การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
1. เจ้าขององค์ความรู้ นางสาวจริยา ศรีหาพรม
คุณอำนวย
คุณลิขิต

ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอเมืองระยองทุกคน
นำงสำวณัฐชำนันท์ ปัญญำ

2. บทนา นางสางจริยา ศรีหาพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอเมืองระยอง
รับผิดชอบพื้นที่ ตาบลน้าคอก ตาบลทับมา ตาบลเชิงเนิน
3. องค์ความรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ในกำรผลิตทำงกำรเกษตร สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องจ่ำยอย่ำ งหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ต้นทุนค่ำพลังงำนใน
กำรสูบนำเพื่อใช้ในกำรเพำะปลูกพืชสวน ข้ำว ไม้ดอกไม้ประดับ ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ของเกษตรกร
ไทยสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนในย่ำนอำเซียนด้วยกัน ทำให้เกิดปั ญหำเรื่องกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำด ฉะนันถ้ำ
กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนเรื่องค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนนำมัน
ที่ใช้ในกำรสูบนำเพื่อกำรเกษตรลงได้ และคุ้มทุนในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตต่อไรลงได้ นอกจำกนันพืนที่เพำะปลูกห่ำงไกลไม่มีไฟฟ้ำแหล่งพลังงำนเชือเพลิ งอยู่ไกล กำรใช้
พลังงำนทดแทนจำกแสงอำทิตย์ จึงเป็นทำงเลือกที่ดีเหมำะสมในอนำคต
กำรใช้พลังงำนทดแทนจำกแสงอำทิตย์ในกำรเกษตร ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลำยอำจจะเป็น
เพรำะยังไม่ได้รับควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบและนโยบำยกำรส่งเสริ มกำร
ใช้พลังงำนทดแทนไม่ว่ำจะเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลมหรือพลังงำนนันยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำเผยแพร่ให้เกษตรกรได้นำไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม อีกสำเหตุหนึ่งที่ ทำให้กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อ
กำรเกษตรไม่เป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร เนื่องจำกวัสดุอุปกรณ์ รำคำแพงมำก ผู้ติดตัง ผู้เชี่ยวชำญมีน้อยมำก
เมื่อเกิดปัญหำขัดข้อง จึงหำช่ำงแก้ไขได้ยำกไม่เหมือนในปัจจุบัน พลังงำนแสงอำทิตย์โดยใช้โซลำเซลล์แปลง
พลังงำนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำใช้กับเครื่องไฟฟ้ำปกติ โดยให้พลังงำนผ่ำนตัวแปลงกระแสไฟฟ้ำและอุปกรณ์ควบคุม
กำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำอัตโนมัติ หรือระบบไฟฟ้ำจำกโซลำเซลล์ ผ่ำนอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสู่อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่
ใช้กับระบบโซลำเซลล์ โดยเฉพำะไม่ได้มีรำคำแพงมำก ดังเช่นที่เกษตรกรรู้จักระบบนีใหม่ๆ
เกษตรกรสำมำรถเลือกใช้ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ตำมกำลังงบประมำณของตนเองได้ ทังหมด
3 ระบบด้วยกัน คือ
1. ระบบโซลำเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้ำไว้ในแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้ำไว้ใช้ในขณะที่ไม่มีแสงอำทิตย์ได้
2. ระบบใช้ร่วมกับไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคไฟฟ้ำตำมที่อยู่อำศัย เมื่อไม่มีแสงอำทิตย์หรือขณะที่โซลำเซลล์
ผลิตไฟฟ้ำได้ไม่เพียงพอระบบจะกลับไปใช้ไฟฟ้ำจำกกระแสไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค แต่นำโซลำเซลล์ผลิตไฟฟ้ำได้เกิน
กว่ำอุปกรณ์ ไฟฟ้ำจะใช้ได้ห มด กระแสไฟฟ้ำนันจะถูก ฝำกกลั บเข้ำไปในระบบไฟฟ้ำภูมิภำคได้ และระบบ
สุดท้ำย
/3. ระบบไฟฟ้ำ...

-23. ระบบไฟฟ้ำจำกโซลำเซลล์ ที่ผลิตได้ผ่ำนอุปกรณ์ควบคุมอัต โนมัติไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงำนไปจน
หมดแสงอำทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำก็จะหยุดทำงำน เมื่อมีแสงอำทิตย์อุปกรณ์ไฟฟ้ำได้รับพลังงำนไฟฟ้ำจนโซลำ
เซลล์ ก็ จ ะทำงำนได้ดี อีก ครั ง เกษตรกรสำมำรถเลื อกได้ ตำมควำมเหมำะสมและกำลั ง งบประมำณ เซลล์
แสงอำทิตย์ที่นิยมใช้ในประเทศไทย มี 3 แบบ ได้แก่
1. เซลล์แสงอำทิตย์แบบฟิล์มบำง (Thinfilm SolarCells)
2. เซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกเดียว (MonoCrystallineSolarCells)
3. เซลล์แสงอำทิตย์ชนิดหลำยผลึก (Poly-Crystalline SolarCells)
แต่ ที่ นิ ย มใช้ แ ละประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด คื อ โซลำเซลล์ แ บนเซลล์ แ สงอำทิ ต ย์ ช นิ ด หลำยผลึ ก (PolyCrystalline SolarCells) กำรติดตังแผงเซลล์แสงอำทิตย์ควรเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีเงำมำบัง ไม่มีฝุ่นละอองมำก
แผงโซลำเซลล์อำจจะตังอยู่ที่พืนดินหรือบนหลังคำบ้ำนก็ได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำควำมสะอำดได้ง่ำ ย มี
ขนำดแผงเพียงพอต่อควำมต้องกำร กำรใช้งำนพืนที่ติดตังอินเวอร์เตอร์ต้องไม่ห่ำงจำกตำแหน่งติดตังแผงโซลำ
เซลล์มำกเกินไป ส่วนกำรติดตังแผงโซลำเซลล์จะต่อแบบขนำน แบบอนุกรมหรือต่อเชื่อมแบบผสมก็แล้วแต่
ควำมเหมำะสมและกำรตกลงของช่ำงติดตังและควำมต้องกำรใช้ของผู้ต้องกำรติดตัง
กำรคำนวณหำขนำดของแผงโซลำเซลล์ที่จะติดตังและจะให้งำนเพื่อให้เป็นควำมรู้เผยแพร่แก่เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป ดังนี
ขนำดแผงฯ = วัตต์รวม/วัน
ชั่วโมงแดด
ขนำดแผงฯ = 900 วัตต์รวม/วัน = 180 วัตต์
5 ชั่วโมงแดด/วัน
ฉะนันให้เลือกขนำดแผงฯ 200 วัตต์
ถ้ำเกษตรกรต้องกำรใช้แบบแบตเตอรีให้คำนวณหำขนำดของแบบเตอรี่ ดังนี
ขนำดแบบเตอรี่ = วัตต์รวม/วัน
12 โวลล์ x 0.8 x 0.85
ขนำดแบบเตอรี่ = 900 วัตต์รวม/วัน = 110.29 แอมป์/ชั่วโมง
8.16
เลือกขนำดแบบเตอรี่โดยเผื่อไว้ 2 เท่ำ = 110 x 2 = 220 แอมป์/ชั่วโมง
(แบตเตอรี่ในตลำดมีขนำด 100, 125, 150, 200, ...... แอมป์/ชั่วโมง)
ถ้ำต้องใช้แบตเตอรี่ ขนำด 220 แอมป์ชั่วโมง ให้ใช้แบตเตอรี่ ขนำด 125 แอมป์/ชั่วโมง
จำนวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม
กำรคำนวณเผื่อเลือกขนำดอินเวอร์เตอร์ (ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ำ) ถ้ำจำนวนวัตต์/ชั่วโมง ให้ เลือกขนำด
อินเวอร์เตอร์ โดยเผื่อไว้ 2 เท่ำ แต่ถ้ำเป็นระบบที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เป็นมอเตอร์ให้เผื่อไว้ 3 เท่ำ กรณีเครื่องเริ่ม
สตำร์ทจะมีกำรกระชำกไฟขึน ดังนันให้ใช้ อินเวอร์เตอร์ที่มีขนำดมำกกว่ำ 1400 วัตต์/ชั่วโมง กำรคำนวณ
เพื่อเลือกขนำดคอลโทรล ชำร์จ (Control Charge) ให้พิจำรณำจำกกำลังวัตต์ของระบบ ดังนี
/กำลังวัตต์...

-3กำลังวัตต์ของระบบ (วัตต์)
1,000 – 2,000 วัตต์
> 2,000 วัตต์
> 5,000 วัตต์

ขนำด Control Charge (โวลท์)
24
48
96

เลือกขนำดคอนโทรลชำร์จ (Control Charge) = 200 วัตต์ของแผง/25 โวลท์ 8.33 แอมป์ ให้ปัดขึนเป็น
ขนำด 10 แอมป์ ดังนันเผื่อขนำดไว้ 2 เท่ำ จึงใช้คอนโทรลชำร์ล ขนำด = 20 แอมป์ ข้อมูลที่ใด้ลงเผยแพร่ใน
องค์ควำมรู้นีเป็นเพียงแนวทำงให้เกษตรกรและผู้สนใจจะใช้พลังำนทดแทนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตรหรือจะใช้
ในครัวเรือน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนของครัวเรือนลง หรือจะใช้ในพืนที่ที่ไม่มีพลังงำนไฟฟ้ำใช้เท่ำนัน
ถ้ำท่ำนใดต้องกำรจะใช้พลังงำนทดแทนเป็นทำงเลือกใหม่ก็ขอให้ศึกษำข้อมูลได้จำกสำนักงำนพลังงำนจังหวัด
ในพืนที่จังหวัดตำมภูมิสำเนำของท่ำน ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ต่อไปในอนำคต

-------------------------------------------------

