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ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย

เลนสตะเกียง

มีสว นประกอบทีส่ าํ คัญ ๆ อยู 7 สวน คือ
1. ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns)
2. เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟ (Flasher)
3. เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ (Lampchanger )
4. หลอดไฟ (Lamps)
5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch or Photocell)
6. แบตเตอรี่ (battery)
7. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module)

ฐานตัวเรือนตะเกียง
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การทํางานของเครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ
เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟจะถูกควบคุมการทํางานดวยแผงวงจร
Printed Circuit และ DC. Motor เพือ่ ไปหมุนเปลีย่ นหลอดไฟทีช่ าํ รุด คือ ที่
Lampchanger จะมีหลอดไฟอยู จํานวน 6 หลอด หรือ ชนิด 4 หลอด โดย
หลอดไฟทีใ่ ชงานทําใหเกิดแสงสวางจะใชเพียงหลอดเดียว สวนหลอดไฟที่
เหลือ จะเปนหลอดอะไหล เมือ่ หลอดไฟทีใ่ ชงานอยูช าํ รุด แผงวงจรPrinted
Circuit นีจ้ ะไปควบคุมมอเตอร ใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหลดวงที่ 1 ขึ้นมา
แทนที่ และหนา Contact จะทําหนาทีเ่ ชือ่ มตอวงจรของPrinted Circuit กับ
หลอดไฟ
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2. เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟ(Flasher)

เครื่องควบคุม
จังหวะไฟ

เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟมีหนาที่ ควบคุมไฟ
ใหตดิ และดับเปนจังหวะสัญญาณตาง ๆ ตามที่กําหนด
เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟจะประกอบดวยอุปกรณวงจร
อิเล็กทรอนิกส คือ IC, Diodes, Resistor, Capacitors
และ Transistors ทีป่ ระกอบกันและวางตัวอยูใ นแผง
Circuit Board ซึง่ สามารถปรับแตงลักษณะไฟได
256 ลักษณะไฟ
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ตัวเรือนตะเกียง แบงออกเปน 2 สวน คือ

1. ตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns)
ตัวเรือนตะเกียงเปนแหลงกําเนิดของ
แสงไฟ สามารถมองเห็นได โดยภายในจะติดตัง้
ชุดเครือ่ งแสงสวางเอาไว

ซึง่ ประกอบไปดวย

เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟ เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ
ตัวเรือนตะเกียง
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หลอดไฟ และสวิตชแสงแดด

ก. เลนส (Lens) ทําหนาทีข่ ยายแสงสวางจากหลอดไฟทีต่ ดิ ตัง้
อยูภ ายใน แลวสงผานเลนสออกไปภายนอกตัวตะเกียง หรือในทิศทางทีเ่ รา
ตองการ ซึง่ สามารถสงแสงสวางไปไดในระยะไกล โดยขึน้ อยูก บั ขนาดของเลนส
ข. ฐานตัวเรือนตะเกียง สําหรับเปนทีย่ ดึ เลนสใหอยูก บั ที่ และ
เปนฐานติดตัง้ บนยอดประภาคาร กระโจมไฟ หลักไฟ และทุน ไฟ ทําดวย
Fiber หรือ Aluminum หรือ Polycarbonate
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3. เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ (Lampchanger)
เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟมีหนาทีค่ วบคุมการหมุนเปลีย่ นหลอดไฟทีด่ ี
ขึน้ มาใชงานคือ เมือ่ หลอดทีใ่ ชงานอยูเ กิดการชํารุด เชนไสหลอดขาด ไฟไมติด
เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟจะทําการหมุนเปลีย่ นหลอดไฟอะไหลขน้ึ มาใชงานแทน
ทีห่ ลอดทีช่ าํ รุด โดยมีมอเตอรเปนตัวขับเคลือ่ น
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เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟมีสว นประกอบดังนี้
ก. DC. Motor ขนาด 100 มิลลิแอมป จํานวน 1 ตัว
ข. แผงวงจร (Printed Circuit) ควบคุมการเปลีย่ นหลอดไฟ
ค. หลอดไฟขนาด 12 โวลท จํานวน 6 หลอด หรือ ชนิดแบบ 4 หลอด
ง. Contact ทีเ่ ชือ่ มตอระหวาง Printed Circuit กับหลอดไฟ

เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
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5. สวิตชแสงแดด (Sun Switch หรือ Photo Switch)
สวิตชแสงแดดมีหนาที่ สําหรับควบคุมใหไฟดับในเวลากลางวัน
และไฟติดในเวลากลางคืน ซึง่ การทํางานของสวิตชแสงแดด จะขึน้ อยูก บั
อํานาจแสงสวางของดวงอาทิตยเปนหลักคือ เมือ่ ดวงอาทิตยสง แสงสวาง สวิตช
แสงแดด จะทําหนาทีเ่ ปดวงจรตัดกระแสไฟฟาจากแบตเตอรีท่ จ่ี า ยไฟไปยัง
Flasher, Lampchanger และหลอดไฟออก จึงทําใหไฟดับในเวลากลางวัน และ
เมือ่ หมดแสงสวาง สวิตชแสงแดดจะตอวงจรกระแสไฟฟาจากแบตเตอรีไ่ ปจาย
ใหกับ Flasher, Lampchanger และหลอดไฟตอไป จึงทําใหไฟติดในเวลา
กลางคืน หรือในขณะทีอ่ ากาศมืดครึม้

จึงทําใหหลอดไฟติดปกติเหมือนเดมิ และเมือ่ หลอดไฟอะไหลดวงที่ 1
ชํารุดอีก Printed Circuit ก็จะไปควบคุมมอเตอรใหหมุนเอาหลอดไฟอะไหล
ดวงที่ 2 ขึน้ มาแทนที่ ซึง่ Lampchanger จะทําหนาทีเ่ ชนนีต้ ลอดไป จนกระทัง่
ครบหลอดไฟทัง้ หมด ถาหากหลอดไฟทัง้ หมดชํารุดครบทัง้ 6 หลอด Printed
Circuit จะทําการตรวจสอบหมุนหาหลอดไฟอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ หา หลอดไฟทีใ่ ช
งานได แตเมือ่ หาแลวไมพบหลอดไฟทีใ่ ชงานได Printed Circuit ก็จะตัดวงจร
ไฟฟาออกทันที
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7. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module)
แผงเซลลแสงอาทิตย มีสว นประกอบทีส่ าํ คัญ คือ เซลลแสงอาทิตย
(Solar Cell) ซึง่ เปนสิง่ ประดิษฐทางวิศวกรรม หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส โดยทํามา
จากสารกึ่งตัวนํา ทีส่ ามารถเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
กระแสตรง กลาวคือ เมือ่ มีแสงมาตกกระทบ แตละเซลลกจ็ ะใหแรงดันไฟฟา
ประมาณ 0.5 โวลท สวนกระแสไฟฟาทีไ่ ดนน้ั จะขึน้ อยูก บั ความสวางของ
แสงอาทิตยและขนาดของตัวเซลลแสงอาทิตย ซึง่ โดยปกติแลว เซลลแสงอาทิตย
เสนผาศูนยกลางขนาด 4 นิ้ว เมือ่ ไดรบั แสงอาทิตยสอ งตอนเทีย่ งวัน ก็จะให
กระแสไฟฟาประมาณ 2 แอมแปร วัสดุที่นํามาใชทําเซลลแสงอาทิตย
ไดแก ซิลคิ อน (Silicon) ซึง่ เปนสารกึง่ ตัวนํา
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สวิตชแสงแดด
ตําแหนงที่ติดตั้งสวิตชแสงแดดบน
ตัวเรือนตะเกียง
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4. หลอดไฟ (Lamps)
หลอดไฟเปนจุดกําเนิดใหเกิดแสงสวาง โดยมีไสหลอดเปนตัวจุด
แสงไฟ ซึง่ จะทําการเปลีย่ นพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแสงสวาง โดยกระแส
ไฟฟาจะถูกสงมาจากเครือ่ งควบคุมจังหวะไฟ
สําหรับการติดตัง้ หลอดไฟ
ภายในเรือนตะเกียง นัน้ ตองใหจดุ ศูนยกลาง (Focus) ของไสหลอดอยูใ นระดับ
เดียวกันกับจุดศูนยกลาง (Focus) ของเลนสตะเกียง หากจุดศูนยกลางของ
ไสหลอดไมอยูใ นระดับเดียวกันกับจุดศูนยกลางของเลนสตะเกียงแลว จะมีผล
ทําใหระยะการมองเห็นของแสงไฟลดลง

6. แบตเตอรี่ (Battery)
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เปนแหลงทีเ่ ก็บและจายพลังงานไฟฟา โดยมีลกั ษณะการทํางาน
คือ ในเวลากลางวันเมือ่ พลังงานจากแสงอาทิตยสอ งตกกระทบกับแผงเซลล
แสงอาทิตยแลว แผงเซลลแสงอาทิตยจะทําหนาทีแ่ ปลงพลังงานแสงใหเปน
พลังงานไฟฟากระแสตรง แลวสงมาเก็บไวในแบตเตอรี่ คุณลักษณะของ
แบตเตอรีท่ ใ่ี ชกบั ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
ก. เปนแบตเตอรีแ่ บบ Valve Regulated Lead-Acid ทีอ่ อกแบบมา
ใชงานกับระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉพาะ
ข. ไมตอ งเติมน้าํ กรดและน้าํ กลัน่ ตลอดอายุการใชงาน
ค. มีอายุการใชงานประมาณ 3 ป
ง. ขนาดแรงดันไฟฟา 12 โวลท ความจุ ๑๐๐ แอมแปร

การติดตั้งหลอดไฟภายในเรือนตะเกียง
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แบตเตอรี่ Valve Regulated Lead-Acid
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กรอบยึดแผงเซลลแสงอาทิตย (แผงเซลลแสงอาทิตยดานหนา)

เซลลแสงอาทิตย

เซลลแสงอาทิตย

แผนยึดดานหลัง (แผงเซลลแสงอาทิตยดานหลัง)
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การตรวจสอบการทํางานของซันสวิตชเบื้องตน
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Blocking Diode
Blocking Diode เปนไดโอดทีต่ อ ไวปอ งกันไมใหกระแสไฟฟาจาก
แบตเตอรีไ่ หลกลับเขาสูแ ผงเซลลแสงอาทิตยในขณะทีไ่ มมแี สงแดด
Bypass Diode
Bypass Diode เปนไดโอดทีต่ อ ครอมระหวางเซลล 2 แถว เพือ่ ปองกัน
ไมใหกระแสขาดวงจร และไมทาํ ใหเกิดจุดไหมบนเซลลแสงอาทิตย เมอ่ื มีเงามา
บังบนเซลลแสงอาทิตยในขณะทีใ่ ชงาน โดยปกติ Bypass Diode จะถูกตอแบบ
Reverse Bias กระแสไฟฟาในเซลลแตละแถวก็จะไหลตามปกติ แตเมือ่ เซลล
ตัวใดตัวหนึง่ ถูกเงาบังหรือขาดวงจร Bypass Diode ก็จะตอแบบ Forward Bias
กระแสไฟฟาก็จะไหลผานตัวไดโอดโดยไมผา นเซลลแถวนัน้

18

สวนประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) จะมีรปู รางลักษณะตาง ๆ มีทง้ั แบบ
สีเ่ หลีย่ ม แบบกลม และครึง่ วงกลม ซึง่ อาจจะถูกตัดแบงเปนชิน้ เล็ก ๆ ยอยลงไป
ไดอีก หรืออาจจะเปนรูปแบบอืน่ ๆ ขึน้ อยูก บั การออกแบบผลิต ซึง่ เซลล
แสงอาทิตยไมวา จะเปนชิน้ เล็กหรือใหญ จะมีแรงดันไฟฟาคงที่ คือ ประมาณ
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แผงเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวยชิน้ เซลลแสงอาทิตยมาตอกัน
แบบอนุกรม หรือแบบขนานตามตองการ โดยทัว่ ไปแผงเซลลแสงอาทิตย จะ
ออกแบบใหใชกบั ระบบไฟฟาขนาด 12 โวลท DC.
ดังนัน้ ถานําชิน้ เซลล
แสงอาทิตยมาตอกันแบบอนุกรม จํานวน 32 – 36 ชิ้น จะไดแรงดันไฟฟา
16 – 18 โวลท เพือ่ ทีจ่ ะประจุไฟลงในแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท

0.5 โวลท/เซลล แตจาํ นวนกระแสไฟฟา จะเปลีย่ นแปลงไปตามพืน้ ทีห่ นาตัด
ของแตละชิน้ เซลล
เซลลแสงอาทิตยที่นําประกอบขึ้นรูปเปนแผงเรียบรอยแลว
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ขัน้ ตอนการตรวจซอมบํารุงตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
1. ใหทาํ การตรวจสอบการทํางานของตะเกียงวาไฟติดปกติดหี รือไม
โดยทําการปดทีต่ วั ซันสวิตช สําหรับอุปกรณทใ่ี ชปด ซันสวิตชควรเปนผาสีดาํ
หรือสีทบึ ไมควรใชเทปกาวปดทีต่ วั ซันสวิตช เนือ่ งจากจะทําใหหนาสัมผัส
รับแสงของตัวซันสวิตชขนุ มัว และทําใหการรับแสงของตัวซันสวิตชไดไมดี
เทาที่ควร เมือ่ ทําการปดซันสวิตชแลวไฟติดแสดงวาระบบตะเกียงใชงานได
Blocking Diode

Bypass Diode

ตามปกติ
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2.2 แบตเตอรีเ่ ทสเตอรเปนเครือ่ งมือสําหรับใชวดั กระแสไฟฟา
ของแบตเตอรีว่ า มีปริมาณของกระแสไฟฟาในแบตเตอรีม่ ากนอยเพียงใด โดย
ใชขว้ั ลบของแบตเตอรีเ่ ทสเตอร แตะไปทีข่ ว้ั ลบของแบตเตอรี่ และขัว้ บวกของ
แบตเตอรีเ่ ทสเตอร แตะไปทีข่ ว้ั บวกของแบตเตอรีเ่ พียงชัว่ ขณะ (ปกติขว้ั บวก
จะเปนสายสีแดง และขัว้ ลบจะเปนสายสีดาํ ) หามแตะไวนานเกิน 3 วินาที
เพราะจะทําใหแบตเตอรีเ่ ทสเตอรเกิดความรอน และชํารุดได แลวอานคาที่
เข็มชีไ้ ป
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ถาหากวัดแลวไดคา ทีต่ าํ่ กวานี้ ก็ใหตรวจสอบอุปกรณตา ง ๆ (แผงฯ สายไฟ
และบล็อกกิง้ ไดโอด) วามีสว นใดชํารุดหรือไม รายละเอียดการอานคาตาง ๆ
ของ Multimeter ดูไดจากหัวขอการใชเครือ่ งมือตรวจวัดเบือ้ งตน
การตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตย ใหดาํ เนินการตรวจสอบในเวลา
กลางวันขณะมีแสงแดด เนือ่ งจากแผงเซลลแสงอาทิตยจะทํางานโดยอาศัย
แสงอาทิตยเปนหลัก หากตรวจสอบในเวลากลางคืนจะไมสามารถตรวจสอบได
เพราะแผงเซลลแสงอาทิตยจะหยุดการทํางาน สําหรับวิธกี ารตรวจสอบให
ปฏิบตั ดิ งั นี้
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2. ตรวจสอบแบตเตอรีท่ ใ่ี ชกบั ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
โดยใชเครือ่ งมือวัดมัลติมเิ ตอร แบตเตอรีเ่ ทสเตอร หรือใชไฮโดรมิเตอร วัดคา
ความถวงจําเพาะของแบตเตอรี่ (กรณีทเ่ี ปนแบตเตอรีช่ นิดเติมน้าํ กลัน่ ) โดยมี
วิธกี ารวัดดังนี้
2.1 ใหตั้งคาการวัดของมัลติมิเตอร ไปที่ยาน DC. Volt และ
ตัง้ สเกลที่ 50 Volt ใหนาํ ขัว้ บวกของมัลติมเิ ตอรแตะไปทีข่ ว้ั บวกของแบตเตอรี่
และขัว้ ลบของมัลติมเิ ตอรแตะทีข่ ว้ั ลบของแบตเตอรี่ แลวอานคาจากเข็มทีช่ อ้ี ยู
ในสเกล
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ก. ถาเข็มชีอ้ ยูใ นระหวางแถบสีเขียว แสดงวา แบตเตอรีม่ ปี ระจุ
กระแสไฟฟาเต็ม
ข. ถาเข็มชีอ้ ยูใ นระหวางแถบสีเหลือง แสดงวา แบตเตอรีม่ ปี ระจุ
กระแสไฟฟาปานกลาง
ค. ถาเข็มชี้อยูในระหวางแถบสีแดง แสดงวาแบตเตอรี่ไมมี
กระแสไฟฟา หรือมีกระแสไฟฟานอย อันเนือ่ งจากแบตเตอรีเ่ สือ่ มคุณภาพ
ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาไดตอ งทําการเปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม
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ก. ถาเข็มทีช่ ใ้ี นสเกลอานคาไดประมาณ 12 โวลท หรือมากกวา
แสดงวา แบตเตอรีถ่ กู ประจุไฟฟาไวอยางเต็มที่
ข. ถาเข็มทีช่ ใ้ี นสเกลอานคาไดประมาณ 10 - 11 โวลท แสดงวา
แบตเตอรี่ถูกประจุไฟฟาไวไมเต็มที่ หรือแบตเตอรี่อาจจะเริ่มเสื่อมคุณภาพ
ดังนัน้ ใหทดลองทําการประจุไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตย โดยใชเวลาใน
การประจุไฟฟาใหเต็มประมาณ 10 ชั่วโมง
ค. ถาเข็มทีช่ ใ้ี นสเกลอานคาไดตาํ่ กวา 10โวลท แสดงวา แบตเตอรี่
นัน้ เสือ่ มคุณภาพ ไมสามารถเก็บกระแสไฟฟาได ใหทาํ การเปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม
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แบตเตอรี่เทสเตอร

27

วัดแรงดันไฟฟา
กระแสตรง

วัดคาความ
ตานทาน

วัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
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3. การตรวจสอบแผงพลังงานแสงอาทิตย หลังจากไดทาํ การ
ตรวจสอบคาตาง ๆ ของแบตเตอรีเ่ รียบรอยแลว ขัน้ ตอนตอไปใหดาํ เนินการ
ตรวจสอบแผงฯ วามีแรงดันไฟฟาเขามาชารจทีต่ วั แบตเตอรีป่ กติดหี รือไม ซึง่
คาแรงดันไฟฟาของแผงฯ ที่ กคม.ศสด.อศ. ใชอยูส ว นใหญในปจจุบนั ไดแก
แรงดันขนาด 16 โวลท สําหรับแผงฯ จํานวน 32 เซลล และ แรงดันขนาด 15
โวลท สําหรับแผงฯ จํานวน 30 เซลล (วัดในชวงเวลาทีม่ แี สงแดดเปนปกติ
เวลาประมาณ 1100 - 1500) โดยใช มัลติมเิ ตอรเปนเครือ่ งมือในการตรวจ
วัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ สําหรับคาแรงดันทีอ่ า นไดไมควรต่าํ กวา 13 โวลท
( ในเวลาปกติ )
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- ถาเข็มของสเกลชีท้ ค่ี า ประมาณ 12 - 16 โวลท แสดงวา แผงเซลล
แสงอาทิตยทาํ งานปกติ และมีการประจุกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรี่ (คาทีอ่ า นได
จะมากหรือนอยขึน้ อยูก บั แสงอาทิตยวา มีแสงแดดจัด หรือแสงแดดออน)
- ถาเข็มของสเกลชีท้ ค่ี า ต่าํ กวา 12 โวลท ใหตรวจสอบบริเวณขัว้ วา
สกปรกและมีซลั เฟตจับหรือไม เพราะถาขัว้ สกปรกหรือมีซลั เฟตจับจะทําให
อานคาไดตาํ่ กวาปกติ ใหดาํ เนินการทําความสะอาดใหเรียบรอย แลวจึงทําการ
ตรวจสอบใหมอกี ครัง้
- ถาเข็มของสเกลไมสามารถอานคาได แสดงวาแผงเซลลแสงอาทิตย
ไมทาํ งานใหดาํ เนินการตรวจสอบ Blocking Diode ทีต่ อ อยูร ะหวางแผงเซลล
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3.1 ถอดนอตทีด่ า นหลังแผงเซลลแสงอาทิตยบริเวณ Junction Box
ออก ซึง่ ภายในจะพบจุดตอขัว้ บวก และขัว้ ลบ ทีต่ อ มาจากเซลลแสงอาทิตย และ
ตอไปยังแบตเตอรี่
3.2 ถอดขัว้ บวกหรือขัว้ ลบ ขัว้ ใดขัว้ หนึง่ ทีต่ อ ไปยังแบตเตอรีอ่ อก
เพือ่ ทําการวัดคาแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย (ถาไมถอดขัว้ ใดขัว้
หนึง่ ทีต่ อ ไปยังแบตเตอรีอ่ อก จะทําใหแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรีไ่ หลมาทีข่ ว้ั
ตลอดเวลา ไมสามารถวัดคาแรงดันของแผงเซลลแสงอาทิตยได)
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4.2 แผนแฟลตเชอร การทําความสะอาดแผนแฟลตเชอรนน้ั ควรจะ
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เนือ่ งจากอุปกรณแตละชิน้ บนแผนแฟลตเชอร
สวนใหญจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งคอนขางจะมีปฏิกิริยาที่ไวตอ
สนามแมเหล็ก การทําความสะอาดก็ใหใชนาํ้ ยาทําความสะอาดชนิดพิเศษ เชน
น้าํ ยาทีท่ าํ ความสะอาดแลวแหงเองโดยอัตโนมัติ ในสวนของหนาสัมผัสก็ให
ใชยางลบดินสอขัดทําความสะอาด จากนัน้ ก็เช็ดดวยผาสะอาดอีกครัง้

แสงอาทิตยกับขั้วตอวาชํารุดหรือไม โดยใชมัลติมิเตอรตั้งคาการวัดไปที่
ยานการวัดคาความตานทาน แลวนําขัว้ บวกของมัลติมเิ ตอรแตะไปทีข่ ว้ั ลบของ
Blocking Diode และขัว้ ลบของมัลติมเิ ตอรแตะไปทีข่ ว้ั บวกของ Blocking Diode
แลวอานคาทีส่ เกล ถาเข็มของสเกลชีข้ น้ึ แสดงวา Blocking Diode ชํารุด แตถา
เข็มของสเกลไมขน้ึ แสดงวา Blocking Diode อยูใ นสภาพทีด่ ี

-

Blocking Diode

+

การสังเกตุขั้วบวกและขั้วลบ
ของไดโอดนั้น ใหสังเกตุท่ี
แถบสี ดานที่มีแถบสีจะเปน
ขั้วบวก ดานที่ไมมีแถบสี
จะเปนขั้วลบ
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3.3 ใชมลั ติมเิ ตอร (Multimeter) ตรวจสอบ โดยตัง้ ยานการวัดที่ DC.Volt
และตัง้ สเกลการวัดที่ 50 Volt แลวนําขัว้ บวกของมัลติมเิ ตอรแตะไปทีข่ ว้ั บวก
ของจุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย และขัว้ ลบของมัลติมเิ ตอรแตะไปทีข่ ว้ั ลบของ
จุดตอแผงเซลลแสงอาทิตย แลวอานคาทีเ่ ข็มของสเกลชี้

ตําแหนงขั้วบวกและขั้วลบใน Junction Box สําหรับวัดคาแรงดันไฟฟาจากแผงฯ

ตําแหนง DCV= 50 โวลท

อานคาในชอง 50 โวลท
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3.4 ตรวจสอบทีต่ วั เซลลแสงอาทิตยแตละอัน และแถบโลหะทีเ่ ชือ่ มตอ
ระหวางเซลลวา มีรอยไหมและขาดหรือไม ถาพบวามีรอยไหมและขาดตองทํา
การเปลีย่ นแผงเซลลแสงอาทิตยใหม

4. ขัน้ ตอนการทําความสะอาดสวนประกอบและอุปกรณตา ง ๆ
เมือ่ ไดทาํ การตรวจสอบทัง้ แบตเตอรีแ่ ละแผงพลังงานแสงอาทิตย
เรียบรอยแลว ขัน้ ตอนตอไปก็จะเปนขัน้ ตอนการทําความสะอาดสวนประกอบ
และอุปกรณตา ง ๆ ของระบบ
4.1 หนาสัมผัสตาง ๆ ของเครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ ใหถอดชิน้ สวนแต
ละชิ้นออกมา แลวใหใชน้ํายาครอบจักรวาลทําความสะอาด ในการทําความ
สะอาดใหฉดี น้าํ ยาลงไปทีผ่ า กอน แลวจึงนําผาไปขัดถูทห่ี นาสัมผัสอีกที เมือ่ ได
ทําการขัดถูจนแนใจวาชิน้ สวนแตละชิน้ สะอาดดีแลว ก็ใหใชผา สะอาดเช็ดตาม
อีกครัง้ หนึง่ พยายามเช็ดใหแหงสนิท เพราะถาเช็ดไมแหงก็จะทําใหหนาสัมผัส
เปนคราบได

ตัวเซลลแสงอาทิตยแตละชิน้

แถบโลหะทีเ่ ชือ่ มตอระหวางเซลล
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4.3 หลอดไฟ
สําหรับการทําสะอาดหลอดไฟนั้น ก็ใหใชนาํ้ ยาครอบจักรวาลฉีด
ลงไปทีผ่ า กอน เสร็จแลวจึงนําไปขัดถูทข่ี ว้ั ของหลอดไฟ ทัง้ ขัว้ บวกและขัว้ ลบ
ใหสะอาด แลวเช็ดตามดวยผาสะอาดอีกครั้ง โดยใหเนนทําความสะอาดใน
สวนที่เปนหนาสัมผัสดานที่เชื่อมตอกับหนาสัมผัสของเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
ในสวนของตัวหลอดไฟนัน้ ก็ใหใชผาแหงเช็ดถูใหสะอาด อยาใหมีรอยนิ้วมือ
หรือคราบตาง ๆ ติดอยูบ นตัวหลอดไฟ เพราะจะทําใหการระบายความรอน
ของหลอดไฟไดไมดเี ทาทีค่ วร ซึง่ อาจจะทําใหหลอดไฟชํารุดได

ขัว้ ตอสายไฟตาง ๆ
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4.7 แบตเตอรี่
ปจจุบนั แบตเตอรีท่ ใ่ี ชตามกระโจมไฟตาง ๆ สวนใหญแลวจะเปน
แบตเตอรีแ่ บบ Valve Regulated Lead-Acid (แบตเตอรีแ่ หง) เกือบทุกแหงแลว
การบํารุงดูแลรักษาคอนขางงาย การทําความสะอาดก็ใหเนนทําความสะอาด
ที่ขั้วบวกและขัว้ ลบของแบตเตอรีเ่ ปนหลัก โดยใชนาํ้ ยาครอบจักรวาลฉีดลงไป
ทีข่ ว้ั ของแบตเตอรีจ่ ากนัน้ ก็ใชผา หรือแปรงขัดถูใหสะอาด เสร็จแลวใชผา เช็ด
ตามใหแหงอีกครัง้ (หลังจากตอสายไฟเขากับแบตเตอรีเ่ รียบรอยแลว ใหใช
จาระบีลบู ไลไปทีข่ ว้ั ทัง้ สองของแบตเตอรีด่ ว ยทุกครัง้ )
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4.5 เลนสตะเกียง
สําหรับการทําสะอาดเลนสตะเกียงนัน้ ใหใช
น้าํ สะอาดหรือถาหากตัวเลนสสกปรกมาก ก็ควรใช
น้ําผสมกับน้ํายาทําความสะอาด เชน น้ํายาลางจาน
หรือผงซักฟอกโดยใหใชแปรงขนออน (แปรงซักผา)
หรือใชผาชุบกับน้ํา แลวจึงนําไปขัดถูที่ตัวเลนส
ตะเกียง จากนั้นก็ใหลางออกดวยน้ําสะอาด แลว
นําผาสะอาดเช็ดตามใหแหงอีกครัง้
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4.4 ขัว้ ตอสายไฟตาง ๆ เชน ขัว้ บวกและขัว้ ลบจากเครือ่ งกําหนด

ลักษณะไฟไปยังเครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ ขัว้ บวกขัว้ ลบบริเวณจุดตอไฟเขาจาก
แบตเตอรีแ่ ละซันสวิตช สําหรับการทําความสะอาดก็ใหใชนาํ้ ยาครอบจักรวาล
ฉีดลงบนผาแลวนําไปขัดถูตามขัว้ ตอสายไฟ จากนัน้ ก็ใชผา สะอาดเช็ดตามให
แหงอีกครัง้ ไมควรฉีดน้าํ ยาลงไปทีข่ ว้ั โดยตรง เพราะจะทําใหเกิดรอยคราบ
ในบริเวณทีไ่ มสามารถเช็ดได

วิธกี ารจับหลอดไฟ ใหจบั ทีข่ ว้ั ของหลอดไฟเสมอ
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4.6 แผงเซลลแสงอาทิตย

วิธกี ารทําความสะอาดเลนสตะเกียง

การทําความสะอาดแผงฯ นัน้ แผงเซลลทอ่ี ยูด า นบนก็ใหทาํ ความ
สะอาดเชนเดียวกับตัวเลนสตะเกียง คือ ใชนาํ้ สะอาดในการทําความสะอาด
แตถา หากแผงสกปรกมาก ก็ควรจะใชนาํ้ ผสมกับน้าํ ยาทําความสะอาดดวย จะทํา
ใหงา ยตอการทําความสะอาดมากยิ่งขึ้น ในสวนทีเ่ ปนขัว้ ตอสายทีอ่ ยูด า นลาง
ก็ใหถอดฝาครอบออก แลวก็สงั เกตดูวา มีสนิมหรือซันเฟสจับทีข่ ว้ั หรือไม ถามี
ก็ใหใชนาํ้ ยาครอบจักรวาลฉีดลงไปทีข่ ว้ั ทิง้ ไวสกั ครู แลวจึงคอยขัดถูใหสะอาด
จากนัน้ ก็ใหใชผา เช็ดตามใหแหงอีกครัง้

คํานํา
ตําราตะเกียงพลังงานแสงอาทิตยเลมนี้ เปนผลผลิตมาจากการอบรมความรู
ตามนโยบายของกรมอุทกศาสตร
ซึ่งเปนการกลั่นกรองความรูจากขาราชการ
ของกองเครื่องหมายทางเรือที่มีประสบการณในการตรวจซอมบํารุงตะเกียงระบบ
พลังงานแสงอาทิตยมายาวนาน ดังนั้น เนือ้ หาในตําราจึงสามารถนําไปใชปฏิบตั งิ าน
ภาคสนามไดเปนอยางดี กองเครือ่ งหมายทางเรือขอขอบคุณ ร.ต.สัมพันธ รอดรัศมี
และ พ.จ.อ.ประสิทธิ์ อ่าํ เอีย่ มศรี ทีไ่ ดดาํ เนินการจัดพิมพและออกแบบรูปเลม หาก
ขอความหรือเนือ้ หาในตําราเลมนีข้ าดตกบกพรองประการใด ผูจ ดั ทําก็ขอนอมรับ
คําแนะนําและจะนํามาปรับปรุงเพือ่ ใหตาํ รามีความสมบูรณมากยิง่ ขึน้
น.อ.อดิเรก มหันตะกาศรี หัวหนากองเครือ่ งหมายทางเรือ
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สารบัญ
สวนประกอบทีส่ าํ คัญของตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
ตัวเรือนตะเกียง
เครือ่ งควบคุมจังหวะไฟ
เครือ่ งเปลีย่ นหลอดไฟ
หลอดไฟ
สวิตชแสงแดด
แบตเตอรี่
แผงเซลลแสงอาทิตย
ขัน้ ตอนการซอมบํารุงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย
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ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
กองเครือ่ งหมายทางเรือ
พ.ศ. 2554

ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย
กองเครือ่ งหมายทางเรือ
พ.ศ. 2554

