
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท าความเขา้ใจกนัก่อน ก่อนอ่ืนเราตอ้งทราบก่อนวา่ไฟถนนโซล่าร์เซลลน์ั้น 
เป็นไฟระบบ DC-12V ซ่ึงมีขั้ว (+) และขั้ว (–)  ตอ้งต่อใหถู้กขั้วเป็นส าคญั 

โดยปกติผลิตภณัฑท่ี์ออกจากบริษทัฯ ทางเราจะใช ้“สายไฟ” 
สีน า้ตาลเป็นขั้ว (+)   และ  สีน า้เงนิเป็นขั้ว (–) 



อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดมอีะไรบ้าง 

1. แผงโซล่าร์เซลล์    
ดา้นหลงัของแผงจะมีสายไฟออกมา 2 ขั้ว คือ สีน ้าตาล (+) และสีน ้าเงินเป็น (–)         

                                                                       
2. กล่องควบคุม , ตู้ควบคุม    

ขา้งในกล่องจะมีเคร่ืองควบคุมการชาร์จและมีช่องต่อสายไฟทั้งหมด 6 ช่อง  
 

3. โคมถนน LED    
จะมีสายไฟออกมา 2 ขั้ว คือ สีน ้าตาล(+) และสีน ้าเงินเป็น (–) 
 

4. แบตเตอร่ีและสายไฟ 
  
 
 
                4.1  แบตเตอร่ี    4.2 สายต่อแบตเตอร่ี 
 
5. เสาและโครงเหลก็ 

          

 

   
 

 

 5.1 ท่อนล่าง              5.2  ท่อนกลาง            5.3 คานเหลก็ยดึแผงโซล่าร์เซลล ์        5.4 กา้นโคม 

 
6. อืน่ๆ 
 

 

 

         6.1 U-Bolt                     6.2 ท่อ Flex       6.3 น็อตยดึกา้นโคม 



ขั้นตอนการติดตั้ง 

ก่อนท่ีจะท าการติดตั้งคุณควรจะรู้วา่ไฟถนนพลงังานแสงอาทิตยท์  างานดว้ยแสงของดวงอาทิตย ์นัน่
หมายความวา่ไฟถนนตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีมีแสงแดดตลอดเวลา  ไม่อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่และพื้นท่ีท่ีมีเงา
ของตึกหรืออาคารมาบดบงัแผงโซล่าเซลล ์  

การติดตั้งจะตอ้งหลีกเล่ียงจุดติดตั้งดงัน้ี 1.ติดตั้งภายใตเ้งาตน้ไมใ้หญ่ 2.ติดตั้งภายใตเ้งาของตึก 3.
ติดตั้งในจุดท่ีมีแสงไฟจากแหล่งอ่ืนมากระทบแผงโซล่าร์เซลลใ์นเวลากลางคืน 

***ระบบการท างาน โคมถนน LED จะติดในเวลากลางคืน (ไม่มีแสงแดด) และ ดบัไฟเองในเวลาเชา้ 
ดงันั้นหากจุดท่ีติดตั้งมีไฟสวา่งส่องกระทบแผงในเวลากลางคืนจะท าใหร้ะบบไม่เปิดไฟเพราะคิดวา่ยงัคง
เป็นเวลากลางวนั 

 
 
ขั้นตอนที1่ การเตรียมฐานราก 

ส าหรับการติดตั้งบนพื้นดิน คุณตอ้งเตรียมฐานคอนกรีตหรือเราเรียกวา่ตอม่อ (แนะน าใหเ้ตรียมหลุม
ความลึกอยา่งนอ้ย 50 ซม.) ส าหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต ์ไม่ตอ้งเตรียมตอม่อ เพียงเตรียมพกุและสวา่น
ส าหรับการเจาะยดึพื้นเท่านั้น 

 
ขั้นตอนที ่2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกนั 

2.1 น าสายไฟเส้นท่ีมีหางปลาต่อเขา้กบัชาร์จเจอร์ท่ีช่องแบตเตอร่ี (ช่องกลาง) ดงัรูป 2.1 
 

                                                                                                                       ภาพท่ี 2.1 

  
2.2 น า U-Botl มาประกอบดา้นหลงักล่องควบคุมแลว้น าไปประกอบกบัเสาท่อนล่างดงัภาพท่ี 2.2 

โดยลอ็ค U-Bolt เขา้กบัเสา สงัเกตุดา้นล่างของกล่องควบคุมจะมีคานรองรับตูค้วบคุม จากนั้นใส่สาย Flex 
เช่ือมต่อระหวา่งรูดา้นล่างของกล่องควบคุมและทางออกส าหรับสายไฟทั้งหมดของเสาท่อนล่าง  

2.3 น าแผงโซล่าร์เซลลติ์ดตั้งเขา้กบัคานรับแผงดา้นบนของเสาแลว้หยอ่นปลายสายไฟลงมาตามรูท่ี
เตรียมไวใ้ห ้เพือ่จะน าสายไฟไปเช่ือมต่อกบัตวัควบคุมในกล่องควบคุม 

2.4 ประกอบเสาท่อนบนเพื่อท่ีจะเช่ือมต่อกบัเสาท่อนล่าง และหยอ่นสายใหอ้อกตรงทางออกส าหรับ
สายไฟ 

2.5 น าโคมไฟ LED ประกอบเขา้กบักา้นโคม และหยอ่นสายใหอ้อกตรงทางออกสายไฟ 
***สายไฟจากแผงโซล่าร์เซลลแ์ละสายไฟจากหลอดLED จะรวมผา่นเสาท่อนบนและออกมาตรงทางออก
ของสายไฟ ดา้นล่างของเสา 

+          - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
ขั้นตอนที ่3 การต่อสายไฟและทดสอบระบบ  

คุณควรท่ีจะเร่ิมตน้ติดตั้งและติดตั้งใหเ้สร็จภายในช่วงเวลาท่ีมีแสงอาทิตย ์คือตั้งแต่เวลา (07.00-
17.00 น.) เพราะจะท าใหง่้ายต่อการท่ีจะทดสอบระบบไฟถนนโซล่าร์เซลล ์ ขั้นตอนน้ีเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุด 
กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจและท าตามขั้นตอนเท่านั้น *** ในกรณีทีไ่ม่ได้ท าตามขั้นตอนการท างานของระบบ
อาจจะรวนหรืออาจส่งผลเสียในวนัข้างหน้าได้ *** 

 

3.1 ต่อสายไฟแบตเตอร่ีเขา้เคร่ืองควบคุมการชาร์จใหถ้กูตอ้งสายสี
น ้าตาลขั้วบวก(+) และสายสีฟ้าขั้วลบ(-)  ถา้คุณต่อสายไฟถกูตอ้งสถานะ
ของแบตเตอร่ีจะตอ้งข้ึนไม่ต ่ากวา่ 12V ดงัภาพ 3.1 

** การเช็คสถานะแบตเตอร่ีตอ้งกดปุ่ม MENU (ปุ่มสีฟ้าดา้นซา้ย)
ไปเร่ือยจนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่  “BATT”  ** แลว้ตรวจสอบดว้ยการดึง
สายไฟเบาๆ เพื่อเช็ควา่สายนั้นแน่นพอท่ีจะไม่หลุด 
        

3.2 ต่อสายไฟจากโคมถนน LED เขา้ช่องท่ีมีสญัลกัษณ์          
(ช่องสุดทา้ย) โดยขั้วสีน ้ าตาล (+) กบั (+) และขั้วน ้าเงิน (-) กบั (-) หากต่อ 
สายไฟถกูตอ้งจะพบวา่โคมถนน LED ไฟจะติดสวา่งข้ึน ดงัภาพ 3.2 

ภาพท่ี 3.2 

ภาพท่ี 3.1 

ภาพท่ี 2.2 



**ถ้าโคมไฟ LED ไม่ตดิโปรดตรวจสอบสายไฟ  
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ (+) เขา้กบั (+) และ (-)เขา้กบั (-) 
- สายไฟอาจจะหลุดหรือล้ินของตวัควบคุมไม่งบั  หากแน่ใจวา่แน่นใหล้องดึงหรือขยบัดูเบาๆ 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายหน่ึงเป็นสายของแผงโซล่าร์เซลลแ์ละอีกสายหน่ึงมาจากโคมถนนLED  
 

3.3 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าร์เซลลเ์ขา้ท่ีช่องท่ีมีสญัลกัษณ์  
(ช่องแรกดา้นซา้ย) โดยต่อใหถ้กูขั้ว  (+) เขา้กบั (+) และ (-) 
เขา้กบั (-) และอยา่ลืมท าการตรวจสอบวา่สายไฟแน่นหรือไม่  

**หมายเหตุ**ควรต่อวงจรในท่ีกลางแจง้ช่วงเวลา 07.00-17.00 น. เม่ือ
ต่อเสร็จจะพบวา่สถานะหนา้จอของ PV จะไม่แสดงค่าเป็น 0.0A ดงัภาพ 3.3 
และโคมถนน LED ไฟจะดบัลง ***ถา้ไม่ใช่โปรดตรวจสอบสายไฟ 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ (+) เขา้กบั (+)และ (-) เขา้กบั (-) 
- สายไฟอาจจะหลุดหรือล้ินของตวัควบคุมไม่งบั  หากแน่ใจวา่แน่นใหล้องดึงหรือขยบัดูเบาๆ 
 

3.4 หากต่อวงจรถกูตอ้งตามขอ้3.1–3.3 แลว้ใหต้ั้งค่าโหมดการท างาน โดยการกดปุ่ม MENU ไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “LOAD” จะพบวา่เป็นโหมด 117 ดงัภาพท่ี 3.4  ขั้นตอนต่อไปใหก้ดท่ีปุ่ม SET คา้งไว้
ประมาณ 5 วินาที จนตวัเลขกระพริบแลว้จึงกดปุ่ม MENU เคาะไปเร่ือยๆ จนกวา่จะถึงโหมด 111 แลว้กดปุ่ม 
SET เพื่อยนืยนัการเลือกโหมด ดงัภาพท่ี 3.5  เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการต่อวงจรท่ีถกูตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

 

บทสรุป 
1. โคมถนน LED จะตอ้งดบั (เม่ือติดตั้งเสร็จในระหวา่งเวลา 07.00-17.00 น. ติดตั้งในท่ีกลางแจง้) 
2. เคร่ืองควบคุมจะตอ้งแสดงสถานะการท างานดงัภาพดา้นล่าง ซ่ึงหมายถึงแผงโซล่าร์เซลลก์ าลงัชาร์จ

ประจุลงแบตเตอร่ี  หากเป็นไปตามรูปภาพท่ี 3.6 แสดงวา่ต่อวงจรไดถ้กูตอ้ง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 

ภาพท่ี 3.3 

ภาพท่ี 3.5 

ภาพท่ี 3.6 

แผงโซล่าร์เซลล์ก าลังชาร์จไฟลงแบตเตอร่ี 



ปัญหา-และวธีิแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

เวลากลางคนืแล้วไฟไม่ตดิ 

ดูท่ีหนา้จอของเคร่ืองควบคุมวา่แสดงตามภาพหรือไม่ ?  
1. กรณีมีลูกศรช้ีจากแบตไปท่ีหลอดไฟแสดงวา่จ่ายไฟ

ปรกติ แต่สายไฟของโคม LED อาจจะหลุด ลองตรวจสอบ
สายไฟท่ีมาจากโคม LED วา่หลุดหรือไม่ 
2. กรณีลูกศรไม่ข้ึน 

2.1) ตรวจสอบวา่แบตเตอร่ีมีประจุไฟหรือไม่ เช็คโดยกดปุ่ม MENU ไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “BATT” และดูท่ีหนา้จอตอ้งแสดงค่ามากวา่ 11.1 โวลล ์(V) 
หากต ่ากว่า 11 โวลล ์เคร่ืองควบคุมจะตดัการจ่ายไฟไปท่ีหลอด LED  

 2.2) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีแสงจากแหล่งใกลเ้คียงมากระทบกบัแผงโซล่าร์
เซลลซ่ึ์งจะท าใหต้วัควบคุมตรวจสอบวา่เวลานั้นเป็นเวลากลางวนั จึงท าใหไ้ฟไม่ติด 

เวลาเช้าแล้วไฟไม่ดบั 

1. ตรวจสอบสายจากแผงโซล่าร์เซลลว์า่สายหลุดหรือไม่ หากสายไม่หลุดหรือไม่ได้
ต่อขั้วผดิช่องโซล่าร์เซลลจ์ะตอ้งแสดงเป็น                        และหากหนา้จอแสดงผม
ตามภาพแลว้หลอดไฟยงัไม่ดบั ใหก้ดปุ่ม MENU ไปจนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “PV” แลว้
เช็คดูวา่หนา้จอแสดงค่าไม่ต ่ากว่า 12V และกระแส(A) ตอ้งแสดงค่าท่ีไม่ใช่ 0.0A 
2. กดปุ่ม MENU ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “LOAD” และพบเลขโหมด 111 

หากไม่ใช่ใหต้ั้งเป็นโหมด 111 ดูวิธีการตั้งค่าท่ีภาคผนวก Timer1 

ไฟติดไม่ตลอดทั้งคนื 

1. ดูวา่จุดท่ีติดตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ อาจจะมีเงาจากตน้ไมห้รือตึกบด
บงัแผงโซล่าร์เซลลท์ าใหก้ลางวนัรับแดดไดไ้ม่เตม็ท่ี  
2. หากปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากติดตั้งไปแลว้นานกว่า 1 ปี อาจแสดงถึงการ

เส่ือมถอยของแบตเตอร่ี ซ่ึงควรมีการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 
**โดยปรกติแลว้ทางเราแนะน าใหต้ั้งโหมด 111 คือใหเ้ปิดไฟ 11 ชัว่โมง เพื่อเป็น

การเซฟแบตเตอร่ี หากท่านตอ้งการเปิดไฟตลอดคืนสามารถตั้งโหมด 100 ได ้แต่
แบตเตอร่ีอาจจะเส่ือมเร็ว เม่ือจุดติดตั้งพบปัญหาตามขอ้ท่ี 1 และ 2 หากมีขอ้สงสยั
ประการใดสามารถโทรสอบถามทางบริษทั 02-9657588 , 081-8465426 

ไฟตดิแต่กระพริบ  1. ตรวจสอบสายจากโคมไฟวา่สายหลวมหรือไม่  
2. หากสายไม่หลวมแสดงวา่ถึงเวลาตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ี (ประมาณทุกๆ  2 ปี) 

หลอดไฟดบัเป็นเมด็ๆ 
1. โดยปกติหลอดไฟ LED มีอายกุารใชง้านนานพอสมควร แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิด

ตะกัว่ท่ีท าการบดักรีอาจหลุดและจากการขนส่งหรือเกิดจากพาย ุอาจท าการแกไ้ขโดย
การบดักรีซ ้ าในจุดท่ีดบัหรือส่งกลบับริษทัฯ 

 
 

แบตเตอร่ีก าลังจ่ายไฟให้โคมไฟ LED 



ภาคผนวก 
วิธีการตั้งค่าโหมดต่างๆ ของเคร่ืองควบคุมการชาร์จประจุ (ชาร์จเจอร์) แบบ 2 Timer 

แบบ Timer1 
1. กดปุ่ม MENU จนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “LOAD” จะพบเลข 3 หลกับนหนา้จอ  

 
 
 

2. กดท่ีปุ่ม SET คา้งไวป้ระมาณ 5 วินาที จนตวัเลขกระพริบแลว้จึงกดปุ่ม MENU เคาะไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะถึงโหมดท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อเป็นการยนืยนั  โดยท่ีแต่ละโหมดของ Timer1
มีความหมายดงัน้ี 

 
100  ปิด/เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนและดบัเองตอนเชา้  
101  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและดบัเอง 
102  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 2 ชัว่โมงและดบัเอง 
103  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 3 ชัว่โมงและดบัเอง 
104  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 4 ชัว่โมงและดบัเอง 
105  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 5 ชัว่โมงและดบัเอง 
106  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 6 ชัว่โมงและดบัเอง 
107  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 7 ชัว่โมงและดบัเอง 
108  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 8 ชัว่โมงและดบัเอง 
109  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 9 ชัว่โมงและดบัเอง 
110  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 10 ชัว่โมงและดบัเอง 
111  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 11 ชัว่โมงและดบัเอง (โหมดแนะน า     

ส าหรับไฟถนน) 
112  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 12 ชัว่โมงและดบัเอง 
113  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 13 ชัว่โมงและดบัเอง 
114  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 14 ชัว่โมงและดบัเอง 
115  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 15 ชัว่โมงและดบัเอง 
116  โหมดทดสอบ (ใชต้อนท่ีติดตั้ง) ปิด/เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนและดบัเอง

ในตอนเชา้แบบทนัทีทนัใด  
117  เปิด/ปิดไฟแบบ Manual หลอดไฟจะเปิด/ปิดดว้ยการกดปุ่ม SET ซ ้าตามล าดบั  

 



 
แบบ Timer2 

1. กดปุ่ม MENU จนกวา่จะเจอฟังกช์ัน่ “LOAD” และจะพบเลข 2 n บนหนา้จอ  
 
 
 

 
2. กดท่ีปุ่ม SET คา้งไวป้ระมาณ 5 วินาที จนตวัเลขกระพริบแลว้จึงกดปุ่ม MENU เคาะไปเร่ือยๆ 

จนกวา่จะถึงโหมดท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อเป็นการยนืยนั  โดยท่ีแต่ละโหมดของ Timer 2
มีความหมายดงัน้ี 
 

2 n  ปิดการใชง้าน Timer2 (หาก Timer1 อยูใ่นโหมด 100,116 และ 117 Timer2 จะถกูบงัคบัใหใ้ชโ้หมดน้ี) 
201  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 1 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
202  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 2 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
203  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 3 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
204  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 4 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
205  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 5 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
206  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 6 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
207  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 7 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
208  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 8 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
209  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 9 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
210  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 10 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
211  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 11 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
212  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 12 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
213  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 13 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
214  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 14 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 
215  เปิดไฟแบบ AUTO หลอดไฟจะติดเองเป็นเวลา 15 ชัว่โมงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและดบัเอง 

 


