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ความเป็นมา

โซล่าเซลล์กึ่งใสที่ใช้ในการเกษตร



สถานที่ติดตั้งโซล่าเซลล์กึ่งโปร่งใส

➢ พื้นที่แปลงนาสาธิต(เดิม) ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สวนน้้าพระทัย ส้านักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี 
➢ ขนาดพื้นที่ ประมาณ  1 ไร่ (ติดตั้งแผงโซล่าร์กึ่งใสประมาณ 500 ตารางเมตร)



การด าเนินงาน

เก็บเกี่ยว

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของดินและน้้าก่อนปลูก

ปรับสภาพดินให้เหมาะสม

ปลูกข้าว

วิเคราะห์ผลการปลูกข้าว

ออกแบบสร้างแผง

ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้า

สรุปผลการผลิตไฟฟ้า

เริ่มต้น

ส้ารวจพื้นที่
ภาคผลติไฟฟ้า ภาคการเกษตร

ภาค IOT



ต้นแบบโซล่าเซลล์กึ่งใส



ปรับปรุงการจัดเรียงวงจรของเซลลต์้นแบบเพือ่การผลติ

แบบที่ 1 : แผ่นโซล่าร์เซลลม์ีทั้งหมด 36 แผ่น
แต่ละแผ่นมีแรงดัน = 0.5 V กระแสที่ผลิต = 8.8 A
แรงดันต่อแผงโซล่าร์เซลล ์= 0.5 x 36 = 18.144 V

ค่าก้าลังไฟฟ้าต่อแผง = 159.63 Watt

แบบที่ 2 : แผ่นโซล่าร์เซลลม์ีทั้งหมด 72 แผ่น
แต่ละแผ่นมีแรงดัน = 0.5 V กระแสที่ผลิต = 4.4 A
แรงดันต่อแผงโซล่าร์เซลล ์= 0.5 x 72 = 36.3 V

ค่าก้าลังไฟฟ้าต่อแผง = 159.63 Watt

แบบที่ 1 : แบบเดิม                                                           แบบที่ 2 : แบบใช้งานจริง
(ตัดเซลล์ครึ่งแผ่น)



แบบแผงโซล่าร์เซลล์กึ่งใสในการใช้งานจริง

▪ ออกแบบให้มีก้าลังไฟฟ้า  120 watt

▪ แผงโซล่าร์เซลล์กึ่งใส ที่มีพื้นที่ส่วน
ทึบ 45 % ใส 55 %
▪ มีขนาด 1 x 2 ตร.ม



Cell

เปรียบเทียบวัสดุการประกอบแผงโซล่าร์เซลลแ์บบเดิมและแบบกึ่งใส

แผงโซล่าเซลล์เดิม แผงโซล่าเซลล์กึ่งใส

Glass

EVA

Cell

EVA

TPT

Glass

EVA*

EVA*

Glass

Aluminum Frame



แผงโซล่าเซลล์กึ่งใสส้าหรับใช้ในงานวิจัย

ด้านหน้า ด้านหลัง





ขั้นตอนติดตั้งโซล่าร์เซลล์กึ่งใส

ทดสอบความ
แข็งแรงของดนิ

การลง 
screw pipe

ตดิตัง้โครงสร้างรองรับ วางแผงโซล่ารเ์ซลลก์ึง่ใส โซล่ารเ์ซลลก์ึง่ใส 227 แผง

สร้างอาคารควบคุมตดิตัง้ไมโครอินเวอรเ์ตอร์ เดนิสายไฟเข้าอาคารควบคุม เดนิสายไฟจากอาคารควบคุมไป ท075



โซล่าร์เซลล์กึง่ใสระบบไมโครอนิเวอร์เตอร์



แสดงพลังงานแบบ real time ในทุกแผ่น



ค่าก าลงัการผลติกระแสไฟฟ้า
• แผงโซล่าร์เซลล์กึ่งใส(เริ่มจ่ายไฟต้ังแต่วันที่ 16 พย 2562) มีค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ 200 kWh/day

• ค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 180 kWh/day

• สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 18,760 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.35 น)
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การวางระบบ IOT ในภาคการเกษตร

มีการติดเซนเซอร์โหนดในพื้นที่นาทั้งหมด 11 โหนด 

• โหนดวัดค่าแวดล้อมทางกายภาพ (4 โหนด คือ ความ
เข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม )

• โหนดวัดค่าระดับน้้า (1 โหนด) 

• โหนดวัดความแข็งแรงของโครงสร้าง(1 โหนด) 

• โหนดอ่านค่ารวมจากอินเวอร์เตอร์ (1 โหนด)

• โหนดตรวจจับความเคลื่อนไหว (4 โหนด) 
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การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 7.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 8.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 9.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 10.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 11.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 12.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 13.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 14.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 15.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 16.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 17.30 น

การเปรียบเทยีบค่าแสงช่วงเวลา 18.30 น

ข้อมูลเชิงลึกค่าแสง (LIGHT INSIGHT)



การวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมีของดินและน้้าก่อนท้านา

ผลวิเคราะห์ดัชนีทางกายภาพและเคมีของน้้าที่ใช้ท้านา
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและมาตรฐาน
คุณภาพน้้าใช้ในการเพาะปลูก

ผลวิเคราะห์ดัชนีทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงนา
 วิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตร

- ดินเค็มปานกลาง (จัดการดินเค็ม)
- มีธาตุอาหารหลักน้อย (เพิ่มธาตุอาหาร)



รูปขั้นตอนท้านา

เตรียมพืน้ที่ ก าจัดวัชพชื ใส่ปุ๋ ยหมัก เพาะต้นกล้า ย้ายต้นกล้ามาแปลง

ปักด าต้นกล้า ซ่อมต้นกล้า ฉีดสารสะเดา ต้นข้าวอายุ 50 วัน ตาข่ายคลุมนาข้าวกันนก
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“นวัตกรรมปันแสงแบ่งข้าวเพือ่ชุมชน”



ตัวอย่างการน าโซล่ารเ์ซลลไ์ปใช้ในภาคเกษตรกรรม



ฟารม์เลีย้งกุ้ง อ.สทงิพระ จ.สงขลา
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สรุปค่าพลังงานฟารม์กุ้ง อ.สทงิพระ ทีไ่ดวั้นที ่19/3/2564
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ฟารม์เลีย้งปน่ิูม จังหวดัระนอง



ฟารม์เลีย้งปลาคารฟ์ (5.12 kW)
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