
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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



อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดมีอะไรบ้าง 

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 าการติดตั้งคุณควรจะรู้ว่าไฟถนนพลงังานแสงอาทิตยท์  างานดว้ยแสงของดวงอาทิตย ์นัน่

หมายความว่าไฟถนนตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีมีแสงแดดตลอดเวลา  ไม่อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่และพื้นท่ีท่ีมีเงา
ของตึกหรืออาคารมาบดบงัแผงโซล่าเซลล ์  

การติดตั้งจะตอ้งหลีกเล่ียงจุดติดตั้งดงัน้ี 1.ติดตั้งภายใตเ้งาตน้ไมใ้หญ่ 2.ติดตั้งภายใตเ้งาของตึก 3.
ติดตั้งในจุดท่ีมีแสงไฟจากแหล่งอ่ืนมากระทบแผงโซล่าร์เซลลใ์นเวลากลางคืน 

***ระบบการท างาน โคมถนน LED จะติดในเวลากลางคืน (ไม่มีแสงแดด) และ ดบัไฟเองในเวลาเชา้ 
ดงันั้นหากจุดท่ีติดตั้งมีไฟสว่างส่องกระทบแผงในเวลากลางคืนจะท าใหร้ะบบไม่เปิดไฟเพราะคิดว่ายงัคง
เป็นเวลากลางวนั 

 
 
ขั้นตอนที่1 การเตรียมฐานราก 

ส าหรับการติดตั้งบนพื้นดิน คุณตอ้งเตรียมฐานคอนกรีตหรือเราเรียกว่าตอม่อ (แนะน าใหเ้ตรียมหลุม
ความลึกอยา่งนอ้ย 50 ซม.) ส าหรับการติดตั้งบนพื้นซีเมนต ์ไม่ตอ้งเตรียมตอม่อ เพียงเตรียมพุกและสว่าน
ส าหรับการเจาะยดึพื้นเท่านั้น 

 
ขั้นตอนที ่2 การเช่ือมต่ออปุกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกนั 

2.1 น าสายไฟเส้นท่ีมีหางปลาต่อเขา้กบัชาร์จเจอร์ท่ีช่องแบตเตอร่ี (ช่องกลาง) ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 

2.2 น า U-Botl มาใส่ดา้นหลงักล่องควบคุมแลว้น าไปประกอบกบัเสาท่อนล่าง ดงัภาพท่ี 2.2 โดยลอ็ค 
U-Bolt เขา้กบัเสา สังเกตุดา้นล่างของกล่องควบคุมจะมีคานรองรับตูค้วบคุม จากนั้นใส่สาย Flex เช่ือมต่อ
ระหว่างรูดา้นล่างของกล่องควบคุมและทางออกส าหรับสายไฟทั้งหมดของเสาท่อนล่าง  

2.3 น าแผงโซล่าร์เซลลติ์ดตั้งเขา้กบัคานรับแผงดา้นบนของเสาแลว้หยอ่นปลายสายไฟลงมาตามรูท่ี
เตรียมไวใ้ห ้เพื่อจะน าสายไฟไปเช่ือมต่อกบัตวัควบคุมในกล่องควบคุม 

2.4 ประกอบคานเหลก็เขา้กบัเสาท่อนกลางแลว้น ามาประกอบเช่ือมต่อกบัเสาท่อนล่าง และหยอ่น
สายใหอ้อกตรงทางออกส าหรับสายไฟ 

2.5 น าโคมไฟ LED ประกอบเขา้กบักา้นโคม และน ากา้นโคมไปประกอบกบัเสาท่อนกลาง โดยน า
น็อตเป้นตวัเช่ือมระหว่างกา้นโคมและเสา จากนั้นหยอ่นสายใหอ้อกตรงทางออกสายไฟ 

+          - 

ภาพที ่2.1 



***สายไฟจากแผงโซล่าร์เซลลแ์ละสายไฟจากหลอด LED จะรวมผา่นเสาท่อนกลางและเสาท่อนล่างออกมา
ตรงทางออกของสายไฟท่ีอยูด่า้นล่างของตู ้และจะถูกร้อยผา่นท่อ Flex เขา้ไปในตูเ้พื่อท าการต่อวงจรในข้ึน
ตอนต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หลงัจากประกอบเสาเสร็จ ยกตั้งลงบนฐานซีเมนตท่ี์เตรียมไว ้ขนัน๊อตยดึฐานใหแ้น่นแลว้จึง

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ภาพที ่2.2 



ขั้นตอนที ่3 การต่อสายไฟและทดสอบระบบ  

หลงัจากเสร็จส้ินตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 แลว้ ตอนน้ีคุณก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการทดสอบระบบ ใน
ขั้นตอนน้ี คุณควรท่ีจะเร่ิมตน้ติดตั้งและติดตั้งใหเ้สร็จภายในช่วงเวลาท่ีมีแสงอาทิตย ์คือตั้งแต่เวลา (07.00-
17.00 น.) เพราะจะท าใหง่้ายต่อการท่ีจะทดสอบระบบไฟถนนโซล่าร์เซลล ์ ขั้นตอนน้ีเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุด 
กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจและท าตามขั้นตอนเท่านั้น  
*** ในกรณทีีไ่ม่ได้ท าตามขั้นตอนการท างานของระบบอาจจะรวนหรืออาจส่งผลเสียในวนัข้างหน้าได้ 

3.1 เปิดฝากล่องควบคุม และตรวจสอบสายแบตเตอร่ีของคุณว่า สีน ้ าตาล(+) จะตอ้งอยูใ่น (+) ของตวั
ควบคุม และสีน ้าเงิน (-) จะตอ้งอยูใ่นช่อง (-) ของตวัควบคุม แลว้ตรวจสอบดว้ยการดึงสายไฟเบาๆ เพื่อเชค็
ว่าสายนั้นแน่นพอท่ีจะไม่หลุด 

***โปรดท าตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ส าคญัมาก*** 
 

3.2 ใส่แบตเตอร่ีเขา้ไปในกล่องควบคุม และต่อสายไฟเขา้เคร่ือง
ควบคุมการชาร์จใหถ้กูตอ้งตามขั้วบวกและขั้วลบ ถา้คุณต่อสายไฟ
ถูกตอ้งสถานะของช่อง BAT (ช่องกลาง) จะแสดงเป็นสีเขียวและช่อง 
LOAD (ช่องสุดทา้ย) จะแสดงเป็นสีแดง ดงัภาพท่ี 3.1 

**สถานะของแบตเตอร่ี ถา้ไม่เป็นสีเขียวแต่แสดงเป็นสีเหลือง
หรือสีแดงแสดงว่าแบตเตอร่ีลูกนั้นก าลงัไฟอ่อนมาก แนะน าใหคุ้ณน า

แบตเตอร่ีไปชาร์จไฟใหเ้ตม็ก่อนท่ีจะน าไปใส่ในกล่องควบคุม** 
        

3.3 ต่อสายไฟจากโคมถนน LED เขา้ท่ีช่อง LOAD (ช่องสุดทา้ย) 
โดยขั้วสีน ้ าตาล (+) กบั (+) และขั้วน ้าเงิน (-) กบั (-) เม่ือต่อเสร็จจะ
พบว่าโคมถนน LED ไฟจะติดสว่างข้ึนมา ดงัภาพท่ี 3.2 

**ถ้าไฟไม่ติดโปรดตรวจสอบสายไฟ  
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า (+) เขา้กบั (+) และ (-)เขา้กบั (-) 
- สายไฟอาจจะหลุดหรือลิ้นของตวัควบคุมไม่งบั  หากแน่ใจว่าแน่นใหล้องดึงหรือขยบัดูเบาๆ 
 
3.4 ต่อสายไฟจากแผงโซล่าร์เซลลเ์ขา้ท่ีช่อง SOLAR (ช่องแรก

ดา้นซา้ย) โดยต่อใหถู้กขั้ว  (+) เขา้กบั (+) และ (-) เขา้กบั (-) และอยา่ลืม
ท าการตรวจสอบว่าสายไฟแน่นหรือไม่ ***หมายเหตุ*** ควรท าเวลา
กลางวนัในท่ีกลางแจง้ช่วงเวลา 07.00-17.00 น. เม่ือต่อเสร็จจะพบว่าไฟ

ภาพที ่3.1 

ภาพที ่3.2 

ภาพที ่3.3 



แสดงสถานะของเคร่ืองควบคุมจะข้ึนเป็นสีเขียว 2 เมด็คือเมด็ซา้ยและกลาง ส่วนไฟสีแดงเมด็ทางขวามือจะ
ดบัไป ดงัภาพท่ี 3.3 

 
3.5 ตั้งโหมดการท างานใหเ้ป็นโหมด 11 โดย กดปุ่มสวิตชค์า้งไวป้ระมาณ 5 วินาที ตวัเลขแสดงท่ี

หนา้จอจะกระพริบแลว้จึงปล่อยมือ จากนั้นกดเบาๆ ทีละคร้ังเพื่อเปล่ียนโหมดใหเ้ป็นเลข 11 ดงัภาพท่ี 3.4 
 
 
 

 
 
 
 
***หมายเหตุ ไฟสีเขียวท่ีข้ึนมาอาจจะกระพริบหรือติดน่ิงก็ตาม เป็นอาการปรกติของระบบการชาร์จ*** 
และเม่ือไฟเขียวดงักล่าวติดข้ึนมา โคมถนน LED ไฟจะดบัลง***ถา้ไม่ใช่โปรดตรวจสอบสายไฟ 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า (+) เขา้กบั (+)และ (-) เขา้กบั (-) 
- สายไฟอาจจะหลุดหรือลิ้นของตวัควบคุมไม่งบั  หากแน่ใจว่าแน่นใหล้องดึงหรือขยบัดูเบาๆ 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหน่ึงเป็นท่ีสายไฟของแผงโซล่าร์เซลลแ์ละอีกสายหน่ึงมาจากโคมถนนLED หาก

แน่ใจว่าแน่นใหล้องดึงหรือขยบัดูเบาๆ 
 

บทสรุป 
1. โคมถนน LED จะตอ้งดบั (เม่ือติดตั้งเสร็จในระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. ติดตั้งในท่ีกลางแจง้) 
2. ตวัควบคุมจะตอ้งแสดงสถานการณ์ท างานข้ึนเป็นสีเขียว 2 เมด็ท่ีช่องซา้ย และช่องกลาง โดยท่ี 

2.1 การแสดงผลท่ีช่องโซล่าร์เซลลก์ระพริบเป็นไฟสีเขียวหมายความวา่ก าลงัชาร์จไฟ แต่ถา้ติด
น่ิงคือแสตนบาย (อาจเป็นเวลาเยน็แลว้) 

2.2 การแสดงผลท่ีช่องแบตเตอร่ีเป็นไฟสีเขียว หมายความว่าแบตเตอร่ีก าลงัชาร์จ 
2.3 การแสดงผลท่ีช่องแบตเตอร่ีเป็นสีเขียวกระพริบ หมายความว่าแบตเตอร่ีเตม็แลว้ 
2.4 การแสดงผลท่ีช่องแบตเตอร่ีเป็นสีส้มหรือสีเหลือง หมายความว่าแบตเตอร่ีอ่อน 
2.5 การแสดงผลท่ีช่องแบตเตอร่ีเป็นสีแดง หมายถึงแบตเตอร่ีอ่อนมาก ถา้ท าการติดตั้งเป็นคร้ัง

แรก ขอแนะน าใหคุ้ณชาร์จแบตเตอร่ีใหเ้ตม็ก่อนท่ีจะเร่ิมการท างาน 
  

ต้องโชว์ เลข 11 

ภาพที ่3.4 

11 



ปัญหา-และวธิีแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

เวลากลางคืนแล้วไฟไม่ติด 

ดูการแสดงสถานะของเม็ด LED ขวาสุด (ช่อง LOAD) วา่ไฟสีแดงข้ึนหรือไม่ ?  
    1. กรณีมีไฟแดงเม็ดขวามือติดข้ึนแสดงวา่จ่ายไฟปรกติ แต่สายโคมถนน LED 
อาจจะหลุด ลองตรวจสอบสายไฟที่มาจากโคม LED วา่หลุดหรือไม่ 
   2. กรณีไฟสีแดงเม็ดขวามือไม่ติด 
        - ตรวจสอบท่ีช่องแบตเตอร่ี LED ตอ้งแสดงเป็นสีเขียว / สีเหลือง 
        - ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีแสงจากแหล่งใกลเ้คียงมากระทบกบัแผงโซล่าร์
เซลลซ่ึ์งจะท าให้ตวัควบคุมตรวจสอบวา่เวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางวนั จึงท าให้ไฟ
ไม่ติด 

เวลาเช้าแล้วไฟไม่ดบั 

    - ตรวจสอบสายจากโซล่าร์เซลลส์ายหลุดหรือไม่ ถา้ไม่หลุดหรือไม่ไดต่้อขั้วผดิ
ช่องโซล่าร์เซลลจ์ะตอ้งแสดงเป็นสีเขียวกระพริบ 
        - คลิกที่ปุ่มใสๆ บนเคร่ืองควบคุม 1 คร้ัง จอแสดงตวัเลขจะตอ้งเป็นเลข 11 หาก
ไม่ใช่ ให้ตั้งค่าให้เป็นเลข 11 ดูวธีิการตั้งค่าท่ีภาคผนวก 

ไฟติดไม่ตลอดทั้งคนื 

        - ดูวา่จุดท่ีติดตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ อาจจะมีเงาจากตน้ไมห้รือตึก
บดบงัแผงโซล่าร์เซลลท์ าให้กลางวนัรับแดดไดไ้ม่เต็มที ่
        - หากปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากติดตั้งไปแลว้นานกวา่ 1 ปี อาจแสดงถึงการ
เส่ือมถอยของแบตเตอร่ี ซ่ึงควรมีการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 

ไฟติดแต่กระพริบ  ถึงเวลาตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ี (ประมาณทุกๆ  2 ปี) 

หลอดไฟดบัเป็นเมด็ๆ 
โดยปกติหลอดไฟ LED มีอายกุารใชง้านนานพอสมควร แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิด
ตะกัว่ท่ีท าการบดักรีอาจหลุดและจากการขนส่งหรือเกิดจากพาย ุอาจท าการแกไ้ข
โดยการบดักรีซ ้ าในจุดท่ีดบัหรือส่งกลบับริษทัฯ 

 
  



ภาคผนวก  
วธีิการตั้งค่าโหมดต่างๆ ของเคร่ืองควบคุมการชาร์จประจุ (ชาร์จเจอร์) 

1. กดปุ่มสวิตชค์า้งไวป้ระมาณ 5 วินาที ตวัเลขแสดงท่ีหนา้จอจะกระพริบแลว้จึงปล่อยมือ 
2. เลือกโหมดท่ีตอ้งการโดยกดเบาๆ ทีละคร้ังเพื่อเปล่ียนโหมด โดยท่ีแต่ละโหมดมีความหมายดงัน้ี 
 

01  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและดบัเอง 
02  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 2 ชัว่โมงและดบัเอง 
03  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 3 ชัว่โมงและดบัเอง 
04  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 4 ชัว่โมงและดบัเอง 
05  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 5 ชัว่โมงและดบัเอง 
06  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 6 ชัว่โมงและดบัเอง 
07  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 7 ชัว่โมงและดบัเอง 
08  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 8 ชัว่โมงและดบัเอง 
09  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 9 ชัว่โมงและดบัเอง 
10  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 10 ชัว่โมงและดบัเอง 
11 เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 11 ชัว่โมงและดบัเอง (โหมดแนะน า
ส าหรับไฟถนน) 
12  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 12 ชัว่โมงและดบัเอง 
13  เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนเป็นเวลา 13 ชัว่โมงและดบัเอง 
14  หลงัพระอาทิตยต์กไฟจะเปิดเป็นเวลา  3 ชม. แลว้ปิด และจะเปิดเองอีก 1  ชม. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น 
15  หลงัพระอาทิตยต์กไฟจะเปิดเป็นเวลา  4 ชม. แลว้ปิด และจะเปิดเองอีก 2  ชม. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น 
16  หลงัพระอาทิตยต์กไฟจะเปิดเป็นเวลา  6 ชม. แลว้ปิด และจะเปิดเองอีก 2  ชม. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น 
17 หลงัพระอาทิตยต์กไฟจะเปิดเป็นเวลา  7 ชม. แลว้ปิด และจะเปิดเองอีก 2  ชม. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น 
18  หลงัพระอาทิตยต์กไฟจะเปิดเป็นเวลา  5 ชม. แลว้ปิด และจะเปิดเองอีก 2  ชม. ก่อนพระอาทิตยข้ึ์น 
19  จ่ายไฟตลอด 24 ชัว่โมง (อุปกรณ์ท่ีตอ้งจ่ายไฟตลอดเวลา เช่น Router , Modem ควรใชโ้หมดน้ี) 
20  เปิด/ปิดไฟแบบ Manual หลอดไฟจะเปิด/ปิดดว้ยการกดปุ่มซ ้ าตามล าดบั  
21  โหมดทดสอบ (ใชใ้นตอนติดตั้ง)ปิด/เปิดไฟแบบAUTO หลอดไฟจะติดเองในเวลากลางคืนและดบัเอง
ในตอนเชา้แบบทนัทีทนัใด 
22  ไฟจะเร่ิมเปิดเองเม่ือแรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลเ์หลือ 4 V    
23  ไฟจะเร่ิมเปิดเองเม่ือแรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลเ์หลือ 5 V   (ค่าท่ีตั้งจากโรงงาน) 
24  ไฟจะเร่ิมเปิดเองเม่ือแรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลเ์หลือ 6 V        


