดงว่ามีกระแสไฟจ่าย
ให้กับมอเตอร์ ดังนั้นให้ตรวจสอบมอเตอร์ว่าใช้งานได้หรือไม่ โดยตรวจสอบดังนี้ คือ ถอดสายไฟที่ต่อเข้า
มอเตอร์ออกแล้วใช้เครื่องมือวัดมิเตอร์ตั้งที่ย่านวัดค่าความต้านทาน R x 100 วัดสายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์
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- ถ้าเข็มของมิเตอร์ชี้ขึ้น แสดงว่า มอเตอร์ใช้ราชการได้
- ถ้าเข็มไม่กระดิกและอ่านค่าไม่ได้ แสดงว่า ขดลวดในมอเตอร์
ขาดหรือชํารุด ให้ดําเนินการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
ข) ถ้าเข็มไม่กระดิกและอ่านค่าไม่ได้ แสดงว่า ไม่มีกระแสไฟจ่าย
ให้กับมอเตอร์ ให้ตรวจสอบสายไฟว่าขาดหรือไม่ และตรวจสอบแผงวงจรควบคุมเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟว่า
ชํารุดหรือไม่ ถ้าชํารุดให้เปลี่ยนแผงวงจรควบคุมเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
๑๒.๖ การตรวจสอบหลอดไฟ การตรวจสอบหลอดไฟ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๖.๑ ให้ตรวจสอบเส้นลวดของไส้หลอด โดยวิธีการมองด้วยตาเปล่าว่า เส้นลวด
ขาดหรือไม่
๑๒.๖.๒ การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดมิเตอร์ โดยตั้งที่ย่านวัดค่าความต้านทาน
R x 100 แล้วนําขั้วบวกของมิเตอร์จับที่จุดตะกั่วใต้ขั้วของหลอดไฟ และขั้วลบจับที่ขอบโลหะของหลอดไฟ
แล้วอ่านค่าที่สเกล
ก. ถ้าเข็มของมิเตอร์ชี้ขึ้น แสดงว่า หลอดไฟใช้ราชการได้
ข. ถ้าเข็มไม่กระดิกและอ่านค่าไม่ได้ แสดงว่าหลอดไฟขาด ให้ดําเนินการ
เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
๑๒.๖.๓ การตรวจสอบด้วยแบตเตอรี่ โดยใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่แล้วต่อสายไฟจาก
แบตเตอรี่เข้ากับหลอดไฟโดยตรง ขั้วบวกแบตเตอรี่ต่อเข้ากับจุดตะกั่วใต้ขั้วของหลอดไฟ และขั้วลบต่อเข้ากับ
ขอบโลหะของหลอดไฟ ถ้าหลอดไฟติด แสดงว่าหลอดไฟสามารถใช้งานได้ แต่ถ้าหลอดไฟไม่ติด แสดงว่า
หลอดไฟขาด ให้ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
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บทที่ ๑๓
การหาค่ากําลังส่องสว่าง
ความเข้มของแสงไฟจากต้นกําเนิดแสงสว่าง ( Luminous intensity from the light source)
ก็คือ กําลังส่องสว่างของแสงไฟซึ่งคิดเป็นแรงเทียน (Candela) ใช้ตัวอักษรย่อว่า “Cd.” เปล่งออกมาจากต้น
กําเนิดแสง คือ ตัวตะเกียงนั่นเอง ถ้าตะเกียงดวงใดมีกําลังส่องสว่างของแสงไฟมาก ก็จะทําให้สามารถ
มองเห็นได้ในระยะที่ไกลมาก
การหาค่ากําลังส่องสว่างแสงไฟของตะเกียงแบบต่าง ๆ เราสามารถหาค่าได้ ๒ วิธี ด้วยกันคือ
๑. จากการเปิดตาราง
๒. จากการคํานวณ
๑๓.๑ การหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟจากการเปิดตาราง การหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟ
จากการเปิดตารางนั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของเลนส์ที่ใช้กับตะเกียง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญอีก
๒ ประการ คือ
ก. ขนาดของแรงดันและขนาดของกระแสไฟของหลอดไฟที่ใช้งาน
ข. คาบเวลาสว่างของไฟ
๑๓.๑.๑ การหาค่ากําลังส่องสว่างของตะเกียงแบบเลนส์อยู่กับที่
๑๓.๑.๑.๑ ตะเกียงแบบ ML - 300 ตะเกียงแบบ ML - 300 ที่ใช้ติดตั้งตาม
ประภาคารหรือกระโจมไฟนั้น เป็นตะเกียงที่มีขนาดเลนส์ ๓๐๐ มิลลิเมตร ดังนั้นกําลังส่องสว่างของแสงไฟ
จะมาก ซึ่งเราจะสามารถหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟเป็นแรงเทียนได้ เมื่อเราทราบค่าของขนาดแรงดัน
และค่ากระแสไฟของหลอดไฟที่ใช้ และคาบเวลาสว่างของไฟ ตัวอย่างเช่น กระโจมไฟเกาะชี ติดตั้งตะเกียง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ML-300 มีลักษณะไฟสว่าง ๑.๐ วินาที มือ ๙.๐ วินาที รวม ๑๐ วินาที
หลอดไฟที่ใช้เป็นแบบ CC-8 ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาดกระแส ๑.๙ แอมแปร์ เมื่อเราทราบค่าความ
สว่างของไฟ คือ ๑.๐ วินาที ขนาดแรงดันของหลอดไฟ คือ ๑๒ โวลท์และขนาดกระแสของหลอดไฟ คือ
๑.๙ แอมแปร์แล้ว เราก็นําค่าทั้งสามที่ได้มาเทียบกับตาราง Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ
ML-300 ก็จะได้ค่ากําลังส่องสว่างออกมาเท่ากับ ๑,๕๘๓ แรงเทียน
วิธีการเปิดตาราง
จากตารางขนาดของหลอดไฟและรุ่นของหลอดไฟที่ใช้ให้ดูจากช่อง Lamp Type คือ ๑๒ V.
๑.๙ A. รุ่น CC-8 และคาบเวลาสว่างของไฟ = ๑.๐ วินาที ให้ดูที่ Effective intensity in candelasFlashing white ในช่อง CCT 1.0 Sec ก็จะได้ค่ากําลังส่องสว่างของไฟออกมาเป็น ๑,๕๘๓ แรงเทียน
สําหรับไฟวับทุก ๑.๐ วินาที ถ้าเราต้องการทราบว่ากรณีเป็นไฟนิ่งจะมีกําลังส่องสว่างกี่แรงเทียน ก็ให้ดูที่ช่อง
Fixed intensity (cd) จะได้คา่ กําลังส่องสว่างกรณีเป็นไฟนิ่ง = ๑,๙๒๐ แรงเทียน สําหรับค่ากําลังส่องสว่าง
ของไฟที่ได้จากตารางนั้น จะใช้กับไฟสีขาวเท่านั้น ถ้าเป็นไฟสีแดง สีเขียวและสีเหลือง ค่ากําลังส่องสว่างของ
ไฟจะลดลงไปตามสีของไฟ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ในการคิดดังนี้
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- ไฟสีแดง ให้คณ
ู ด้วย ๐.๓๐ คือ กําลังส่องสว่างของแสงไฟจะลดลง ๗๐ %
- ไฟสีเขียว ให้คณ
ู ด้วย ๐.๓๐ กําลังส่องสว่างของแสงไฟจะลดลง ๗๐ % เช่นกัน
- ไฟสีเหลือง ให้คูณด้วย ๐.๖๕ คือ กําลังส่องสว่างของแสงไฟจะลดลง ๓๕ %
ตัวอย่างเช่น กําลังส่องสว่างของแสงไฟสีขาวที่ได้จากตาราง ๑,๕๘๓ แรงเทียน ถ้าต้องการทราบว่าเป็นไฟ
สีแดงจะมีกําลังส่องสว่างกี่แรงเทียน ก็ให้คณ
ู ด้วย ๐.๓๐ จะได้เท่ากับ ๔๗๔.๙ แรงเทียน คือ กําลังส่องสว่าง
ของแสงไฟสีแดงจะลดลง ๗๐ %

ตารางที่ ๓ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ ML-300
หมายเหตุ Incandescent Time : เวลาที่ใช้ไปในระหว่างที่ Power supply เริ่มจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยัง
หลอดไฟ จนกระทั่งหลอดไฟได้รับพลังงานถึงจุด (ระดับ) ที่จะสามารถเปล่งแสงออกสู่ภายนอกได้ (คือ
ช่วงเวลาที่เสียไปนั่นเอง)
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Fixed Intensity : เป็นค่าความเข้มของไฟในลักษณะที่เป็นไฟนิ่ง คือ ไม่มีจังหวะวับ - วาบ ดังนั้น ค่าความ
เข้มแสงของไฟดังกล่าว จะมีค่ามากว่าความเข้มของไฟที่เป็นจังหวะวับ - วาบ
Effective intensity : หรือบางครั้งเรียกว่า Equivalent Fixed Intensity หรือ Apparent Intensity
หมายถึง ความเข้มของไฟจะขึ้นอยู่กับเวลาของลักษณะไฟว่า จะมีช่วงวับ - วาบ ยาวนานเท่าใด
CCT (Contact Closure Time) : ช่วงเวลาการปิดของหน้า Contact ซึ่งหมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่สวิตช์
อัตโนมัติต่อเชื่อมทางไฟฟ้าให้ครบวงจร ในช่วงที่จังหวะไฟวับ จนกระทั่งสิ้นสุดจังหวะ โดยทั่วไปแล้วก็คือ
ช่วงเวลาสว่างของไฟนั่นเอง (ตามลักษณะไฟที่กําหนด) คําว่า CCT นี้ จะใช้กับตะเกียงระบบไฟฟ้า และระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น ถ้าเป็นตะเกียงแบบทางกล (Mechanic) เช่น ตะเกียงระบบก๊าซ จะใช้คําว่า
Flashing แทน
๑๓.๑.๑.๒ ตะเกียงแบบ ML - 155 วิธีการหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟ
ของตะเกียงแบบ ML - 155 สามารถกระทําได้แบบเดียวกันกับการหาค่าแรงเทียนของตะเกียงแบบ ML - 300
ที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วนํามาเทียบกับตาราง Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ ML - 155 ข้างล่างนี้
สําหรับค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟตะเกียงแบบ ML - 155 ที่ได้ออกมานั้นจะเป็นแสงไฟสีขาว
เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นไฟสีแดง, สีเขียวและสีเหลือง ให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีคิดดังนี้
- ไฟสีแดงและสีเขียว ให้คูณด้วย ๐.๓๐ เช่นเดียวกัน
- ไฟสีเหลือง ให้คูณด้วย ๐.๗๔ คือกําลังส่องสว่างของแสงไฟลดลง ๒๖ %

ตารางที่ ๔ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ ML-155
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๑๓.๑.๑.๓ ตะเกียงแบบ RL - 125 ตะเกียงแบบ RL - 125 จะนิยมติดตั้งไว้
บนหลักไฟนําเพื่อใช้สําหรับเป็นที่หมายในการนําเรือเข้าออกร่องน้ํา ดังนั้นจึงเป็นตะเกียงแบบ Beam spreader
คือ แสงสว่างจะกระจายออกจากเลนส์เป็นลําและส่องสว่างไปในทิศทางเดียวกัน และเลนส์แบบ
Beam spreader นี้ สามารถปรับทํามุมได้ ๓, ๖, ๑๒ และ ๒๐ จากแนวระดับพื้นราบ ดังนั้นการคํานวณหา
ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟจะต้องนํามุมองศามาคิดด้วย เพราะมุมองศาที่กล่าวมาแล้วนั้นจะให้กําลังส่อง
สว่างของแสงไฟไม่เท่ากัน การหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟตะเกียงแบบ RL - 125
วิธีการหาค่าใช้แบบเดียวกันกับการหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟตะเกียงแบบ ML - 300
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่จะต้องนํามุมองศามาเทียบกับตารางด้วย สําหรับกรณีที่เป็นไฟสีแดง, สีเขียวและ
สีเหลือง ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
- ไฟสีแดงและเขียว ให้คูณด้วย ๐.๒๓ ของกําลังส่องสว่างที่ได้จากตาราง
- ไฟสีเหลือง ให้คูณด้วย ๐.๖๖ ของกําลังส่องสว่างที่ได้จากตาราง

ตารางที่ ๕ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ RL-125 ที่มุม ๓ องศา
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ตารางที่ ๖ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ RL-125 ที่มุม ๖ องศา

ตารางที่ ๗ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ RL-125 ที่มุม ๑๒ องศา
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ตารางที่ ๘ Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ RL-125 ที่มุม ๒๐ องศา
๑๓.๑.๒ การหาค่ากําลังส่องสว่างของตะเกียงแบบเลนส์หมุน
๑๓.๑.๒.๑ ตะเกียงแบบ TRB - 400 การหาค่าแรงเทียนและระยะการมองเห็นของ
แสงไฟของตะเกียงเลนส์หมุนแบบ TRB - 400 เราสามารถหาได้จากตาราง Effective Intensity Tables
ซึ่งการหาค่าแรงเทียนและระยะการมองเห็นของแสงไฟ สิง่ ที่เราจะต้องทราบคือ
ก. ขนาดค่าแรงดัน กระแสหรือกําลังงานของหลอดไฟและชนิดของหลอดไฟ
ข. ชนิดของเลนส์ (เลนส์แบบ ๖ Panels หรือ ๘ Panels)
ค. อัตราความเร็วการหมุนของเลนส์ (RPM)
ตัวอย่าง
ตะเกียงระบบเลนส์หมุนรุ่น TRB-400 เป็นเลนส์ชนิด ๖ Panels มีอัตราความเร็วการหมุนของ
เลนส์ ๑ RPM หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด Halogen ขนาด ๑๒ Volt ๑๐๐ Watts จงหาค่าแรงเทียนและระยะ
การมองเห็นได้ไกลของแสงไฟ
วิธีหา
จากตาราง Effective Intensity Tables เลนส์ชนิด ๖ Panel ที่อัตราความเร็ว ๑ RPM และ
หลอดไฟ Halogen ๑๒ V./๑๐๐ W. จะได้ค่ากําลังส่องสว่าง ๒๖๐.๗๕๕ แรงเทียน และระยะการมองเห็น
ได้ไกลของแสงไฟที่ T = ๐.๗๔ จะได้ประมาณ ๒๒.๑ ไมล์ทะเล
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ตารางที่ ๙ Effective Intensity Tables ของตะเกียง TRB - 400 (เลนส์ ๖ Panels)
กรณีที่เป็นเลนส์แบบ ๘ Panels จากตัวอย่างที่แล้วเมื่อเรานํามาหาค่าในตาราง Effective
Intensity Tables ของเลนส์ ๘ Panels จะได้ค่ากําลังส่องสว่าง ๑๗๕,๔๔๙ แรงเทียน และระยะการ
มองเห็นได้ไกลของแสงไฟที่ T= ๐.๗๔ จะได้ประมาณ ๒๑.๒ ไมล์ทะเล จะเห็นว่าในขณะที่ใช้หลอดไฟเท่ากัน
และอัตราความเร็วในการหมุนของเลนส์กัน แต่ขนาดของเลนส์ต่างกันจะทําให้ค่ากําลังส่องสว่างและระยะ
การมองเห็นได้ไกลของแสงไฟลดลง (เลนส์ ๘ Panels จะมีขนาดของเลนส์เล็กกว่า แบบ ๖ Panels)

ตารางที่ ๑๐ Effective Intensity Tables ของตะเกียง TRB-400 (เลนส์ ๘ Panels)
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๑๓.๑.๒.๒ ตะเกียงแบบ APRB – 252 การหาค่าแรงเทียนและระยะการ
มองเห็นของแสงไฟของตะเกียงเลนส์หมุนแบบ APRB – 252 เราสามารถหาได้จากตาราง Effective
Intensity Tables เช่นเดียวกันกับการหาค่าของตะเกียงเลนส์หมุนแบบ TRB - 400

ตารางที่ ๑๑ Effective Intensity Tables ของตะเกียง APRB-252 (เลนส์ ๖ Panels)
ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟตะเกียงระบบเลนส์หมุนที่ได้จากตารางนั้นจะเป็นไฟสีขาว ถ้าเป็น
ไฟสีแดงและไฟสีเขียวให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
- ไฟสีแดง ให้คณ
ู ด้วย ๐.๓๔ ของกําลังส่องสว่างที่ได้จากตาราง
- ไฟสีเขียว ให้คณ
ู ด้วย ๐.๓๑ ของกําลังส่องสว่างที่ได้จากตาราง
หมายเหตุ
BR : เป็นการหาค่ากําลังส่องสว่างโดยวิธี Blondel-Ray
SC : เป็นการหาค่ากําลังส่องสว่างโดยวิธี Schmidt-Clausen
๑๓.๒ การหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟโดยวิธีการคํานวณ
การหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟโดยวิธีคํานวณ นั้น มีสตู รที่ใช้ในการคํานวณดังนี้
Ie = (Io x t) / (a + t)
เมื่อ : Ie = ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟ (เป็นแรงเทียน)
Io = ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟสูงสุด คือ กรณีเป็นไฟนิ่ง (Fixed Intensity)
ซึ่งสามารถหาได้จากตาราง Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบต่าง ๆ
t = คาบเวลาสว่างของไฟ
a = ค่าคงที่ (กรณีเป็นไฟวับ - วาบ ใช้ค่า a = ๐.๒ และกรณีเป็นตะเกียงแบบ
เลนส์หมุนใช้คา่ a = ๐.๓
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ตัวอย่าง
กระโจมไฟเกาะชี ติดตั้งตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ML - 300 มีลักษณะไฟสว่าง
๑.๐ วินาที มืด ๙.๐ วินาที รวม ๑๐ วินาที หลอดไฟทีใ่ ช้เป็นแบบ CC - 8 ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาด
กระแส ๑.๙ แอมแปร์ จงคํานวณหากําลังส่องสว่างของแสงไฟเป็นแบบแรงเทียน
วิธีทํา
จากสูตร Ie = (Io x t) / (a + t)
เมื่อ : Ie = ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟ (เป็นแรงเทียน)
Io = ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟสูงสุด คือ กรณีเป็นไฟนิ่ง (Fixed Intensity)
ซึ่งจากตาราง Effective Intensity Table ของตะเกียงแบบ ML - 300 ในช่องของ Fixed Intensity
ที่หลอดไฟขนาด ๑๒ V. ๑.๙ A. จะได้ค่า Io = ๑,๙๒๐ Cd.
t = คาบเวลาสว่างของไฟ = ๑.๐ วินาที
a = กรณีเป็นไฟวับ - วาบ ใช้ค่า a = ๐.๒
เพราะฉะนั้น Ie = (๑,๙๒๐ x ๑.๐) / (๐.๒ + ๑.๐)
= ๑,๖๐๐ แรงเทียน
จากการคํานวณจะเห็นได้ว่า ค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟทีไ่ ด้จากการคํานวณ (๑,๖๐๐ แรงเทียน)
จะมีค่าใกล้เคียงกับคาที่ได้จากการเปิดตาราง (๑,๕๘๓ แรงเทียน)
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บทที่ ๑๔
การหาระยะมองเห็นได้ไกลของแสงไฟ
ระยะการมองเห็นของแสงไฟของประภาคารและกระโจมไฟ ได้ถูกนิยามไว้ ๓ อย่าง คือ
๑. ระยะเห็นทํานาย (Luminous Range)
๒. ระยะเห็นมาตรฐาน (Nominal Range)
๓. ระยะเห็นภูมิศาสตร์ หรือระยะเห็นทางทฤษฎี (Geographical Range)
๑๔.๑ ระยะเห็นทํานาย (Luminous Range) ระยะเห็นทํานายเป็นระยะไกลสุดจากกระโจมไฟ
ที่ผู้ตรวจสามารถเห็นไฟ ณ เวลาใด ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบคือ กําลังส่องแสงสว่างของตะเกียง และสภาพ
อุตุนิยมวิทยาขณะนั้น ระยะดังกล่าวมิได้นําเอาสูงตาผู้ตรวจ และความโค้งของโลกมาร่วมพิจารณา จะหาได้
จากไดอะแกรมสําเร็จรูปในทําเนียบไฟ

ตารางที่ ๑๒ ไดอะแกรมระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟแบบ Luminous Range
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จากตารางไดอะแกรม
R = ระยะเห็นได้ไกล (เป็นไมล์ทะเล)
Icd = ความเข้มของแสงไฟ หรือกําลังส่องสว่างของแสงไฟ (เป็นแรงเทียน)
T = Transmission Factor คือ ตัวเกณฑ์ที่ใช้หาระยะเห็นได้ไกล
Transmission Factor นั้น กําหนดเป็นมาตรฐานสากล โดยให้คา่ ทัศนะวิสัยในขณะที่ความโปร่งใสของ
อากาศ (มีค่า T = 0.74) จะเห็นวัตถุที่ขอบฟ้าได้ไกล ๑๐ ไมล์ แต่ในทางปฏิบัตินั้น ในอ่าวไทยมีความ
โปร่งใสของอากาศสูง คือ ๐.๘๕ ขึ้นไป ดังนั้นระยะเห็นของไฟจะมากกว่าระยะกําหนดในการเห็นไฟ คือ
จะเห็นไฟได้ไกลกว่าที่กําหนดไว้ในทําเนียบไฟ
ตัวอย่าง
กระโจมไฟแห่งหนึ่งมีกําลังส่องสว่าง ๑,๐๐๐ แรงเทียน เมื่อทําการหาจากไดอะแกรมจะเห็นได้
ไกล ๙.๓ ไมล์ทะเล ( T = 0.74)
วิธีหา
ลากเส้น Icd ที่ ๑,๐๐๐ แรงเทียน ทางขวามือมาตัดกับเส้นตั้ง T = 0.74 แล้วลากเส้นนอน
ทแยงมาทางซ้ายที่ค่า R ซึ่งมีค่าบอกไว้เป็นระยะเห็นได้ไกล ๙.๓ ไมล์
ระยะเห็นได้ไกล ๙.๓ ไมล์ จะถูกกําหนดไว้ในทําเนียบไฟ แต่ในทางปฏิบัตินั้น ในอ่าวไทยมีค่า
ความโปร่งใสของอากาศสูง คือ ๐.๘๕ ขึน้ ไป ดังนั้นเมื่อทําการลากเส้นมาตัดกับเส้นตั้ง T = ๐.๘๕ จะได้
ระยะเห็นได้ไกล ๑๓.๒ ไมล์ทะเล คือ จะเห็นไฟได้ไกลกว่าที่กําหนดไว้ในทําเนียบไฟ
๑๔.๒ ระยะเห็นมาตรฐาน (Nominal Range) ระยะเห็นมาตรฐานเป็นระยะเห็นของไฟภายใต้
สภาวะมาตรฐานที่กําหนด คือ บรรยากาศมีความสม่ําเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน และทัศนะวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา
เท่ากับ ๑๐ ไมล์ทะเล ระยะนีจ้ ะใช้พิมพ์ลงในแผนที่
จากการหาค่ากําลังส่องสว่างของแสงไฟตะเกียงแบบต่าง ๆ ที่ได้ออกมาเป็นแรงเทียนนั้น
เมื่อเราทราบค่ากําลังส่องสว่างเป็นแรงเทียนแล้ว เราก็นาํ ค่าเหล่านั้นมาเปิดตารางเพื่อหาระยะการมองเห็น
มาตรฐานของแสงไฟเป็นไมล์ทะเลได้ (Range in nautical miles)
ตัวอย่างเช่น
ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ML - 300 มีลักษณะไฟ ๑.๐ + ๙.๐ = ๑๐ วินาที
ใช้หลอดไฟรุ่น CC-8 ขนาด ๑๒ V. ๑.๙ A. เมื่อนําไปเปิดตาราง Effective intensity table ของตะเกียงแบบ
ML - 300 จะได้ค่ากําลังส่องสว่างเท่ากับ ๑,๕๘๓ แรงเทียน ดังนั้นเราจึงนําค่ากําลังส่องสว่าง ๑,๕๘๓ แรงเทียน
ไปเปิดในตาราง Range in nautical miles ก็จะได้ระยะการมองเห็นของแสงไฟออกมาเป็นไมล์ทะเล
สําหรับตาราง Range in nautical miles จะมีค่า Transmission Factor (T) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ลักษณะความโปร่งใสของอากาศ ซึ่งมีอยู่ ๓ ค่า คือ T = 0.74, T = 0.85 และ T = 0.90 นั้น เราจะใช้ค่า
Transmission Factor ที่ T = 0.74
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จากตาราง Range in nautical miles เราจําค่ากําลังส่องสว่างที่ได้ ๑,๕๘๓ แรงเทียนไปเทียบ
ในตาราง Intensity ซึ่งจะมีค่าอยู่ในระหว่าง ๑,๕๐๐ กับ ๑,๖๐๐ แรงเทียน ดังนั้นเราจึงต้องทําการเทียบค่า
เพื่อที่จะได้ระยะการมองเห็นได้ไกลของแสงไฟที่แท้จริงออกมา ดังนี้
Intensity = ๑,๕๐๐ แรงเทียน ที่ T = 0.74 จะได้ระยะการมองเห็นของแสงไฟ ๑๐.๒ ไมล์ทะเล
Intensity = ๑,๖๐๐ แรงเทียน ที่ T = 0.74 จะได้ระยะการมองเห็นของแสงไฟ ๑๐.๓ ไมล์ทะเล
ดังนั้น ผลต่างของ ๑๐๐ แรงเทียน (๑,๖๐๐ – ๑,๕๐๐) ระยะการมองเห็นของแสงไฟ = ๐.๑ (๑๐.๓ – ๑๐.๒)
เพราะฉะนั้น ๘๓ แรงเทียน (๑,๕๘๓ – ๑,๕๐๐) จะได้ระยะการมองเห็นของแสงไฟ
= (๐.๑ x ๘๓) / ๑๐๐
= ๐.๐๘๓ ไมล์ทะเล
ดังนั้น กําลังส่องสว่าง ๑,๕๘๓ แรงเทียน จะได้ระยะการมองเห็นของแสงไฟ
= ๑๐.๒ + ๐.๐๘๓
= ๑๐.๒๘๓ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๑๐.๓ ไมล์ทะเล

ตารางที่ ๑๓ Range in nautical miles ของระยะเห็นมาตรฐาน
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๑๔.๓ ระยะเห็นภูมิศาสตร์ หรือระยะเห็นทางทฤษฎี (Geographical Range) ระยะเห็น
ภูมิศาสตร์ หรือระยะเห็นทางทฤษฎีเป็นระยะไกลสุดทางทฤษฎี ซึ่งแสงจากดวงไฟสามารถเดินทางไปถึงผู้ตรวจ
ระยะนี้จะพิจารณาจากปัจจัย คือ ความโค้งของโลก การหักเหของแสง ณ บรรยากาศความสูงของตะเกียง
และความสูงของผู้ตรวจ โดยปกติจะมีค่ามากกว่าระยะเห็นสองชนิดแรก
ระยะเห็นทางทฤษฎี (R) = ๒.๐๘ x (H1 + H2)
เมื่อ R = ระยะเห็นทางทฤษฎี (ไมล์ทะเล)
H1 = ความสูงของผู้ตรวจ (เมตร)
H2 = ความสูงจากระดับทะเลปานกลางถึงกึ่งกลางเลนส์ของตะเกียง (เมตร)

รูปที่ ๕๒ ภาพแสดงแนวความคิดในการคํานวณหาระยะเห็นทางทฤษฎี
ตัวอย่าง
กระโจมไฟแห่งหนึ่งมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางถึงกึ่งกลางเลนส์ของตะเกียง ๓๐ เมตร
ความสูงตาของผู้ตรวจ ๒ เมตร จงหาระยะเห็นทางทฤษฎีของแสงไฟ
วิธีหา
จาก R = ๒.๐๘ x (H1 + H2)
เมื่อ H1 = ๒ เมตร และ H2 = ๓๐ เมตร
ดังนั้น R = ๒.๐๘ x (๒ + ๓๐)
= ๑๔.๓ ไมล์ทะเล
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ตารางที่ ๑๔ Geographical Range ของระยะเห็นทางทฤษฎี
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