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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานผลการรายงานการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอสัตหีบ ที่อ านวยความสะดวกในการประสานงาน               
นัดหมายเกษตรกรต้นแบบ และอ านวยความสะดวกในด้านสถานที่และอาหารกลางวัน 
 ขอขอบคุณ นายสกนธ์  นพรเกตุประธาน เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ ที่ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
และการท าการเกษตรแบบปลอดภัย 
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ค าน า 

 การถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบเป็นวิธีการสกัดความรู้ในตัวเกษตรกรที่มีความรู้เชิงประสบการณ์
ในการท างานนั้นๆ จนประสบความส าเร็จในระดับที่ดีมากถึงดีที่สุด ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในด้านการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จึงด าเนินการถอดบทเรียน
เกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ าเภอสัตหีบ ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมปีระเด็นในการถอดบทเรียน 
ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โซล่าเซลล์)” รายละเอียดประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
ของเกษตรกรต้นแบบ วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ หลักการท างานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ องค์ประกอบของ
ระบบโซล่าเซลล์ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ ความรู้ ทักษะ            
ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข บทสรุป แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ เป็นต้น 
 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการรายงานการถอดบทเรียนเกษตรกร
ต้นแบบ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โซล่าเซลล์)” ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ยั่งยืน ในอาชีพด้านการเกษตรต่อไป 
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สารบัญ 

ล าดับที่ เรื่อง หน้า 
1 ประวัติผู้เล่า 1 

2 ประวัติ/ความเป็นมา 2 

3 วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ 3 

4 หลักการท างานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 4 

5 องค์ประกอบของระบบโซล่าเซลล์ 4 

5 วิธีการด าเนินงาน 5-8 

6 การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ 9 

7 ความรู้ ทักษะ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 10 

8 กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 11 

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 12 

10 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 12 

11 บทสรุป 12 

12 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 12 

13 แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้ถอดบทเรียน 
1. นายบุญลือ  คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
2. นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
3. นางสาววรรณวิลัย  สิทธิบรุี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นางสาวสุกัญญา  บุญสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
5. นางสาววารุณี  เครือทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6. นางสาววราภรณ์  ศรีวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

************************************************************************* 

     ชื่อผู้เล่า นายสกนธ์  นพรเกตุประธาน อายุ  53 ปี 
     ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
     เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โซล่าเซลล์) 
     เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการ
     ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มี           
     วันหมดและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     เริ่มต้น ท าการเกษตรควบคู่กับงานประจ า (ช่างท าเบาะ)  
     ปี พ.ศ. 2538 
สถานทีต่ั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เลขที่ 131/32 หมู่ที่ 6 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 085-091-0740 
พิกัด X =  711718,  Y = 1403118 zone 47P 
 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 

วันที่จดบันทึกเรื่องเล่า วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
 
 
 



 

 
 
ประวัติ/ความเป็นมา  
 เดิมนายสกนธ์  นพรเกตุประธาน มีอาชีพหลักรับท าเบาะรถยนต์ เป็นช่างซ่อมรถ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                
แต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงท าให้เกิดความคิดที่จะหาอาชีพเสริมเข้ามาให้มีรายได้อีกหล ายๆ
ช่องทาง โดยมีแนวความคิด คือ “ท าอะไรก็ได้ที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด คุ้มค่าต่อการลงทุน” เริ่มจากการใช้ชีวิต
ในหนึ่งวัน แล้วตั้งค าถามกับตัวเองว่าตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมีกิน จึงเริ่มต้นปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชทุกอย่างที่ 
อยากกิน เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็น าไปจ าหน่ายที่ตลาดสดในพ้ืนที่ใกล้บ้าน เสร็จจากงานตลาดก็
กลับมาท าเบาะรถยนต์ ซึ่งในช่วงนั้นก็เริ่มท าให้เห็นว่า ผักที่ให้ผลผลิตทุกวันเราไม่สามารถที่จะบริโภคหมดได้  
ในวันเดียว จึงน าไปจ าหน่ายก็ได้เงินทุกวัน และท าให้มีความเริ่มเบื่อในอาชีพช่าง ท าไปก็ไม่มีทายาทที่จะสืบ
ทอดอาชีพการท าเบาะรถยนต์ เพราะลูกได้สนใจในด้านการเกษตร จึงได้คิดวางแผนในระยะสั้น/ยาว ไว้ให้ลูก
เมื่อจบการศึกษา  
 เริ่มต้นท าการเกษตรเป็นอาชีพหลักในปี พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่ 6.5 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท าการเกษตร
ควบคู่กับการปลูกป่า 3 ไร่ เป็นแปลงพืชรวม ปลูกไม้ป่า เช่น ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นมะหาด ต้นสักทอง ไม้ผล 
เช่น มะยงชิด มะพร้าว พืชผัก พริกชี้ฟ้า ผักกรูด ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กะเพรา ผักบุ้ง ช้าพลู ฯลฯ พืชสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร ไพล รางจืด เป็นต้น และได้มีการเลี้ยงแมลงชันโรง ช่วยในการผสมเกสร เป็นตัวชี้วัดในการปลูก
พืชแบบอินทรีย์ ภายในแปลงจะไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด และ 3.5 ไร่ ปลูกสับปะรดทานผลสด เลี้ยงไก่และ
ปลูกพืชผักสวนขายส่งตลาดเป็นหลัก เน้นท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยภายในแปลงเลี้ยงไก่ป่าแบบปล่อย
เลี้ยงตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านสวน
ที่ปลูกในเนื้อที่ 3 ไร่ ร่วมกับปลูกไม้ป่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้ามีราคาสูง เริ่มต้น 150,000 -
300,000 บาท และต้องมีการจ่ายรายเดือนทุกเดือน ท าให้เกิดแนวความคิดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในสวน
เกษตรของตนเอง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน ปี พ.ศ. 2556 นั้น แผงโซล่าเซลล์จะมีราคาสินค้าที่
ไม่สูงมาก เช่น ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพ่ือน ามาไฟฟ้ามาใช้ภายในบ้านราคาต้นทุนในการติดตั้ง                     
รวม 18,000 บาท รายละเอียด ดังนี้  
 1. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 280 วัตต์ ราคา 2,000 บาท ขนาด 375 วัตต์ ราคา 2,900 บาท               
 2. อินเวอร์เตอร์ ราคา 3,500 บาท  
 3. แบตเตอรี่ (มือสอง) ราคา 600 บาท  
โดยทั่วไปแล้วแผงโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี และจะมีประสิทธิภาพเต็มที่
อยู่ที่ประมาณ 22 ปี เฉลี่ยค่าเสื่อมของอุปกรณ์ต่อปี 720 บาท และค่าเสื่อมแบตเตอรรี่ 200 บาท ต่อปี 
หลอดไฟที่เลือกใช้จะมีอายุการใช้งาน 6 ปีเป็นหลอดไฟ LED กระแสตรง จะท าให้ไม่มีขยะ ที่มาจากหลอดไฟ
หรืออุปกรณ์ท่ีสร้างมลพิษ เพราะโดยทั่วไปหลอดไฟ 1 หลอด จะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี  
 

 
 



 

 
 
วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ 
 1. เลือกแผงโซล่าเซลล์ตามก าลังวัตต์ที่ต้องการใช้งาน ควรเลือกใช้งานตามนี้ 
  1) ก าลังวัตต์ 5 วัตต์ ใช้กับสัญญาณไฟกระพริบบนท้องถนน 
  2) ก าลังวัตต์ 10 – 20 วัตต์ ใช้กับไฟส่องสว่างทางเดินในบ้าน ในสวน 
  3) ก าลังวัตต์ 225 วัตต์ ขึ้นไป ใช้กับปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ , บ้านพักอาศัย 
 2. การเลือกซ้ือให้เลือกตามสภาพการใช้งาน ซ่ึงแผงโซล่าเซลล์จะมีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งราคา             
จะข้ึนอยู่กับตามประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้ ดังนี้ 
  1) แผงโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดีที่สุดอยู่ท่ี 15 – 24 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเล็กกว่าแผงโพลีประมาณ 10% เหมาะกับพ้ืนที่ที่มีขนาดจ ากัด             
เช่น หลังคาบ้าน 
  2) แผงโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนปริมาณน้อยลงมาและประกอบด้วยวัสดุอื่น ๆ               
จึงมีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าอยู่ที ่10 – 17 เปอร์เซ็นต์ ราคาถูกกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์ แต่ขนาดแผ่นใหญ่กว่า 
 3. เลือกซื้อ แผงโซล่าเซลล์จากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ มีใบรับประกันสินค้าระยะยาว เช่น              
ระบกุารรับประกันแผงโซล่าเซลล์ 20 ปี รับประกันอินเวอร์เตอร์ 5 ปี เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ 
  
ข้อแสนอแนะ : ถ้าหากไม่มีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ แนะน าให้ติดตั้งแผงโพลีเพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
แผงโมโน และยังมีราคาถูกกว่าอีก 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักการท างานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 
             การติดตั้งโซล่าเซลล์ในแปลงเรียนรู้นี้ เบื้องต้นต้องวิเคราะห์ ค านวณ หาปริมาณการใช้ไฟในแต่ละ
วันภายในบ้าน และแปลงที่ท าการเกษตร (โดยคิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถดูเบื้องต้นได้จากป้ายหรือ
สติ๊กเกอร์ที่ระบุรายละเอียดสินค้านั้นๆ ดูจ านวนวัตต์ watt ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่าต้องใช้เท่าไหร่) แล้วน ามาคูณ
กับเวลาหรือชั่วโมงการใช้ไฟในแต่ละวัน จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือกลางวัน และกลางคืน กล่าวคือ 
ช่วงเวลากลางวัน เมื่อแผงโซล่า ได้รับแสงแดดก็จะผลิตกระแสไฟจ่ายให้ตัวโหลดหรือชาร์ดเจอร์ซึ่งมีการชาร์จ
เก็บไว้ในแบตเตอรี่  ส่วนเวลากลางคืน ก็สามารถดึงไฟที่เก็บในแบตเตอรี่ มาใช้ได้  

องค์ประกอบของระบบโซล่าเซลล์ 
 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) เป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบที่ แปลงแสงอาทิตย์
เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง  
 2. อุปกรณ์ควบคุมการประจุ (Charge Controller) เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอรี่ ป้องกัน แบตเตอรี่จากการชาร์จไฟเกิน และยังควบคุมการปล่อยประจุ  
 3. แบตเตอรี่ (Battery) เป็นตัวเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
 4. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบจะแปลงไฟกระแสตรง
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟ กระแสสลับส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 5. ระบบป้องกันไฟกระชาก (Lightning Protection) จะช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก ความเสียหาย             
ที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดไฟกระชากแรงสูง จ าเป็นส าหรับระบบที่มีขนาดใหญ่และควรมีการต่อสายดินที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

 
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.pajonpai.com/14533824/รูปแบบการติดตั้งโซล่าเซลล ์

 

 

 



 

 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การติดตั้งโซล่าเซลล์ ภายในบ้านพัก และพ้ืนที่ท าการเกษตร เพ่ือเป็นการในพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีใน
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในแปลงเรียนรู้ ดังนี้ 
 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ 1 ไฟทาง 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10w 12v ราคา 350 บาท  
2. สายไฟขนาด 2*1.5 3 เมตร ราคา 75 บาท 
3. เสาเหล็กชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ราคา 180 บาท 
4. แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่า 2 ลูก 60 บาท 
    (อายุการใช้งาน 8 เดือน ถึง 1 ปี) 
5. เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 12w 20v ราคา 50 บาท 
6. หลอดไฟ LED 3w 12v ราคา 60 บาท อายุการใช้งานหลอดไฟ 40,000 ชั่วโมง 
7. เทปพันสายไฟ ราคา 35 บาท 
รวมต้นทุน 810 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. แบ่งสายไฟขนาด สายไฟขนาด 2*1.5 3 เมตร ออกเป็น 2 ส่วน น าส่วนที่ 1 ต่อสายไฟที่ติดมา    

อุปกรณ์แผง 
2. จากนั้นน าสายไฟเชื่อมต่อกับหลอดไฟ และเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์พันสายไฟให้เรียบร้อย 
3. ใช้สายไฟในส่วนที่ 2 เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่า 2 ลูก เพ่ือเป็นตัวเก็บไฟไว้ใช้ในช่วงเวลาที่
ไม่มีแสงอาทิตย ์
 



 

 
 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ 2  แผงเคลื่อนที่ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20w 12v ราคา 700 บาท 
2. แบตเตอรีตู่้ส ารองไฟคอมพิวเตอร์  ราคา 150 บาท 
3. สายไฟขนาด 2x1.5  1 เมตร ราคา 25 บาท 
4. เสาเหล็กชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ราคา 180 บาท 
5. เทปพันสายไฟ ราคา 35 บาท 
รวมต้นทุน 1,090 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ต่อสายไฟที่ติดมากับอุปกรณ์แผงเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ส ารองไฟคอมพิวเตอร์พันเก้บสายไฟให้

เรียบร้อย 
2. หากต้องการใช้งานก็สามารถถอดแบตเตอรี่ส ารองไฟคอมพิวเตอร์ไปให้งานกับไดโว่ หลอดไฟ พัดลม 
 



 

 
 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ 3 ปั๊มน้ า 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น ขนาด 375w 39V ราคา 6,000 บาท 
2. ปั๊มน้ า ขนาด 900w 48v ราคา 3,500 บาท 
3. คัทเอาท ์ราคา 100 บาท 
4. ท่อดูดน้ าขนาด 2 นิ้ว 4 เมตร ราคา 480 บาท 
5. หัวกระโหลกดูดน้ า ขนาด 2 นิ้ว ราคา 220 บาท 
6. สายไฟขนาด 2x4 4 เมตร ราคา 140 บาท  
7. เข็มขัดรัดท่อ ราคา 50 บาท 
8. ตู้ไฟกันน้ า ราคา 150 บาท  
รวมต้นทุน 10,640 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ต่อสายไฟแผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม เพราะต้องการจ านวนวัตต์เพ่ิมมากขึ้น จากนั้นใช้ 
สายไฟต่อจากแผงโซล่าเซล์มายังคัทเอาท ์ 
2. ใช้สายไฟที่ต่อมาจากปั๊มน้ าเชื่อมต่อกับคัทเอ้าท์พันเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 
3. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ 
  
หมายเหตุ : ต่อแบบอนุกรม คือ บวก ต่อ ลบ จะท าให้วัตต์เพ่ิมข้ึน แอมป์ เท่าเดิม 
               ต่อแบบขนาน คือ บวก ต่อ บวก , ลบ ต่อ ลบ จะท าให้วัตต์คงเดิม แอมป์ เพ่ิมข้ึน 



 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    แผงโซล่าเซลล์                               อินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์                      แบตเตอรี่ 

 

จุดที่ 4 ใช้ภายในบ้าน 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น ขนาด 90w 18V ราคา 2,000 บาท 
2. แบตเตอรี่รถยนต์ 2 ลูก ขนาด 12w 70Ah ราคา 700 บาท 
3. คัทเอ้าท์ จ านวน 3 อัน ราคา 300 บาท 
4. อินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์ ราคา 3,500 บาท  
5. สายไฟขนาด 2x2.5  6 เมตร ราคา 240 บาท (ความยาวของสายไฟขึ้นอยู่กับจ านวนจุดการใช้งาน) 
6. เทปพันสายไฟ 2 ม้วน ราคา 35 บาท  
7. เข็มขัดรัดสายไฟ เบอร์ 2 จ านวน 2 ขีด ราคา 48 บาท 
8. ตะปูตอกเข็มขัดรัดสายไฟ ½ กิโลกรัม ราคา 60 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน วางไปทางทิศเหนือ ตั้งมุม 10 -25 องศา จากนั้นน าสายไฟต่อกับแผง
โซล่าเซลล์มาเชื่อมต่อกับคัทเอ้าท์ตัวที่ 1 แล้วเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์  
2. น าสายไฟเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่แล้วต่อเข้ากับคัทเอ้าท์ตัวที่ 2 
3. น าสายไฟเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์  ไปยังคัทเอ้าท์ตัวที่ 3 แล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ต้องการใช้งาน 
 
หมายเหตุ : แผงโซล่าเซลล์ขนาด 90w 18v 2 แผ่นต่อวงจรขนานจะได้พลังงาน 180w 18v 
ได้เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์ จากไฟกระแสตรง ให้เป็นกระแสสลับ แบตเตอรี่รถยนต์เก่า 2 ลูกจะท า
การต่อวงจรแบบขนาน กระแสไฟที่ได้น าไปใช้ กับทีวี พัดลม หลอดไฟ เป็นต้น 



 

 
การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล ์
 1. พ้ืนที่ของแผงโซล่าเซลล์ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น 
 2. ความสว่างของแสงอาทิตย์ ยิ่งแสงอาทิตย์ตกลงบนแผงโซล่าเซลล์มาก จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 
หากมีร่มเงาบังแผงโซล่าเซลล์แม้ เพียง 1 เซลล์  ไฟฟ้าที่ผลิต อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหรือต่ ากว่านั้น 
 3. ทิศทางการวางแผงโซล่าเซลล์ ควรวางแผงโซล่าเซลล์ให้หันไปทางด้านดวงอาทิตย์ เพ่ือให้ผลิต
ไฟฟ้าได้มากที่สุด (ในแปลงเรียนรู้จะวางแผงโซล่าเซลล์ท ามุมเอียงประมาณ 15 องศา หันไปทางทิศใต้) 
 4. ความร้อนจากแผงโซล่าเซลล์จะท างานได้ดี ในสภาพเย็นหากแผงโซล่าเซลล์ร้อน หรือ อยู่ในที่มี
อุณหภูมิสูงมากๆ จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง คือจะแปรผกผันกับความร้อน  แต่จะแปรผันตรงกับแสงสว่าง             
แนวทางการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม คือเมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ควรท าความสะอาด
ด้านหน้าแผงโซล่าเซลล์ด้วยน้ าสะอาด และใช้ผ้าหรือฟองน้ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากอาจมีมูลนก ฝุ่น
ละออง หรือเศษใบไม้ ฯลฯ ติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ ไม่ควรใช้วัสดุที่ท าให้เกิดรอยบนหน้ากระจกหน้า               
แผงโซล่าเซลล์มาท าความสะอาด  เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพการรับแสงต่ าลง และต้องไม่ให้มีร่มเงา               
มาบังแผงโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 - 16.00 น. 
 
ความรู้ ทักษะ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 เริ่มต้นจากตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือ รักธรรมชาติ รักการปลูกต้นไม้ พืช ผัก ชนิดต่างๆ ในทุกๆ
วันจะหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เน้นการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ ให้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาศัยพึ่งพากัน โดยในพื้นที่ 3 ไร่ ในส่วนที่ปลูกไม้ป่าร่วมกับพืชผักสวนครัวนั้น เมื่อ
ใบไม้ร่วงลงมาก็ได้น าใบไม้มาท าเป็นดินเพาะปลูกส าหรับต้นไม้ การท าปุ๋ยหมักน้ า ปุ๋ยหมักแห้งไว้ใช้เองภายใน
แปลงเรียนรู้ ซึ่งมีวิธีการท าของแต่ละสูตร ดังนี้ 
1. สูตรการหมักกิ่งไม้/ใบไม้ ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 
 - ใบอ้อย/ใบไม้ ปริมาณ  500  กิโลกรัม 
 - ขี้ไก่แกลบ ปริมาณ  140  กิโลกรัม 
 - น้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ปริมาณ  30   ลิตร 
 - พด.1  1 ซอง 
 - พด.3  1 ซอง 
วิธีการท า: ชั้นที่ 1 น าใบอ้อย/ใบไม้ ตั้งกองหนา 1 คืบ ชั้นที่ 2 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ ชั้นที่ 3 ใบอ้อย/ใบไม้ 
หนา 1 คืบ ชั้นที่ 4 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ ชั้นที่ 5 ใบอ้อย/ใบไม้ หนา 1 คืบ ชั้นที่ 6 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ 
ในทุกๆชั้นจะรดด้วยน้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ผสม พด.1 และ พด.3 (ถ้ากองปุ๋ยหมักกองอยู่สถานที่
โล่งแจ้ง ให้ใช้ป้ายไวนิลคลุมกองเพ่ือไม่ให้โดนแสงแดดจัด หมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้วสามารถน ามาใส่ต้นไม้ พืชผักได้ 
2. สูตรดินปลูก 
 - กิ่งไม้/ใบไม้ (ที่ท าการบดสับแล้วเรียบแล้ว) ปริมาณการหมักขึ้นอยู่กับเศษกิ่งไม้ใบไม้ภายในสวน 
 - น้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ปริมาณ  30   ลิตร (ลดสัดส่วนลงตามวัสดุหมัก) 
 - พด.1  1 ซอง 
 - พด.3  1 ซอง 
วิธีการท า: น ากิ่งไม/้ใบไม้ ตั้งกองประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วรดด้วยน้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้             
ผสม พด.1 และ พด.3 (วิธีการกองจะท าเหมือนกับการท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง) ถ้ากองปุ๋ยหมักกองอยู่สถานที่
โล่งแจ้ง ให้ใช้ป้ายไวนิลคลุมกองเพ่ือไม่ให้โดนแสงแดดจัด หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน แล้วสามารถน ามา
เพาะปลูก พืชผัก ต้นไม้ ได้ 
 
 



 

3. สูตรการท าน้ าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
 - ไข่ไก่  1  ฟอง 
 - กะปิ  ½ ช้อนชา 
 - ผงชูรส  ½ ช้อนชา 
 - น้ าสระ 1 ขวด ขนาด 1.5 ลิตร 
วิธีการท า: น าส่วนผสมทุกอย่างคนให้เข้ากัน ปิดฝาขวดแล้วน าไปตากแดด 7 วันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง               
เมื่อน้ าภายในขวดมีจุลินทรีย์สีแดงเข้มก็สามารถน าไปรดต้นไม้ พืชผัก ได้ โดยใช้ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ             
ผสมน้ า 5-10 ลิตร 
4. สูตรการท าปุ๋ยน้ าหมักปลา  
 - ถังหมักขนาด 200 ลิตร 
 - ปลา (ชนิดใดก็ได้) 100 กิโลกรัม 
 - กากน้ าตาล  30 กิโลกรัม 
 - พด.2   2 ซอง 
 - น้ าเปล่า 
วิธีการท า: ผสมกากน้ าตาล/ พด.2 /น้ าเปล่า คนให้เข้ากันแล้วน าปลาลงไปคนในถังหมักเติมน้ าให้ท่วมตัวปลา
ปิดฝาถังหมักให้สนิท ทุกสัปดาห์ต้องเปิดฝาแล้วคนให้เข้ากัน เพราะระหว่างหมักจะมีแก๊สค่อนข้างมาก ควรเปิด
เพ่ือฝาระบายแก๊สออก ระยะเวลาในการหมักประมาณ 2 เดือน อัตราส่วนในการใช้เนื่องจากปุ๋ยน้ าหมักจาก
ปลามีความเข้มข้นสูง จึงต้องน ามาเจือจางกับน้ าก่อนน าไปใช้ฉีด พ่น รดต้นพืช ดังนี้ 
 - ปุ๋ยน้ าหมักปลา 2 ซีซี : น้ าเปล่า 1 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก เดือนละ 2-3 ครั้ง 
 - ปุ๋ยน้ าหมักปลา 2 ช้อนโต๊ะ : น้ าเปล่า 1 ลิตร รดโคนต้นไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก เดือนละ 2-3 ครั้ง 
**การให้ปุ๋ยขึ้นอยู่กับต้นไม้ว่าต้องการธาตุอาหารแบบใด เพราะพืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการในปริมาณท่ีไม่
เท่ากัน บางชนิดพืชจะชอบแบบกินน้อยๆ แต่บ่อยๆ เป็นต้น** 
 
กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
  คติในการท างาน : ท าดีกว่าพูด เพราะบางทีพูดแล้วก็ไม่ได้ท า 
 โดยส่วนตัวแล้วในการท างาน จะวางแผนการท างานมีการประมาณการเสมอ เช่น การวางระบบน้ า 
ต้องใช้หัวฉีด ขนาดเท่าไหร่ กี่ลิตร/นาที  จะน ามาคิดวิเคราะห์ทุกกระบวนการ จึงท าให้เจอปัญหาน้อยมาก 
หรือไม่เจอปัญหาเลย และเดิมมีสวนผลไม้ท่ี จังหวัดจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจกแผงโซล่าเซลล์ให้
ชาวสวนผลไม้ ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้  ไว้ใช้ในบ้านพักเกษตรกรมีความห่างไกลกัน และ
เมื่อเริ่มมีการพัฒนาผู้คนเริ่มขยายพื้นที่ท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย เริ่มมีไฟฟ้าใช้ จึงได้เลิกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่
สวนผลไม้ ในจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการน าแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในสวนเกษตร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี มีการศึกษาวิธีการใช้ในอ่านหนังสือต่างๆ น ามาติดตั้งแบบลองผิด ลองถูก บ้าง แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
ครั้งแรกจนประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการใช้งาน จึงได้ขยายจุดใช้ส าหรับที่พักอาศัย และแปลง
เกษตร ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพราะมีความสามารถในด้านช่างไฟฟ้า 
ช่างยนต์ จึงไม่ได้จ้างในการเดินสายไฟฟ้า เมื่อไม่เข้าใจหรือติดขัดก็จะศึกษาด้วยตนเองผ่านช่องทาง Youtube 
และหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (โดยส่วนตัวเป็นคนคิดต่าง) 
 2. การลงมือท าด้วยตนเอง 
 3. มีความขยันหมั่นเพียร 
 4. มีความอดทนต่อสิ่งที่ลงมือท า 
 5. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 1. แสงแดดส่องไม่ถึงพ้ืนแผงโซล่าเซลล์ แก้ไขโดยการตัดแต่งก่ิงไม้ทีป่กคลุมแผงโซล่าเซลล์ออก 
 2. สัตว์ศัตรูพืช (กระรอก) แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนการปลูก ไม้ผล มาเป็นพืชผัก และสมุนไพรแทน 
 3. แรงงานไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในพ้ืนที่สวน แก้ไขโดยการจ้างแรงงานเป็นรายวัน 
 
บทสรุป 
 การใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เป็นพลังงานทางเลือก ที่สามารถน าแสง         
จากดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าใช้ได้อย่างไม่จ ากัด และยังเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์               
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าไฟฟ้า เพราะมีอายุการใช้งานแผงโซล่า
เซลล์นานถึง 20 -25 ปี ในการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์จะมีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับตาม
ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้ เช่น แผงโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพ
การผลิตกระแสไฟฟ้าดีที่สุดอยู่ที่ 15 – 24 เปอรเ์ซ็นต์ มีขนาดเล็กกว่าแผงโพลีประมาณ 10% เหมาะกับพ้ืนที่
ที่มีขนาดจ ากัด เช่น หลังคาบ้าน และแผงโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนปริมาณน้อยลงมาและประกอบด้วย
วัสดุอ่ืน ๆ จึงมีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10 – 17 เปอร์เซ็นต์ ราคาถูกกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์ แต่ขนาด
แผ่นใหญ่กว่า ถ้าหากไม่มีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ แนะน าให้ติดตั้งแผงโพลีเพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ             
แผงโมโน และยังมีราคาถูกกว่าอีก 10% นอกจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วภายในแปลงเรียนรู้ยัง
ผลิตปุ๋ยหมักน้ า ปุ๋ยหมักแห้ง เพ่ือใช้ในการเกษตร เช่น แปลงผักกินใบ พืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ป่า เป็นต้น 
 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
 ถ้ายังใช้ไฟฟ้าผลผลิตจะขายได้หรือไม่ได้ ที่รู้ๆคือเราต้องหาเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน แต่ถ้าเลือกใช้             
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ผลผลิตจะขายได้หรือไม่ได้ เราไมต่้องเดือดร้อนในการหา
เงินจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องจ่ายค่าไฟฟ้า  ก็จะท าให้เราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
  
แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสถานที่รองรับให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่านแผงโซล่าเซลล์ การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และขยายผลองค์
ความรู้ให้ลูกหลานสืบทอด มุ่งหวังให้เป็นทายาทเกษตรกรต้นแบบ สู่การเป็น Young Smart Farmer (YSF) 
ต่อไป 
 
 
 



 

 
 

ภาพกิจกรรม 

 1. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กับกลุ่มยุวเกษตร  
ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 
 
 2. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) 

 

 
 
 3. การเลี้ยงกบ/ปลา เพ่ือเป็นเพ่ือสร้างรายได้ 

 

 



 

 

คณะผู้ถอดบทเรียน 
1. นายบุญลือ  คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี 
2. นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
3. นางสาววรรณวิลัย  สิทธิบรุี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4. นางสาวสุกัญญา  บุญสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
5. นางสาววารุณี  เครือทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
6. นางสาววราภรณ์  ศรีวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
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การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

************************************************************************* 

     ชื่อผู้เล่า นายสกนธ์  นพรเกตุประธาน อายุ  53 ปี 
     ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
     (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
     เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โซล่าเซลล์) 
     เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการ
     ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มี           
     วันหมดและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     เริ่มต้น ท าการเกษตรควบคู่กับงานประจ า (ช่างท าเบาะ)  
     ปี พ.ศ. 2538 
สถานทีต่ั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เลขที่ 131/32 หมู่ที่ 6 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 085-091-0740 
พิกัด X =  711718,  Y = 1403118 zone 47P 
 
แผนที่ไปศูนย์เรียนรู้ 

 
 

วันที่จดบันทึกเรื่องเล่า วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 
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ประวัติ/ความเป็นมา  
 เดิมนายสกนธ์  นพรเกตุประธาน มีอาชีพหลักรับท าเบาะรถยนต์ เป็นช่างซ่อมรถ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                
แต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงท าให้เกิดความคิดที่จะหาอาชีพเสริมเข้ามาให้มีรายได้อีกหลายๆ
ช่องทาง โดยมีแนวความคิด คือ “ท าอะไรก็ได้ที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด คุ้มค่าต่อการลงทุน” เริ่มจากการใช้ชีวิต
ในหนึ่งวัน แล้วตั้งค าถามกับตัวเองว่าตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมีกิน จึงเริ่มต้นปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชทุกอย่างที่ 
อยากกิน เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็น าไปจ าหน่ายที่ตลาดสดในพ้ืนที่ใกล้บ้าน เสร็จจากงานตลาดก็
กลับมาท าเบาะรถยนต์ ซึ่งในช่วงนั้นก็เริ่มท าให้เห็นว่า ผักที่ให้ผลผลิตทุกวันเราไม่สามารถที่จะบริโภคหมดได้  
ในวันเดียว จึงน าไปจ าหน่ายก็ได้เงินทุกวัน และท าให้มีความเริ่มเบื่อในอาชีพช่าง ท าไปก็ไม่มีทายาทที่จะสืบ
ทอดอาชีพการท าเบาะรถยนต์ เพราะลูกได้สนใจในด้านการเกษตร จึงได้คิดวางแผนในระยะสั้น/ยาว ไว้ให้ลูก
เมื่อจบการศึกษา  
 เริ่มต้นท าการเกษตรเป็นอาชีพหลักในปี พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่ 6.5 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท าการเกษตร
ควบคู่กับการปลูกป่า 3 ไร่ เป็นแปลงพืชรวม ปลูกไม้ป่า เช่น ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นมะหาด ต้นสักทอง ไม้ผล 
เช่น มะยงชิด มะพร้าว พืชผัก พริกชี้ฟ้า ผักกรูด ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กะเพรา ผักบุ้ง ช้าพลู ฯลฯ พืชสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร ไพล รางจืด เป็นต้น และได้มีการเลี้ยงแมลงชันโรง ช่วยในการผสมเกสร เป็นตัวชี้วัดในการปลูก
พืชแบบอินทรีย์ ภายในแปลงจะไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด และ 3.5 ไร่ ปลูกสับปะรดทานผลสด เลี้ยงไก่และ
ปลูกพืชผักสวนขายส่งตลาดเป็นหลัก เน้นท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยภายในแปลงเลี้ยงไก่ป่าแบบปล่อย
เลี้ยงตามธรรมชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านสวน
ที่ปลูกในเนื้อที่ 3 ไร่ ร่วมกับปลูกไม้ป่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้ามีราคาสูง เริ่มต้น 150,000 -
300,000 บาท และต้องมีการจ่ายรายเดือนทุกเดือน ท าให้เกิดแนวความคิดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในสวน
เกษตรของตนเอง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน ปี พ.ศ. 2556 นั้น แผงโซล่าเซลล์จะมีราคาสินค้าที่
ไม่สูงมาก เช่น ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพ่ือน ามาไฟฟ้ามาใช้ภายในบ้านราคาต้นทุนในการติดตั้ง                     
รวม 18,000 บาท รายละเอียด ดังนี้  
 1. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 280 วัตต์ ราคา 2,000 บาท ขนาด 375 วัตต์ ราคา 2,900 บาท               
 2. อินเวอร์เตอร์ ราคา 3,500 บาท  
 3. แบตเตอรี่ (มือสอง) ราคา 600 บาท  
โดยทั่วไปแล้วแผงโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี และจะมีประสิทธิภาพเต็มที่
อยู่ที่ประมาณ 22 ปี เฉลี่ยค่าเสื่อมของอุปกรณ์ต่อปี 720 บาท และค่าเสื่อมแบตเตอรรี่ 200 บาท ต่อปี 
หลอดไฟที่เลือกใช้จะมีอายุการใช้งาน 6 ปีเป็นหลอดไฟ LED กระแสตรง จะท าให้ไม่มีขยะ ที่มาจากหลอดไฟ
หรืออุปกรณ์ท่ีสร้างมลพิษ เพราะโดยทั่วไปหลอดไฟ 1 หลอด จะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี  
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วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ 
 1. เลือกแผงโซล่าเซลล์ตามก าลังวัตต์ที่ต้องการใช้งาน ควรเลือกใช้งานตามนี้ 
  1) ก าลังวัตต์ 5 วัตต์ ใช้กับสัญญาณไฟกระพริบบนท้องถนน 
  2) ก าลังวัตต์ 10 – 20 วัตต์ ใช้กับไฟส่องสว่างทางเดินในบ้าน ในสวน 
  3) ก าลังวัตต์ 225 วัตต์ ขึ้นไป ใช้กับปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ , บ้านพักอาศัย 
 2. การเลือกซ้ือให้เลือกตามสภาพการใช้งาน ซ่ึงแผงโซล่าเซลล์จะมีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งราคา             
จะข้ึนอยู่กับตามประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้ ดังนี้ 
  1) แผงโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดีที่สุดอยู่ท่ี 15 – 24 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเล็กกว่าแผงโพลีประมาณ 10% เหมาะกับพ้ืนที่ที่มีขนาดจ ากัด             
เช่น หลังคาบ้าน 
  2) แผงโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนปริมาณน้อยลงมาและประกอบด้วยวัสดุอื่น ๆ               
จึงมีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10 – 17 เปอร์เซ็นต์ ราคาถูกกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์ แต่ขนาดแผ่นใหญ่กว่า 
 3. เลือกซื้อ แผงโซล่าเซลล์จากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ มีใบรับประกันสินค้าระยะยาว เช่น              
ระบกุารรับประกันแผงโซล่าเซลล์ 20 ปี รับประกันอินเวอร์เตอร์ 5 ปี เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ 
  
ข้อแสนอแนะ : ถ้าหากไม่มีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ แนะน าให้ติดตั้งแผงโพลีเพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
แผงโมโน และยังมีราคาถูกกว่าอีก 10% 
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หลักการท างานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 
             การติดตั้งโซล่าเซลล์ในแปลงเรียนรู้นี้ เบื้องต้นต้องวิเคราะห์ ค านวณ หาปริมาณการใช้ไฟในแต่ละ
วันภายในบ้าน และแปลงที่ท าการเกษตร (โดยคิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถดูเบื้องต้นได้จากป้ายหรือ
สติ๊กเกอร์ที่ระบุรายละเอียดสินค้านั้นๆ ดูจ านวนวัตต์ watt ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่าต้องใช้เท่าไหร่) แล้วน ามาคูณ
กับเวลาหรือชั่วโมงการใช้ไฟในแต่ละวัน จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือกลางวัน และกลางคืน กล่าวคือ 
ช่วงเวลากลางวัน เมื่อแผงโซล่า ได้รับแสงแดดก็จะผลิตกระแสไฟจ่ายให้ตัวโหลดหรือชาร์ดเจอร์ซึ่งมีการชาร์จ
เก็บไว้ในแบตเตอรี่  ส่วนเวลากลางคืน ก็สามารถดึงไฟที่เก็บในแบตเตอรี่ มาใช้ได้  

องค์ประกอบของระบบโซล่าเซลล์ 
 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) เป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบที่ แปลงแสงอาทิตย์
เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง  
 2. อุปกรณ์ควบคุมการประจุ (Charge Controller) เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอรี่ ป้องกัน แบตเตอรี่จากการชาร์จไฟเกิน และยังควบคุมการปล่อยประจุ  
 3. แบตเตอรี่ (Battery) เป็นตัวเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
 4. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบจะแปลงไฟกระแสตรง
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟ กระแสสลับส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 5. ระบบป้องกันไฟกระชาก (Lightning Protection) จะช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก ความเสียหาย             
ที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดไฟกระชากแรงสูง จ าเป็นส าหรับระบบที่มีขนาดใหญ่และควรมีการต่อสายดินที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

 
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.pajonpai.com/14533824/รูปแบบการติดตั้งโซล่าเซลล ์
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วิธีการด าเนินงาน 
 การติดตั้งโซล่าเซลล์ ภายในบ้านพัก และพ้ืนที่ท าการเกษตร เพ่ือเป็นการในพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีใน
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในแปลงเรียนรู้ ดังนี้ 
 
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ 1 ไฟทาง 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10w 12v ราคา 350 บาท  
2. สายไฟขนาด 2*1.5 3 เมตร ราคา 75 บาท 
3. เสาเหล็กชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ราคา 180 บาท 
4. แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่า 2 ลูก 60 บาท 
    (อายุการใช้งาน 8 เดือน ถึง 1 ปี) 
5. เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 12w 20v ราคา 50 บาท 
6. หลอดไฟ LED 3w 12v ราคา 60 บาท อายุการใช้งานหลอดไฟ 40,000 ชั่วโมง 
7. เทปพันสายไฟ ราคา 35 บาท 
รวมต้นทุน 810 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. แบ่งสายไฟขนาด สายไฟขนาด 2*1.5 3 เมตร ออกเป็น 2 ส่วน น าส่วนที่ 1 ต่อสายไฟที่ติดมา    

อุปกรณ์แผง 
2. จากนั้นน าสายไฟเชื่อมต่อกับหลอดไฟ และเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์พันสายไฟให้เรียบร้อย 
3. ใช้สายไฟในส่วนที่ 2 เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่า 2 ลูก เพ่ือเป็นตัวเก็บไฟไว้ใช้ในช่วงเวลาที่
ไม่มีแสงอาทิตย ์
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การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ 2  แผงเคลื่อนที่ 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20w 12v ราคา 700 บาท 
2. แบตเตอรี่ตู้ส ารองไฟคอมพิวเตอร์  ราคา 150 บาท 
3. สายไฟขนาด 2x1.5  1 เมตร ราคา 25 บาท 
4. เสาเหล็กชุปกัลวาไนซ์ ขนาด 1 นิ้ว ราคา 180 บาท 
5. เทปพันสายไฟ ราคา 35 บาท 
รวมต้นทุน 1,090 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ต่อสายไฟที่ติดมากับอุปกรณ์แผงเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ส ารองไฟคอมพิวเตอร์พันเก้บสายไฟให้

เรียบร้อย 
2. หากต้องการใช้งานก็สามารถถอดแบตเตอรี่ส ารองไฟคอมพิวเตอร์ไปให้งานกับไดโว่ หลอดไฟ พัดลม 
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การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ 3 ปั๊มน้ า 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น ขนาด 375w 39V ราคา 6,000 บาท 
2. ปั๊มน้ า ขนาด 900w 48v ราคา 3,500 บาท 
3. คัทเอาท ์ราคา 100 บาท 
4. ท่อดูดน้ าขนาด 2 นิ้ว 4 เมตร ราคา 480 บาท 
5. หัวกระโหลกดูดน้ า ขนาด 2 นิ้ว ราคา 220 บาท 
6. สายไฟขนาด 2x4 4 เมตร ราคา 140 บาท  
7. เข็มขัดรัดท่อ ราคา 50 บาท 
8. ตู้ไฟกันน้ า ราคา 150 บาท  
รวมต้นทุน 10,640 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ต่อสายไฟแผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม เพราะต้องการจ านวนวัตต์เพ่ิมมากขึ้น จากนั้นใช้ 
สายไฟต่อจากแผงโซล่าเซล์มายังคัทเอาท ์ 
2. ใช้สายไฟที่ต่อมาจากปั๊มน้ าเชื่อมต่อกับคัทเอ้าท์พันเก็บสายไฟให้เรียบร้อย 
3. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ 
  
หมายเหตุ : ต่อแบบอนุกรม คือ บวก ต่อ ลบ จะท าให้วัตต์เพ่ิมข้ึน แอมป์ เท่าเดิม 
               ต่อแบบขนาน คือ บวก ต่อ บวก , ลบ ต่อ ลบ จะท าให้วัตต์คงเดิม แอมป์ เพ่ิมข้ึน 
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การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในแปลงเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    แผงโซล่าเซลล์                               อินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์                      แบตเตอรี่ 

จุดที่ 4 ใช้ภายในบ้าน 
อุปกรณ์ที่ใช ้
1. แผงโซล่าเซลล์ 2 แผ่น ขนาด 90w 18V ราคา 2,000 บาท 
2. แบตเตอรี่รถยนต์ 2 ลูก ขนาด 12w 70Ah ราคา 700 บาท 
3. คัทเอ้าท์ จ านวน 3 อัน ราคา 300 บาท 
4. อินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์ ราคา 3,500 บาท  
5. สายไฟขนาด 2x2.5  6 เมตร ราคา 240 บาท (ความยาวของสายไฟขึ้นอยู่กับจ านวนจุดการใช้งาน) 
6. เทปพันสายไฟ 2 ม้วน ราคา 35 บาท  
7. เข็มขัดรัดสายไฟ เบอร์ 2 จ านวน 2 ขีด ราคา 48 บาท 
8. ตะปูตอกเข็มขัดรัดสายไฟ ½ กิโลกรัม ราคา 60 บาท 
 
วิธีการติดตั้ง 
1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน วางไปทางทิศเหนือ ตั้งมุม 10-25 องศา จากนั้นน าสายไฟต่อกับแผง
โซล่าเซลล์มาเชื่อมต่อกับคัทเอ้าท์ตัวที่ 1 แล้วเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์  
2. น าสายไฟเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่แล้วต่อเข้ากับคัทเอ้าท์ตัวที่ 2 
3. น าสายไฟเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์ ไปยังคัทเอ้าท์ตัวที่ 3 แล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ
ใช้งาน 
 
หมายเหตุ : แผงโซล่าเซลล์ขนาด 90w 18v 2 แผ่นต่อวงจรขนานจะได้พลังงาน 180w 18v 
ได้เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์+ชาร์จเจอร์ จากไฟกระแสตรง ให้เป็นกระแสสลับ แบตเตอรี่รถยนต์เก่า 2 ลูกจะท า
การต่อวงจรแบบขนาน กระแสไฟที่ได้น าไปใช้ กับทีวี พัดลม หลอดไฟ เป็นต้น 
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การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล ์
 1. พ้ืนที่ของแผงโซล่าเซลล์ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น 
 2. ความสว่างของแสงอาทิตย์ ยิ่งแสงอาทิตย์ตกลงบนแผงโซล่าเซลล์มาก จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 
หากมีร่มเงาบังแผงโซล่าเซลล์แม้ เพียง 1 เซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิต อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหรือต่ ากว่านั้น 
 3. ทิศทางการวางแผงโซล่าเซลล์ ควรวางแผงโซล่าเซลล์ให้หันไปทางด้านดวงอาทิตย์ เพื่อให้ผลิตไฟฟ้า
ได้มากที่สุด  (ในแปลงเรียนรู้จะวางแผงโซล่าเซลล์ท ามุมเอียงประมาณ 15 องศา หันไปทางทิศใต้ ) 
 4. ความร้อนจากแผงโซล่าเซลล์จะท างานได้ดี ในสภาพเย็นหากแผงโซล่าเซลล์ร้อน หรือ อยู่ในที่มี
อุณหภูมิสูงมากๆ จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง คือจะแปรผกผันกับความร้อน  แต่จะแปรผันตรงกับแสงสว่าง             
แนวทางการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม คือเมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ควรท าความสะอาด
ด้านหน้าแผงโซล่าเซลล์ด้วยน้ าสะอาด และใช้ผ้าหรือฟองน้ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากอาจมีมูลนก ฝุ่น
ละออง หรือเศษใบไม้ ฯลฯ ติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ ไม่ควรใช้วัสดุที่ท าให้เกิดรอยบนหน้ากระจกหน้า               
แผงโซล่าเซลล์มาท าความสะอาด  เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพการรับแสงต่ าลง และต้องไม่ให้มีร่มเงา               
มาบังแผงโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 - 16.00 น. 
 
ความรู้ ทักษะ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 เริ่มต้นจากตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือ รักธรรมชาติ รักการปลูกต้นไม้ พืช ผัก ชนิดต่างๆ ในทุกๆ
วันจะหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เน้นการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ ให้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อาศัยพ่ึงพากัน โดยในพ้ืนที่ 3 ไร่ ในส่วนที่ปลูกไม้ป่าร่วมกับพืชผักสวนครัวนั้น เมื่อ
ใบไม้ร่วงลงมาก็ได้น าใบไม้มาท าเป็นดินเพาะปลูกส าหรับต้นไม้ การท าปุ๋ยหมักน้ า ปุ๋ยหมักแห้งไว้ใช้เองภายใน
แปลงเรียนรู้ ซึ่งมีวิธีการท าของแต่ละสูตร ดังนี้ 
 
1. สูตรการหมักกิ่งไม้/ใบไม้ ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 
 - ใบอ้อย/ใบไม้ ปริมาณ  500  กิโลกรัม 
 - ขี้ไก่แกลบ ปริมาณ  140  กิโลกรัม 
 - น้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ปริมาณ  30   ลิตร 
 - พด.1  1 ซอง 
 - พด.3  1 ซอง 
วิธีการท า: ชั้นที่ 1 น าใบอ้อย/ใบไม้ ตั้งกองหนา 1 คืบ ชั้นที่ 2 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ ชั้นที่ 3 ใบอ้อย/ใบไม้ 
หนา 1 คืบ ชั้นที่ 4 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ ชั้นที่ 5 ใบอ้อย/ใบไม้ หนา 1 คืบ ชั้นที่ 6 ขี้ไก่แกลบ 2 กระสอบ 
ในทุกๆชั้นจะรดด้วยน้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ผสม พด.1 และ พด.3 (ถ้ากองปุ๋ยหมักกองอยู่สถานที่
โล่งแจ้ง ให้ใช้ป้ายไวนิลคลุมกองเพ่ือไม่ให้โดนแสงแดดจัด หมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้วสามารถน ามาใส่ต้นไม้ พืชผักได้ 
2. สูตรดินปลูก 
 - กิ่งไม้/ใบไม้ (ที่ท าการบดสับแล้วเรียบแล้ว) ปริมาณการหมักขึ้นอยู่กับเศษกิ่งไม้ใบไม้ภายในสวน 
 - น้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้ ปริมาณ  30   ลิตร (ลดสัดส่วนลงตามวัสดุหมัก) 
 - พด.1  1 ซอง 
 - พด.3  1 ซอง 
วิธีการท า: น ากิ่งไม/้ใบไม้ ตั้งกองประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วรดด้วยน้ าหมักจากเศษอาหาร/ผัก/ผลไม้             
ผสม พด.1 และ พด.3 (วิธีการกองจะท าเหมือนกับการท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง) ถ้ากองปุ๋ยหมักกองอยู่สถานที่
โล่งแจ้ง ให้ใช้ป้ายไวนิลคลุมกองเพ่ือไม่ให้โดนแสงแดดจัด หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน แล้วสามารถน ามา
เพาะปลูก พืชผัก ต้นไม ้ได้ 
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3. สูตรการท าน้ าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
 - ไข่ไก่  1  ฟอง 
 - กะปิ  ½ ช้อนชา 
 - ผงชูรส  ½ ช้อนชา 
 - น้ าสระ 1 ขวด ขนาด 1.5 ลิตร 
วิธีการท า: น าส่วนผสมทุกอย่างคนให้เข้ากัน ปิดฝาขวดแล้วน าไปตากแดด 7 วันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง               
เมื่อน้ าภายในขวดมีจุลินทรีย์สีแดงเข้มก็สามารถน าไปรดต้นไม้ พืชผัก ได้ โดยใช้ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ             
ผสมน้ า 5-10 ลิตร 
4. สูตรการท าปุ๋ยน้ าหมักปลา  
 - ถังหมักขนาด 200 ลิตร 
 - ปลา (ชนิดใดก็ได้) 100 กิโลกรัม 
 - กากน้ าตาล  30 กิโลกรัม 
 - พด.2   2 ซอง 
 - น้ าเปล่า 
วิธีการท า: ผสมกากน้ าตาล/ พด.2 /น้ าเปล่า คนให้เข้ากันแล้วน าปลาลงไปคนในถังหมักเติมน้ าให้ท่วมตัวปลา
ปิดฝาถังหมักให้สนิท ทุกสัปดาห์ต้องเปิดฝาแล้วคนให้เข้ากัน เพราะระหว่างหมักจะมีแก๊สค่อนข้างมาก ควรเปิด
เพ่ือฝาระบายแก๊สออก ระยะเวลาในการหมักประมาณ 2 เดือน อัตราส่วนในการใช้เนื่องจากปุ๋ยน้ าหมักจาก
ปลามีความเข้มข้นสูง จึงต้องน ามาเจือจางกับน้ าก่อนน าไปใช้ฉีด พ่น รดต้นพืช ดังนี้ 
 - ปุ๋ยน้ าหมักปลา 2 ซีซี : น้ าเปล่า 1 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก เดือนละ 2-3 ครั้ง 
 - ปุ๋ยน้ าหมักปลา 2 ช้อนโต๊ะ : น้ าเปล่า 1 ลิตร รดโคนต้นไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก เดือนละ 2-3 ครั้ง 
**การให้ปุ๋ยขึ้นอยู่กับต้นไม้ว่าต้องการธาตุอาหารแบบใด เพราะพืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการในปริมาณท่ีไม่
เท่ากัน บางชนิดพืชจะชอบแบบกินน้อยๆ แต่บ่อยๆ เป็นต้น** 
 
กลยุทธ์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 คติในการท างาน : ท าดีกว่าพูด เพราะบางทีพูดแล้วก็ไม่ได้ท า 
 โดยส่วนตัวแล้วในการท างาน จะวางแผนการท างานมีการประมาณการเสมอ เช่น การวางระบบน้ า 
ต้องใช้หัวฉีด ขนาดเท่าไหร่ กี่ลิตร/นาที  จะน ามาคิดวิเคราะห์ทุกกระบวนการ จึงท าให้เจอปัญหาน้อยมาก 
หรือไม่เจอปัญหาเลย และเดิมมีสวนผลไม้ที่ จังหวัดจันทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจกแผงโซล่าเซลล์ให้
ชาวสวนผลไม้ ที่มีพ้ืนที่ห่างไกล ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้  ไว้ใช้ในบ้านพักเกษตรกรมีความห่างไกลกัน และเมื่อ
เริ่มมีการพัฒนาผู้คนเริ่มขยายพื้นที่ท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย เริ่มมีไฟฟ้าใช้ จึงได้เลิกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่สวน
ผลไม้ ในจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการน าแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในสวนเกษตร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี มีการศึกษาวิธีการใช้ในอ่านหนังสือต่างๆ น ามาติดตั้งแบบลองผิด ลองถูก บ้าง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ครั้งแรกจนประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการใช้งาน จึงได้ขยายจุดใช้ส าหรับที่พักอาศัย และแปลง
เกษตร ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพราะมีความสามารถในด้านช่างไฟฟ้า 
ช่างยนต์ จึงไม่ได้จ้างในการเดินสายไฟฟ้า เมื่อไม่เข้าใจหรือติดขัดก็จะศึกษาด้วยตนเองผ่านช่องทาง Youtube 
และหนังสือเก่ียวกับการเกษตร และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (โดยส่วนตัวเป็นคนคิดต่าง) 
 2. การลงมือท าด้วยตนเอง 
 3. มีความขยันหมั่นเพียร 
 4. มีความอดทนต่อสิ่งที่ลงมือท า 
 5. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 1. แสงแดดส่องไม่ถึงพ้ืนแผงโซล่าเซลล์ แก้ไขโดยการตัดแต่งก่ิงไม้ที่ปกคลุมแผงโซล่าเซลล์ออก 
 2. สัตว์ศัตรูพืช (กระรอก) แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนการปลูก ไม้ผล มาเป็นพืชผัก และสมุนไพรแทน 
 3. แรงงานไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในพ้ืนที่สวน แก้ไขโดยการจ้างแรงงานเป็นรายวัน 
 
บทสรุป 
 การใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เป็นพลังงานทางเลือก ที่สามารถน าแสง         
จากดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าใช้ได้อย่างไม่จ ากัด และยังเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์               
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าไฟฟ้า เพราะมีอายุการใช้งานแผงโซล่า
เซลล์นานถึง 20 -25 ปี ในการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์จะมีหลายแบบให้เลือกใช้ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับตาม
ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้ เช่น แผงโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนเกรดดีที่สุด จึงมีประสิทธิภาพ
การผลิตกระแสไฟฟ้าดีที่สุดอยู่ที่ 15 – 24 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเล็กกว่าแผงโพลีประมาณ 10% เหมาะกับพ้ืนที่
ที่มีขนาดจ ากัด เช่น หลังคาบ้าน และแผงโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิกอนปริมาณน้อยลงมาและประกอบด้วย
วัสดุอื่น ๆ จึงมีประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10 – 17 เปอร์เซ็นต์ ราคาถูกกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์ แต่ขนาดแผ่น
ใหญ่กว่า ถ้าหากไม่มีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ แนะน าให้ติดตั้งแผงโพลีเพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ             
แผงโมโน และยังมีราคาถูกกว่าอีก 10% นอกจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วภายในแปลงเรียนรู้ยัง
ผลิตปุ๋ยหมักน้ า ปุ๋ยหมักแห้ง เพ่ือใช้ในการเกษตร เช่น แปลงผักกินใบ พืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ป่า เป็นต้น 
 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
 ถ้ายังใช้ไฟฟ้าผลผลิตจะขายได้หรือไม่ได้ ที่รู้ๆคือเราต้องหาเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน แต่ถ้าเลือกใช้             
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ผลผลิตจะขายได้หรือไม่ได้ เราไมต่้องเดือดร้อนในการหา
เงินจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องจ่ายค่าไฟฟ้า ก็จะท าให้เราสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
  
แนวทางการพัฒนาการท างานให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสถานที่รองรับให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่านแผงโซล่าเซลล์ การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และขยายผลองค์
ความรู้ให้ลูกหลานสืบทอด มุ่งหวังให้เป็นทายาทเกษตรกรต้นแบบ สู่การเป็น Young Smart Farmer (YSF) 
ต่อไป 
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ภาพกิจกรรม 

 1. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กับกลุ่มยุวเกษตร  
ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 
 
 2. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) 

 

 
 
 3. การเลี้ยงกบ/ปลา เพ่ือเป็นเพ่ือสร้างรายได้ 

 
 

 


