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ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย

                   มีสวนประกอบท่ีสําคัญ ๆ อยู  7  สวน คือ
                   1. ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) 
                   2. เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)
                   3. เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ (Lampchanger )                                            
                   4. หลอดไฟ (Lamps)
                   5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch or Photocell)
                  6. แบตเตอร่ี (battery) 
                   7. แผงเซลลแสงอาทิตย  (Solar Module) 
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การทํางานของเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ                       
                          เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟจะถูกควบคุมการทํางานดวยแผงวงจร   

Printed Circuit  และ DC. Motor  เพ่ือไปหมุนเปล่ียนหลอดไฟท่ีชํารุด คือ ท่ี
Lampchanger   จะมีหลอดไฟอยู  จํานวน 6 หลอด  หรือ  ชนิด 4 หลอด โดย
หลอดไฟท่ีใชงานทําใหเกิดแสงสวางจะใชเพียงหลอดเดียว   สวนหลอดไฟท่ี
เหลือ จะเปนหลอดอะไหล เม่ือหลอดไฟท่ีใชงานอยูชํารุด แผงวงจรPrinted 
Circuit น้ีจะไปควบคุมมอเตอร   ใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหลดวงท่ี1 ขึ้นมา
แทนท่ี  และหนา Contact จะทําหนาท่ีเช่ือมตอวงจรของ Printed Circuit กับ
หลอดไฟ
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    2. เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)

                                                         เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟมีหนาท่ี ควบคุมไฟ
                                       ใหติดและดับเปนจังหวะสัญญาณตาง ๆ  ตามที่กําหนด
                                        เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟจะประกอบดวยอุปกรณวงจร
                                        อิเล็กทรอนิกส คือ  IC, Diodes,  Resistor, Capacitors
                                         และ Transistors  ท่ีประกอบกันและวางตัวอยูในแผง
                                        Circuit Board     ซ่ึงสามารถปรับแตงลักษณะไฟได
                                        256 ลักษณะไฟ 

เลนสตะเกียง ฐานตัวเรือนตะเกียง

เครื่องควบคุม
จังหวะไฟ
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  1.  ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) 

                                                                    ตัวเรือนตะเกียงเปนแหลงกําเนิดของ 
                                                 แสงไฟ สามารถมองเห็นได  โดยภายในจะติดต้ัง 
                                                ชุดเคร่ืองแสงสวางเอาไว       ซ่ึงประกอบไปดวย
                                                 เคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ
                                                 หลอดไฟ   และสวิตชแสงแดด   
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ตัวเรือนตะเกียง แบงออกเปน 2 สวน คือ

       ก.  เลนส   (Lens)    ทําหนาท่ีขยายแสงสวางจากหลอดไฟท่ีติดต้ัง
อยูภายใน แลวสงผานเลนสออกไปภายนอกตัวตะเกียง        หรือในทิศทางท่ีเรา
ตองการ ซ่ึงสามารถสงแสงสวางไปไดในระยะไกล  โดยข้ึนอยูกับขนาดของเลนส
                     ข.  ฐานตัวเรือนตะเกียง    สําหรับเปนท่ียึดเลนสใหอยูกับท่ี    และ
เปนฐานติดต้ังบนยอดประภาคาร   กระโจมไฟ   หลักไฟ   และทุนไฟ   ทําดวย 
Fiber  หรือ Aluminum หรือ Polycarbonate 
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3. เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ (Lampchanger)
                   เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟมีหนาท่ีควบคุมการหมุนเปล่ียนหลอดไฟท่ีดี
ข้ึนมาใชงานคือ เม่ือหลอดท่ีใชงานอยูเกิดการชํารุด เชนไสหลอดขาด ไฟไมติด 
เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟจะทําการหมุนเปล่ียนหลอดไฟอะไหลข้ึนมาใชงานแทน
ท่ีหลอดท่ีชํารุด  โดยมีมอเตอรเปนตัวขับเคล่ือน
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เคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟมีสวนประกอบดังน้ี

                ก. DC. Motor ขนาด 100 มิลลิแอมป จํานวน 1 ตัว

                 ข. แผงวงจร (Printed Circuit) ควบคุมการเปล่ียนหลอดไฟ

                ค. หลอดไฟขนาด 12 โวลท จํานวน 6 หลอด หรือ ชนิดแบบ 4 หลอด

                ง. Contact ท่ีเช่ือมตอระหวาง Printed Circuit กับหลอดไฟ

ตัวเรือนตะเกียง

   เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
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              จึงทําใหหลอดไฟติดปกติเหมือนเดิม และเม่ือหลอดไฟอะไหลดวงท่ี 1 
ชํารุดอีก   Printed Circuit   ก็จะไปควบคุมมอเตอรใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหล
ดวงที่ 2 ข้ึนมาแทนท่ี ซ่ึง Lampchanger จะทําหนาท่ีเชนน้ีตลอดไป  จนกระท่ัง
ครบหลอดไฟท้ังหมด   ถาหากหลอดไฟท้ังหมดชํารุดครบท้ัง6 หลอด Printed 
Circuit จะทําการตรวจสอบหมุนหาหลอดไฟอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือหา หลอดไฟท่ีใช
งานได แตเม่ือหาแลวไมพบหลอดไฟท่ีใชงานไดPrinted Circuit  ก็จะตัดวงจร
ไฟฟาออกทันที
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7. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) 
    แผงเซลลแสงอาทิตย มีสวนประกอบท่ีสําคัญ  คือ  เซลลแสงอาทิตย 

(Solar Cell)  ซ่ึงเปนส่ิงประดิษฐทางวิศวกรรม หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส โดยทํามา
จากสารกึ่งตัวนํา     ท่ีสามารถเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
กระแสตรง   กลาวคือ เม่ือมีแสงมาตกกระทบ  แตละเซลลกจ็ะใหแรงดันไฟฟา
ประมาณ  0.5 โวลท    สวนกระแสไฟฟาท่ีไดน้ัน   จะข้ึนอยูกับความสวางของ
แสงอาทิตยและขนาดของตัวเซลลแสงอาทิตย  ซ่ึงโดยปกติแลว เซลลแสงอาทิตย 
เสนผาศูนยกลางขนาด 4 นิ้ว   เม่ือไดรับแสงอาทิตยสองตอนเท่ียงวัน กจ็ะให
กระแสไฟฟาประมาณ  2  แอมแปร        วัสดุที่นํามาใชทําเซลลแสงอาทิตย  
ไดแก  ซิลิคอน  (Silicon)  ซ่ึงเปนสารกึง่ตัวนํา
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  5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch หรือ Photo Switch)

                       สวิตชแสงแดดมีหนาท่ี  สําหรับควบคุมใหไฟดับในเวลากลางวัน 
และไฟติดในเวลากลางคืน      ซ่ึงการทํางานของสวิตชแสงแดด     จะข้ึนอยูกับ
อํานาจแสงสวางของดวงอาทิตยเปนหลักคือ เม่ือดวงอาทิตยสงแสงสวาง สวิตช
แสงแดด       จะทําหนาท่ีเปดวงจรตัดกระแสไฟฟาจากแบตเตอร่ีท่ีจายไฟไปยัง 
Flasher, Lampchanger และหลอดไฟออก  จึงทําใหไฟดับในเวลากลางวัน และ
เม่ือหมดแสงสวาง สวิตชแสงแดดจะตอวงจรกระแสไฟฟาจากแบตเตอร่ีไปจาย
ใหกับ   Flasher, Lampchanger และหลอดไฟตอไป       จึงทําใหไฟติดในเวลา
กลางคืน หรือในขณะท่ีอากาศมืดคร้ึม 
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สวิตชแสงแดด

ตําแหนงที่ติดตั้งสวิตชแสงแดดบน
ตัวเรือนตะเกียง
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  4. หลอดไฟ (Lamps)  

                     หลอดไฟเปนจุดกําเนิดใหเกิดแสงสวาง โดยมีไสหลอดเปนตัวจุด
แสงไฟ ซ่ึงจะทําการเปล่ียนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสงสวาง โดยกระแส
ไฟฟาจะถูกสงมาจากเคร่ืองควบคุมจังหวะไฟ          สําหรับการติดต้ังหลอดไฟ
ภายในเรือนตะเกียง น้ัน ตองใหจุดศูนยกลาง (Focus) ของไสหลอดอยูในระดับ
เดียวกันกับจุดศูนยกลาง  (Focus)  ของเลนสตะเกียง    หากจุดศูนยกลางของ
ไสหลอดไมอยูในระดับเดียวกันกับจุดศูนยกลางของเลนสตะเกียงแลว  จะมีผล
ทําใหระยะการมองเห็นของแสงไฟลดลง 

   6.  แบตเตอร่ี (Battery)                                                                                              14
                       เปนแหลงท่ีเก็บและจายพลังงานไฟฟา โดยมีลักษณะการทํางาน 
   คือ  ในเวลากลางวันเม่ือพลังงานจากแสงอาทิตยสองตกกระทบกับแผงเซลล
   แสงอาทิตยแลว  แผงเซลลแสงอาทิตยจะทําหนาท่ีแปลงพลังงานแสงใหเปน
   พลังงานไฟฟากระแสตรง   แลวสงมาเก็บไวในแบตเตอร่ี    คุณลักษณะของ
   แบตเตอร่ีท่ีใชกับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย

ก. เปนแบตเตอร่ีแบบ Valve Regulated Lead-Acid  ท่ีออกแบบมา
   ใชงานกับระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉพาะ
         ข. ไมตองเติมนํ้ากรดและนํ้ากล่ันตลอดอายุการใชงาน
         ค. มีอายุการใชงานประมาณ 3 ป
         ง. ขนาดแรงดันไฟฟา 12 โวลท ความจุ ๑๐๐ แอมแปร
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11

การติดตั้งหลอดไฟภายในเรือนตะเกียง

แบตเตอรี่  Valve Regulated Lead-Acid
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Blocking Diode 
                  Blocking Diode เปนไดโอดท่ีตอไวปองกันไมใหกระแสไฟฟาจาก
แบตเตอร่ีไหลกลับเขาสูแผงเซลลแสงอาทิตยในขณะท่ีไมมีแสงแดด
Bypass Diode 
              Bypass Diode   เปนไดโอดท่ีตอครอมระหวางเซลล 2 แถว เพ่ือปองกัน
ไมใหกระแสขาดวงจร และไมทําใหเกิดจุดไหมบนเซลลแสงอาทิตย เม่ือมีเงามา
บังบนเซลลแสงอาทิตยในขณะท่ีใชงาน โดยปกติ Bypass Diode จะถูกตอแบบ
Reverse Bias กระแสไฟฟาในเซลลแตละแถวก็จะไหลตามปกติ   แตเม่ือเซลล
ตัวใดตัวหน่ึงถูกเงาบังหรือขาดวงจร Bypass Diode ก็จะตอแบบ Forward Bias 
กระแสไฟฟากจ็ะไหลผานตัวไดโอดโดยไมผานเซลลแถวน้ัน 

เซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย

กรอบยึดแผงเซลลแสงอาทิตย   (แผงเซลลแสงอาทติยดานหนา)          

แผนยึดดานหลัง   (แผงเซลลแสงอาทติยดานหลัง)          

การตรวจสอบการทํางานของซันสวิตชเบื้องตน
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  สวนประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตย
                  เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) จะมีรูปรางลักษณะตาง ๆ มีท้ังแบบ
ส่ีเหล่ียม แบบกลม และคร่ึงวงกลม ซ่ึงอาจจะถูกตัดแบงเปนช้ินเล็ก ๆ ยอยลงไป
ไดอีก    หรืออาจจะเปนรูปแบบอ่ืน ๆ    ข้ึนอยูกับการออกแบบผลิต      ซ่ึงเซลล
แสงอาทิตยไมวาจะเปนช้ินเล็กหรือใหญ     จะมีแรงดันไฟฟาคงท่ี คือ ประมาณ
0.5 โวลท/เซลล แตจํานวนกระแสไฟฟา จะเปล่ียนแปลงไปตามพ้ืนท่ีหนาตัด
ของแตละช้ินเซลล                                     
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                       แผงเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวยช้ินเซลลแสงอาทิตยมาตอกัน
แบบอนุกรม หรือแบบขนานตามตองการ โดยท่ัวไปแผงเซลลแสงอาทิตย   จะ
ออกแบบใหใชกับระบบไฟฟาขนาด 12 โวลท DC.          ดังน้ันถานําช้ินเซลล
แสงอาทิตยมาตอกันแบบอนุกรม     จํานวน  32 – 36  ชิ้น   จะไดแรงดันไฟฟา
16 – 18 โวลท   เพ่ือท่ีจะประจุไฟลงในแบตเตอร่ี  ขนาด  12  โวลท
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ข้ันตอนการตรวจซอมบํารุงตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย        

                  1. ใหทําการตรวจสอบการทํางานของตะเกียงวาไฟติดปกติดีหรือไม  
โดยทําการปดท่ีตัวซันสวิตช    สําหรับอุปกรณท่ีใชปดซันสวิตชควรเปนผาสีดํา
หรือสีทึบ     ไมควรใชเทปกาวปดท่ีตัวซันสวิตช   เน่ืองจากจะทําใหหนาสัมผัส
รับแสงของตัวซันสวิตชขุนมัว    และทําใหการรับแสงของตัวซันสวิตชไดไมดี
เทาที่ควร    เม่ือทําการปดซันสวิตชแลวไฟติดแสดงวาระบบตะเกียงใชงานได
ตามปกติ  

เซลลแสงอาทิตยที่นําประกอบขึ้นรูปเปนแผงเรียบรอยแลว          

Blocking Diode Bypass Diode
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                     2.2   แบตเตอร่ีเทสเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับใชวัดกระแสไฟฟา
ของแบตเตอร่ีวามีปริมาณของกระแสไฟฟาในแบตเตอร่ีมากนอยเพียงใด  โดย
ใชข้ัวลบของแบตเตอร่ีเทสเตอร  แตะไปท่ีข้ัวลบของแบตเตอร่ี และข้ัวบวกของ
แบตเตอร่ีเทสเตอร   แตะไปท่ีข้ัวบวกของแบตเตอร่ีเพียงช่ัวขณะ (ปกติข้ัวบวก
จะเปนสายสีแดง  และข้ัวลบจะเปนสายสีดํา)     หามแตะไวนานเกิน 3 วินาที    
เพราะจะทําใหแบตเตอร่ีเทสเตอรเกิดความรอน และชํารุดได      แลวอานคาท่ี
เข็มช้ีไป
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                     2. ตรวจสอบแบตเตอร่ีท่ีใชกับตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย 
โดยใชเคร่ืองมือวัดมัลติมิเตอร  แบตเตอร่ีเทสเตอร  หรือใชไฮโดรมิเตอร วัดคา
ความถวงจําเพาะของแบตเตอร่ี   (กรณีท่ีเปนแบตเตอร่ีชนิดเติมนํ้ากล่ัน) โดยมี
วิธีการวัดดังนี้
                       2.1  ใหตั้งคาการวัดของมัลติมิเตอร ไปที่ยาน DC. Volt   และ
ต้ังสเกลท่ี 50 Volt  ใหนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวกของแบตเตอร่ี  
และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะท่ีข้ัวลบของแบตเตอร่ี  แลวอานคาจากเข็มท่ีช้ีอยู
ในสเกล                     
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ถาหากวัดแลวไดคาท่ีตํ่ากวาน้ี  ก็ใหตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ    (แผงฯ สายไฟ 
และบล็อกก้ิงไดโอด) วามีสวนใดชํารุดหรือไม    รายละเอียดการอานคาตาง ๆ 
ของ Multimeter ดูไดจากหัวขอการใชเคร่ืองมือตรวจวัดเบ้ืองตน
                  การตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตย ใหดําเนินการตรวจสอบในเวลา
กลางวันขณะมีแสงแดด         เน่ืองจากแผงเซลลแสงอาทิตยจะทํางานโดยอาศัย
แสงอาทิตยเปนหลัก หากตรวจสอบในเวลากลางคืนจะไมสามารถตรวจสอบได 
เพราะแผงเซลลแสงอาทิตยจะหยุดการทํางาน        สําหรับวิธีการตรวจสอบให
ปฏิบัติดังน้ี

                 29

                     ก. ถาเข็มช้ีอยูในระหวางแถบสีเขียว   แสดงวา แบตเตอร่ีมีประจุ
กระแสไฟฟาเต็ม
                     ข. ถาเข็มช้ีอยูในระหวางแถบสีเหลือง แสดงวา แบตเตอร่ีมีประจุ
กระแสไฟฟาปานกลาง
                     ค.  ถาเข็มชี้อยูในระหวางแถบสีแดง    แสดงวาแบตเตอรี่ไมมี
กระแสไฟฟา  หรือมีกระแสไฟฟานอย   อันเน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมคุณภาพ 
ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาไดตองทําการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม
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                  ก. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดประมาณ  12 โวลท   หรือมากกวา 
แสดงวา แบตเตอร่ีถูกประจุไฟฟาไวอยางเต็มท่ี
                  ข. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดประมาณ  10 - 11   โวลท    แสดงวา 
แบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟาไวไมเต็มที่    หรือแบตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ 
ดังน้ันใหทดลองทําการประจุไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตย    โดยใชเวลาใน
การประจุไฟฟาใหเต็มประมาณ 10 ชั่วโมง
                   ค. ถาเข็มท่ีช้ีในสเกลอานคาไดตํ่ากวา 10โวลท  แสดงวา แบตเตอร่ี 
น้ันเส่ือมคุณภาพ ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาได ใหทําการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 
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                        3.   การตรวจสอบแผงพลังงานแสงอาทิตย   หลังจากไดทําการ
ตรวจสอบคาตาง  ๆ ของแบตเตอร่ีเรียบรอยแลว   ข้ันตอนตอไปใหดําเนินการ
ตรวจสอบแผงฯ วามีแรงดันไฟฟาเขามาชารจท่ีตัวแบตเตอร่ีปกติดีหรือไม  ซ่ึง
คาแรงดันไฟฟาของแผงฯ ท่ี   กคม.ศสด.อศ. ใชอยูสวนใหญในปจจุบัน ไดแก 
แรงดันขนาด 16 โวลท  สําหรับแผงฯ จํานวน 32 เซลล และ แรงดันขนาด 15 
โวลท สําหรับแผงฯ   จํานวน 30  เซลล   (วัดในชวงเวลาท่ีมีแสงแดดเปนปกติ 
เวลาประมาณ 1100 - 1500)        โดยใช มัลติมิเตอรเปนเคร่ืองมือในการตรวจ     
วัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ สําหรับคาแรงดันท่ีอานไดไมควรตํ่ากวา  13 โวลท 
( ในเวลาปกติ )  

วัดแรงดันไฟฟา   
กระแสตรง

วัดคาความ
ตานทาน

วัดแรงดันไฟฟา   
กระแสสลับ

แบตเตอรี่เทสเตอร
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                  - ถาเข็มของสเกลช้ีท่ีคาประมาณ 12 - 16 โวลท   แสดงวา แผงเซลล
แสงอาทิตยทํางานปกติ และมีการประจุกระแสไฟฟาเขาแบตเตอร่ี (คาท่ีอานได
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับแสงอาทิตยวา มีแสงแดดจัด หรือแสงแดดออน) 
                  - ถาเข็มของสเกลช้ีท่ีคาตํ่ากวา 12 โวลท   ใหตรวจสอบบริเวณข้ัววา
สกปรกและมีซัลเฟตจับหรือไม    เพราะถาข้ัวสกปรกหรือมีซัลเฟตจับจะทําให
อานคาไดตํ่ากวาปกติ   ใหดําเนินการทําความสะอาดใหเรียบรอย แลวจึงทําการ
ตรวจสอบใหมอีกคร้ัง                
                 -  ถาเข็มของสเกลไมสามารถอานคาได แสดงวาแผงเซลลแสงอาทิตย
ไมทํางานใหดําเนินการตรวจสอบ  Blocking Diode   ท่ีตออยูระหวางแผงเซลล

33

                    3.1 ถอดนอตท่ีดานหลังแผงเซลลแสงอาทิตยบริเวณ Junction Box 
ออก ซ่ึงภายในจะพบจุดตอข้ัวบวก และข้ัวลบ ท่ีตอมาจากเซลลแสงอาทิตย และ
ตอไปยังแบตเตอร่ี
                    3.2  ถอดข้ัวบวกหรือข้ัวลบ ข้ัวใดข้ัวหน่ึงท่ีตอไปยังแบตเตอร่ีออก 
เพ่ือทําการวัดคาแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย      (ถาไมถอดข้ัวใดข้ัว
หน่ึงท่ีตอไปยังแบตเตอร่ีออก จะทําใหแรงดันไฟฟาจากแบตเตอร่ีไหลมาท่ีข้ัว
ตลอดเวลา ไมสามารถวัดคาแรงดันของแผงเซลลแสงอาทิตยได)                          
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                 4.2 แผนแฟลตเชอร  การทําความสะอาดแผนแฟลตเชอรน้ัน  ควรจะ
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  เน่ืองจากอุปกรณแตละช้ินบนแผนแฟลตเชอร             
สวนใหญจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส          ซึ่งคอนขางจะมีปฏิกิริยาที่ไวตอ
สนามแมเหล็ก  การทําความสะอาดก็ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดชนิดพิเศษ เชน
นํ้ายาท่ีทําความสะอาดแลวแหงเองโดยอัตโนมัติ    ในสวนของหนาสัมผัสก็ให
ใชยางลบดินสอขัดทําความสะอาด จากน้ันก็เช็ดดวยผาสะอาดอีกคร้ัง 

                 37
แสงอาทิตยกับขั้วตอวาชํารุดหรือไม        โดยใชมัลติมิเตอรตั้งคาการวัดไปท่ี
ยานการวัดคาความตานทาน แลวนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวลบของ 
Blocking Diode  และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวกของ Blocking Diode
แลวอานคาท่ีสเกล ถาเข็มของสเกลช้ีข้ึนแสดงวา Blocking Diode ชํารุด  แตถา
เข็มของสเกลไมข้ึน  แสดงวา Blocking Diode อยูในสภาพท่ีดี           
                

                     

       -           Blocking Diode          +

การสังเกตุขั้วบวกและขั้วลบ
ของไดโอดนั้น   ใหสังเกตท่ีุ
แถบสี ดานที่มีแถบสีจะเปน
ขั้วบวก     ดานที่ไมมีแถบสี
จะเปนขั้วลบ
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           3.3 ใชมัลติมิเตอร (Multimeter) ตรวจสอบ โดยต้ังยานการวัดท่ี DC.Volt   
และต้ังสเกลการวัดท่ี 50 Volt     แลวนําข้ัวบวกของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวบวก
ของจุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย    และข้ัวลบของมัลติมิเตอรแตะไปท่ีข้ัวลบของ
จุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย แลวอานคาท่ีเข็มของสเกลช้ี

 38
            3.4 ตรวจสอบท่ีตัวเซลลแสงอาทิตยแตละอัน และแถบโลหะท่ีเช่ือมตอ
ระหวางเซลลวามีรอยไหมและขาดหรือไม   ถาพบวามีรอยไหมและขาดตองทํา
การเปล่ียนแผงเซลลแสงอาทิตยใหม

                 39
 4. ข้ันตอนการทําความสะอาดสวนประกอบและอุปกรณตาง ๆ 
                    เม่ือไดทําการตรวจสอบท้ังแบตเตอร่ีและแผงพลังงานแสงอาทิตย
เรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปก็จะเปนข้ันตอนการทําความสะอาดสวนประกอบ
และอุปกรณตาง ๆ ของระบบ
                    4.1 หนาสัมผัสตาง ๆ ของเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ    ใหถอดช้ินสวนแต
ละชิ้นออกมา  แลวใหใชน้ํายาครอบจักรวาลทําความสะอาด   ในการทําความ
สะอาดใหฉีดนํ้ายาลงไปท่ีผากอน แลวจึงนําผาไปขัดถูท่ีหนาสัมผัสอีกที  เม่ือได
ทําการขัดถูจนแนใจวาช้ินสวนแตละช้ินสะอาดดีแลว  ก็ใหใชผาสะอาดเช็ดตาม
อีกคร้ังหน่ึง พยายามเช็ดใหแหงสนิท เพราะถาเช็ดไมแหงก็จะทําใหหนาสัมผัส
เปนคราบได

  
ตําแหนงขั้วบวกและขั้วลบใน Junction Box สําหรับวัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ ตําแหนง DCV= 50 โวลท อานคาในชอง 50 โวลท

ตัวเซลลแสงอาทิตยแตละช้ิน แถบโลหะท่ีเช่ือมตอระหวางเซลล
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4.3  หลอดไฟ     

                     สําหรับการทําสะอาดหลอดไฟนั้น  ก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีด
ลงไปท่ีผากอน   เสร็จแลวจึงนําไปขัดถูท่ีข้ัวของหลอดไฟ ท้ังข้ัวบวกและข้ัวลบ
ใหสะอาด  แลวเช็ดตามดวยผาสะอาดอีกครั้ง   โดยใหเนนทําความสะอาดใน
สวนที่เปนหนาสัมผัสดานที่เชื่อมตอกับหนาสัมผัสของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ       
ในสวนของตัวหลอดไฟน้ัน ก็ใหใชผาแหงเช็ดถูใหสะอาด  อยาใหมีรอยนิ้วมือ
หรือคราบตาง  ๆ ติดอยูบนตัวหลอดไฟ     เพราะจะทําใหการระบายความรอน
ของหลอดไฟไดไมดีเทาท่ีควร   ซ่ึงอาจจะทําใหหลอดไฟชํารุดได 
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    4.7  แบตเตอร่ี 
                  ปจจุบันแบตเตอร่ีท่ีใชตามกระโจมไฟตาง  ๆ    สวนใหญแลวจะเปน
แบตเตอร่ีแบบ Valve Regulated Lead-Acid   (แบตเตอร่ีแหง) เกือบทุกแหงแลว   
การบํารุงดูแลรักษาคอนขางงาย     การทําความสะอาดก็ใหเนนทําความสะอาด
ที่ขั้วบวกและข้ัวลบของแบตเตอร่ีเปนหลัก โดยใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีดลงไป
ท่ีข้ัวของแบตเตอร่ีจากน้ันก็ใชผาหรือแปรงขัดถูใหสะอาด   เสร็จแลวใชผาเช็ด
ตามใหแหงอีกคร้ัง   (หลังจากตอสายไฟเขากับแบตเตอร่ีเรียบรอยแลว   ใหใช
จาระบีลูบไลไปท่ีข้ัวท้ังสองของแบตเตอร่ีดวยทุกคร้ัง)                       
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    4.5  เลนสตะเกียง      
                                                    สําหรับการทําสะอาดเลนสตะเกียงน้ัน   ใหใช
                                          นํ้าสะอาดหรือถาหากตัวเลนสสกปรกมาก   ก็ควรใช
                                          น้ําผสมกับน้ํายาทําความสะอาด  เชน  น้ํายาลางจาน
                                          หรือผงซักฟอกโดยใหใชแปรงขนออน  (แปรงซักผา)
                                          หรือใชผาชุบกับน้ํา     แลวจึงนําไปขัดถูที่ตัวเลนส
                                           ตะเกียง  จากนั้นก็ใหลางออกดวยน้ําสะอาด   แลว
                                           นําผาสะอาดเช็ดตามใหแหงอีกคร้ัง    

                     

ข้ัวตอสายไฟตาง ๆ
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                       4.4  ข้ัวตอสายไฟตาง ๆ  เชน  ข้ัวบวกและข้ัวลบจากเคร่ืองกําหนด
ลักษณะไฟไปยังเคร่ืองเปล่ียนหลอดไฟ    ข้ัวบวกข้ัวลบบริเวณจุดตอไฟเขาจาก
แบตเตอร่ีและซันสวิตช  สําหรับการทําความสะอาดก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาล
ฉีดลงบนผาแลวนําไปขัดถูตามข้ัวตอสายไฟ   จากน้ันกใ็ชผาสะอาดเช็ดตามให
แหงอีกคร้ัง   ไมควรฉีดนํ้ายาลงไปท่ีข้ัวโดยตรง   เพราะจะทําใหเกิดรอยคราบ
ในบริเวณท่ีไมสามารถเช็ดได

 46
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4.6  แผงเซลลแสงอาทิตย  

                      การทําความสะอาดแผงฯ น้ัน  แผงเซลลท่ีอยูดานบนก็ใหทําความ
สะอาดเชนเดียวกับตัวเลนสตะเกียง    คือ     ใชนํ้าสะอาดในการทําความสะอาด   
แตถาหากแผงสกปรกมาก ก็ควรจะใชนํ้าผสมกับนํ้ายาทําความสะอาดดวย จะทํา
ใหงายตอการทําความสะอาดมากยิ่งขึ้น     ในสวนท่ีเปนข้ัวตอสายท่ีอยูดานลาง 
ก็ใหถอดฝาครอบออก แลวก็สังเกตดูวามีสนิมหรือซันเฟสจับท่ีข้ัวหรือไม  ถามี
ก็ใหใชนํ้ายาครอบจักรวาลฉีดลงไปท่ีข้ัวท้ิงไวสักครู แลวจึงคอยขัดถูใหสะอาด 
จากน้ันก็ใหใชผาเช็ดตามใหแหงอีกคร้ัง

วิธีการจับหลอดไฟ ใหจับท่ีข้ัวของหลอดไฟเสมอ

วิธีการทําความสะอาดเลนสตะเกียง



คํานํา
                ตําราตะเกียงพลังงานแสงอาทิตยเลมน้ี เปนผลผลิตมาจากการอบรมความรู
ตามนโยบายของกรมอุทกศาสตร    ซึ่งเปนการกลั่นกรองความรูจากขาราชการ
ของกองเครื่องหมายทางเรือที่มีประสบการณในการตรวจซอมบํารุงตะเกียงระบบ
พลังงานแสงอาทิตยมายาวนาน  ดังนั้น เน้ือหาในตําราจึงสามารถนําไปใชปฏิบัติงาน
ภาคสนามไดเปนอยางดี กองเคร่ืองหมายทางเรือขอขอบคุณ ร.ต.สัมพันธ  รอดรัศมี 
และ พ.จ.อ.ประสิทธ์ิ  อ่าํเอ่ียมศรี ท่ีไดดําเนินการจัดพิมพและออกแบบรูปเลม  หาก
ขอความหรือเน้ือหาในตําราเลมน้ีขาดตกบกพรองประการใด ผูจัดทําก็ขอนอมรับ
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