บทที่ 3
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการผลิตไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์
การผลิ ต ไฟฟ้ าโดยเซลล์แ สงอาทิ ต ย์เป็ นการเปลี่ ย นแสงจากดวงอาทิ ต ย์เป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรงขั้น ตอนเดี ย วโดยไม่ มี ส่ วนเคลื่ อ นไหวใดๆ ไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ต ย์จ ะท างานใช้
ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับไฟฟ้ าจากแหล่งผลิตอื่นๆ นอกจากนี้ ไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ
อาทิ พลังงานความร้ อน พลังงานลม และพลังงานคลื่ นในมหาสมุ ท ร ทั้งหมดล้วนมี แสงจากดวง
อาทิ ต ย์เป็ นพลัง งานต้น ทางทั้ง สิ้ น แต่ เนื่ อ งจากแสงอาทิ ต ย์มี เฉพาะแต่ ต อนกลางวัน ดัง นั้ น จึ ง
จาเป็ นต้องเก็บพลังงานไฟฟ้ าไว้โดยแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในเวลากลางคืน
ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิตย์ นอกจากจะขึ้นกับความเข้มของแสงอาทิตย์
แล้ว อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการตากแดดจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดต่าลง ดังนั้น
ในการติ ด ตั้ง แผงเซลล์ แสงอาทิ ต ย์เพื่ อ ใช้ง านควรอยู่ก ลางแจ้ง หัน หน้าเข้าหาดวงอาทิ ต ย์แ ละเว้น
ช่องว่างเพื่อช่วยระบายความร้อนด้านหลัง หากอยูใ่ นซี กโลกเหนื อเช่นประเทศไทย ก็ตอ้ งเอียงไปทาง
ทิศใต้ จะทาให้ได้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยมากที่สุด อนึ่ง เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์เฉลี่ ยต่อวันได้มาก
ที่สุด ผูป้ ระกอบการต้องคอยดูแลทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คอยตัดกิ่งไม้บริ เวณใกล้เคียงที่
อาจทอดเงามาบังแสงอาทิตย์อยูเ่ สมอ โดยทัว่ ไประบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วย
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และชุ ดควบคุมการทางาน และเพื่อให้สามารถใช้แบตเตอรี่ ได้นานๆ
จาเป็ นต้องทราบปริ มาณแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อฤดูกาล ปริ มาณการใช้งานต่อวันเฉลี่ยทั้งปี เพื่อออกแบบ
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้เหมาะสม โดยในทางปฏิ บตั ิจะมีก ารออกแบบแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ให้มีขนาดใหญ่กว่าความต้องการประมาณร้ อยละ 10 เป็ นอย่างน้อย เพื่ อชดเชยปริ มาณ
แสงแดดหรื อความเข้มของแสงที่น้อยในช่ วงฤดูฝนและการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากประสิ ทธิ ภาพของ
แบตเตอรี่ สายไฟฟ้ าและชุดควบคุม เป็ นต้น
ความเป็ นมาของเซลล์ แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์มีกาเนิ ดในช่วงปี พ.ศ. 2493 ที่สถาบันวิจยั ทางการโทรคมนาคม เบลล์
(Bell Telephone Laboratory) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้คน้ พบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (PN) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่ สารเข้าไปในผลึ กของซิ ลิกอน จนได้เซลล์แสงอาทิตย์อนั แรกของโลก
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ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเพียงร้อยละ 6 ซึ่ งปั จจุบนั นี้ เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง กว่าร้ อยละ 15 แล้ว ในระยะแรกเซลล์แ สงอาทิ ตย์ มี วตั ถุ ป ระสงค์เบื้ องต้น เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์สาหรับใช้ในโครงการอวกาศ ต่อจากนั้นจึงได้เริ่ มมีการนามาใช้อย่างกว้างขวาง และขยาย
ผลสู่ ระดับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของโลกเมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 50 เป็ นต้นมา ดังแสดง
ในภาพที่ 9 โดยในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาแพงมาก จึงจากัดการใช้งานอยูเ่ ฉพาะในงาน
วิท ยุสื่ อสารและไฟฟ้ าแสงสว่างขนาดเล็ก ในพื้ นที่ ห่ างไกลเท่ านั้น ในช่ วงปี พ.ศ. 2513 ภาครัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เยอรมัน และญี่ปุ่น ได้ส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง เป็ นผลให้ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงเป็ นลาดับจากประมาณ 4 ล้านบาทต่อกิโลวัตต์
คงเหลือประมาณ 1.6 แสนบาทต่อกิโลวัตต์ในปั จจุบนั

ภาพที่ 9 ความเป็ นมาและแนวโน้มเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2553)
กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์
สารกึง่ ตัวนากับไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar electric system หรื อ Photovoltaic: PV)
หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยน
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พลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง ซึ่ งวัตถุ ที่มีความสามารถในการเปลี่ ยนพลังงานดังกล่าว
คือ สารกึ่งตัวนา เมื่อนามาผลิตเป็ นอุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า เรี ยกว่า
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เซลล์แสงอาทิ ตย์ (Solar Cell) เป็ นสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างอิ เลคทรอนิ ก ส์ ที่ ส ร้ า งจากสารกึ่ ง
ตัวนา ซึ่ งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง โดยไฟฟ้ าที่ได้น้ นั จะเป็ น
ไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) จัดว่าเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนชนิ ดหนึ่ งที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ
ขณะใช้งาน
วัตถุทใี่ ช้ ผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์
วัต ถุ ส าคัญ ที่ ใ ช้ผ ลิ ต เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ใ นปั จ จุ บ ัน คื อ ซิ ลิ ค อน (Si) ซึ่ งเป็ นสารชนิ ด
เดี ยวกับที่ใช้ทาชิ พ (Chip) ในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อิเลคทรอนิ คส์ ทวั่ ไป ซิ ลิคอน (Si) เป็ นสารที่
ไม่มีพิษ ราคาถูกและมีมากเป็ นอันดับ 2 ในโลก พบอยู่ในรู ปของสารประกอบ และพบมากในทราย
หรื อหิ นควอทไซต์ (SiO2) ส่ วนข้อเสี ยของซิ ลิคอน (Si) คือ การทาให้บริ สุทธิ์ และอยูใ่ นรู ปของสารที่
พร้อมจะทาเซลล์แสงอาทิตย์ มีราคาแพงและแตกหักง่ายในกระบวนการผลิต
ลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิ ตย์เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ท าจากสารกึ่ งตัวนา สามารถเปลี่ ยนพลังงานแสงเป็ น
พลัง งานไฟฟ้ าได้โ ดยตรง โดยอาศัย กระบวนการโฟโตโวลทาอิ ก (Photovoltaic Effect) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่ ทาให้เกิ ดความต่างศักย์ไฟฟ้ าขึ้ นภายในสารกึ่ งตัวนา เมื่อได้รับแสงที่มีพลังงานมาก
พอจะทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระตกกระทบบนสารกึ่งตัวนา โครงสร้างที่สาคัญของ
เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยรอยต่อระหว่างวัตถุสารกึ่งตัวนาต่างชนิดกันสองชั้น ได้แก่ สารกึ่งตัวนา
ชนิดพีเป็ นขั้วบวก และสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็นเป็ นขั้วลบ
สารกึ่ ง ตัว น าที่ น ามาใช้ง านในลัก ษณะดัง กล่ า วในปั จ จุ บ ัน ส่ วนมากผลิ ต ขึ้ น มาจาก
ซิลิคอน (Si) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิ ลิคอนนี้ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิ ดเอ็นที่ผลิตขึ้นจากผลึกของ
ซิ ลิคอนผ่านการเติมสารเจือปนด้วยฟอสฟอรัสเพื่อทาให้เกิ ดอิเล็กตรอนส่ วนเกินทาหน้าที่เป็ นขั้วลบ
ส่ วนสารกึ่งตัวนาชนิ ดพีผลิ ตขึ้นจากผลึกของซิ ลิคอนเช่นกัน แต่เติมสารเจือปนด้วยโบรอนทาให้เป็ น
วัตถุขาดอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่ งการขาดอิเล็กตรอนอิสระนี้ จะทาให้เกิดช่องว่างเรี ยกว่า โฮล (Hole) และ
ทาให้ส่วนนี้เทียบได้กบั อนุภาคประจุบวก ดังแสดงในภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 โครงสร้างรอยต่อพี-เอ็นของสารกึ่งตัวนาซิ ลิคอน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2553)
รอยต่อพี-เอ็นเกิดจากการเชื่ อมต่อกันของสารกึ่ งตัวนาที่มีคุณสมบัติต่างกันจะทาให้เกิ ด
สนามไฟฟ้ า (Electrical Field) ในบริ เวณรอยต่ อ โดยสนามไฟฟ้ าดัง กล่ า วมี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ
สนามไฟฟ้ าสถิ ต อันจะท าให้เกิ ดอนุ ภาคของประจุ ลบเคลื่ อนที่ ไ ปในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง และ
อนุภาคของประจุบวกที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม
แสงประกอบด้ว ยการไหลต่ อเนื่ อ งของอนุ ภ าคเล็ ก ๆของพลัง งานที่ เรี ย กว่า โฟตอน
(Photon) ซึ่ งโฟตอนจากลาแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมเมื่อตกกระทบลงบนรอยต่อพี-เอ็น จะทา
ให้ เกิ ด การถ่ า ยเทพลัง งานไปยัง อิ เล็ ก ตรอนบางตัว ในวัต ถุ ส ารกึ่ งตัว น า ซึ่ งเป็ นการกระตุ ้น ให้
อิเล็กตรอนเปลี่ ยนระดับชั้นพลังงานไปยังระดับที่สูงกว่าและอิเล็กตรอนดังกล่าวจะทาให้เกิดโฮลใน
วัตถุสารกึ่งตัวนาในเวลาเดียวกัน อิเล็กตรอนที่เปลี่ยนเป็ นอิเล็กตรอนอิสระจะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ า
จากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนตลอดวัตถุสารกึ่งตัวนา
พลังงานจากแสงอาทิตย์จะเข้าไปกระตุน้ ให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปยังแถบนาพลังงานที่
เรี ยกว่า แถบช่องว่าง อิเล็กตรอนที่ได้รับการกระตุน้ จะเคลื่อนที่ไปยังชั้นของซิ ลิคอนชั้นเอ็น (N) เกิ ด
เป็ นช่ องว่างเรี ยกว่าโฮล (Hole) ในชั้นพี (P) การเคลื่อนที่ไปยังที่รวมกระแสที่ผิวหน้าของเซลล์ หรื อ
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังบริ เวณผลึกชนิ ดเอ็นสามารถทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ าได้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและโฮล (Hole) ของสารกึ่งตัวนาซิ ลิคอน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2553)
เมื่อต่อเข้ากับวงจรภายนอกจะทาให้เกิ ดการไหลของกระแสไฟฟ้ าผ่านตลอดวงจร การ
เคลื่อนที่ไปยังวงจรภายนอกของอิเล็กตรอนในกรณี ของสารกึ่งตัวนาโดยผ่านวัตถุตวั นาที่ติดอยูก่ บั ผิว
ด้านหน้าของเซลล์ ในเวลาเดี ยวกันโฮลจะเคลื่ อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามผ่านเนื้ อเซลล์จนไปถึ งวัตถุ
ตัวนาอีกส่ วนหนึ่ งที่ยึดติดอยูก่ บั ด้านล่างของเซลล์ทาให้ครบวงจรโดยร่ วมกับอิเล็กตรอนที่อยูอ่ ีกด้าน
หนึ่งของวงจรภายนอก แต่ในทางตรงกันข้ามการไหลของอิเล็กตรอนจะไม่เกิดขึ้นหากไม่สามารถทา
ให้ครบวงจร โฟตอนที่มีพลังงานมากกว่าความกว้างของแถบช่องว่างปะทะกับอะตอมของซิ ลิคอนจะ
ทาให้เกิ ดการเพิ่มขึ้นคู่ของอิเล็กตรอนและโฮล และพลังงานส่ วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็ นพลังงานความ
ร้อน ในทางกลับกันโฟตอนที่มีระดับพลังงานน้อยกว่าความกว้างของแถบช่ องว่างจะเคลื่ อนที่ ผ่าน
เซลล์ไป ซึ่ งจะไม่ทาให้เกิดพลังงานตลอดระยะทางที่เคลื่อนที่ผา่ น

34

การแบ่ งประเภทเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้ตามวัตถุที่นามาผลิตเซลล์ ดังแสดงในภาพ
ที่ 12 โดยแยกออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากสารกึ่งตัวนาประเภทซิ ลิคอน ซึ่ งสามารถแบ่งตามลักษณะ
ของผลึกที่เกิดขึ้นออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 แบบที่ เป็ นรู ป ผลึ ก (Crystalline Group) แบ่ ง ออกเป็ น 2
ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิ ลิคอน (Mono Crystalline Silicon Solar Cell) และชนิด
ผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell)
1.2 แบบที่ไม่เป็ นรู ปผลึก (Amorphous Group) คือ ชนิดฟิ ล์ม
บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)
2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากสารกึ่ งตัวนา 2 หรื อ 3 ธาตุ เป็ นกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทา
จากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่ งประเภทนี้ จะเป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งถึงร้อยละ
25 ขึ้นไปแต่มีราคาสู งมาก ไม่นิยมนามาใช้บนพื้นโลกจึงใช้งานสาหรับดาวเทียมและระบบรวมแสง
เป็ นส่ วนใหญ่ แต่การพัฒนากระบวนการผลิ ตสมัยใหม่จะทาให้มีราคาถูกลงและจะถูกนามาใช้งาน
มากขึ้ นในอนาคต ซึ่ งปั จจุ บ นั มี ก ารนามาใช้เพี ย งร้ อยละ 7 ของปริ ม าณเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ มี ใช้อยู่
ทั้งหมด

ภาพที่ 12 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบนั
ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553)
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เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่ างๆ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลคิ อน (Crystalline Solar Cells)
ในกลุ่มของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก มีความแตกต่างกันตามชนิดของวัตถุสารกึ่งตัวนา
ตั้ง ต้น (Semiconductor Material) เช่ น ซิ ลิ คอน (Si) และแกลเลี่ ยมอาเซไน (GaAs) เป็ นต้น ปั จจุ บ ัน
เซลล์แสงอาทิ ตย์จากผลึ ก ซิ ลิ ค อนมี กรรมวิธี ในการผลิ ตอยู่ห ลายวิธี จึงมี ให้เลื อกใช้งานตามความ
เหมาะสม ได้แก่ ซิ ลิคอนแบบผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline Silicon Cells) ซิ ลิคอนแบบแผ่นฟิ ล์มบาง
(Silicon Ribbon Cells) ซิ ลิคอนแบบหลายผลึก (Poly Crystalline Silicon Cells) ซิ ลิคอนแบบแผ่นบาง
หลายผลึก (Poly Crystalline Thin Film Silicon Cells) เป็ นต้น ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของราคาและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่ งมีการพัฒนามาเป็ นลาดับ โดยได้รับการยอมรับในเชิ งพาณิ ชย์และมี
ประสิ ทธิ ภาพอยูร่ ะหว่างร้อยละ 10-15 แต่ยงั คงมีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง

ภาพที่ 13 ตัวอย่างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2553)
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวซิลคิ อน (Single Crystalline Silicon Solar Cells)
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. กระบวนการผลิ ตเริ่ มจากการนาเอาซิ ลิคอนซึ่ งผ่านการทาให้เป็ นก้อนที่ มี
ความบริ สุทธิ์ สู งมากถึ งร้ อยละ 99.99 ไปหลอมละลายที่อุณหภูมิสูงถึง 1,500 oC เพื่อทาการ
สร้างแท่งผลึกเดี่ยวขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว คุณภาพของผลึกเดี่ยวจะมีความสาคัญ
มากต่อคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์
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2. น าแท่ ง ผลึ ก เดี่ ย วนี้ ไปตัด เป็ นแผ่น ๆ เรี ย กว่า เวเฟอร์ หนาประมาณ 300
ไมครอน และขัดความเรี ยบของผิว
3. นาไปเจื อสารที่ จาเป็ นในการท าให้ เกิ ดคุ ณ สมบัติท างไฟฟ้ าต่ างกัน (P-N
Junction) ขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์ ด้วยวิธีการแผ่สารฟอสฟอรัส (Diffusion) ที่อุณหภูมิระดับ 1000
o
C
4. หลังจากนั้นก็เป็ นขั้นตอนการทาขั้วไฟฟ้ าเพื่ อนากระแสไฟฟ้ าออกไปใช้
ด้วยการเคลือบฟิ ล์มผิวหน้าเพื่อป้ องกันการสะท้อนแสงให้นอ้ ยที่สุด ในขั้นตอนนี้จะได้เซลล์
ที่พร้อมใช้งาน และในการใช้งานจริ งจะนาเซลล์แต่ละเซลล์มาต่ออนุ กรมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าให้ได้ตามความต้องการ
5. นาไปประกอบเข้ากับแผงโดยใช้กระจกเป็ นเกราะป้ องกันแผ่นเซลล์และใช้
ซิลิโคน จาพวกโพลิเมอร์ ที่เรี ยกว่า อีวเี อ ( Ethyl Vinyl Acetate: EVA) ช่วยป้ องกันความชื้น

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวซิ ลิคอน
ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553)
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การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมซิลคิ อน (Poly Crystalline Silicon Solar Cells)
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์แ บบผลึ ก รวม ได้ถู ก พัฒ นาขึ้ น เพื่ อ แก้ปั ญ หาต้น ทุ น สู ง ของเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวซิ ลิคอน โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. การท าแผ่น เซลล์ จะใช้วิธี ก ารหลอมสารซิ ลิ ค อนให้ ล ะลายพร้ อ มกับ ใส่
สารเจื อ ปนโบรอน เพื่ อ ท าให้ เกิ ด P-type แล้ว เทลงในแบบพิ ม พ์ เมื่ อ สารละลายซิ ลิ ค อน
แข็งตัวก็จะได้เป็ นแท่งซิ ลิคอนแบบผลึกรวมซึ่ งตกผลึกไม่พร้อมกัน
2. จากนั้นนาไปตัดเป็ นแผ่นเช่นเดียวกับแบบผลึ กเดี่ยว ความแตกต่างระหว่าง
แบบผลึกเดี่ยวและแบบผลึกรวมสังเกตได้จากผิวผลึก ถ้ามีโทนสี ที่แตกต่างกันซึ่ งเกิดจากผลึก
เล็กหลายผลึกในแผ่นเซลล์จะเป็ นแบบผลึกรวม ในขณะที่แบบผลึกเดี่ยวจะเห็นเป็ นผลึกเนื้ อ
เดียวหรื อมีสีเดียวตลอดทั้งแผ่น
ส่ วนขั้นตอนอื่ นๆจะเหมื อนกับเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบผลึ กเดี่ ยวทุ กประการ โดยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Poly Crystalline Silicon Solar Cells) จะให้ประสิ ทธิ ภาพต่ ากว่าแบบผลึ ก
เดี่ยวประมาณร้อยละ 2-3
อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั 2 ชนิด มีขอ้ เสี ยในกระบวนการการผลิต คือ แตกหัก
ง่ายเช่นกัน

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวมซิ ลิคอน
ที่มา: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553)
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เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิ ล์มบาง (Thin Film Solar Cells)
ในกลุ่ มของเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดฟิ ล์มบางสามารถแบ่งออกตามเทคโนโลยีการผลิ ต
ได้แก่ เซลล์ที่ผลิตจากอะมอร์ ฟัสซิลิคอน เซลล์ที่ผลิตจากแคดเมี่ยมเทลลูไลด์ (CdTe) และเซลล์ที่ผลิต
จากคอปเปอร์ อินเดียมไดเซเลเนียม (CIDS) โดยผลจากการศึกษาวิจยั และพัฒนา พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 6-10 ซึ่งได้รับการยอมรับและมีการผลิตสาหรับใช้ในเชิงพาณิ ชย์
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ ฟัส ซิลคิ อน (Amorphous Silicon Solar Cells)
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ ฟัส ซิ ลิคอน มีกระบวนการผลิ ตที่ แตกต่างจากแบบผลึ ก
โดยสิ้ นเชิง โดยจะมีลกั ษณะเป็ นแผ่นฟิ ลม์บางไม่ใช่เวเฟอร์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1.
สร้ างแผ่นฟิ ลม์บางของซิ ลิคอนบนแผ่นฐานรอง โดยใช้เทคนิ คที่
เรี ย กว่า CVD (Chemical Vapor Deposition) ซึ่ งจะมี ก ารน าก๊ า ซที่ มี ซิ ลิ ค อนติ ดอยู่ เช่ น
ก๊าซไซเรน (SiH4) ผ่านเข้าไปในท่อสู ญญากาศ
2.
ตรงบริ เวณที่วางแผ่นฐานรองจะมีการกระตุน้ ด้วยพลาสมา เพื่อส่ ง
พลังงานให้ซิลิคอนแยกตัวออกจากก๊าซเข้าไปจับตัวกันบนแผ่นฐานรองโดยส่ วนใหญ่จะ
เป็ นแก้ว สแตนเลส หรื อพลาสติก ซึ่ งได้ทาการเคลื อบชั้นตัวนาโปร่ งแสงไว้ก่อน โดยมี
อุณหภูมิบนแผ่นฐานรองประมาณ 200-300 oC
3.
ซิ ลิคอนจะทับถมสะสมบนแผ่นฐานรองเกิดเป็ นอะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน
ในขั้นตอนนี้ หากใส่ ก๊าซที่มีโบรอน เช่น B2H6 เข้าไปด้วย ก็จะได้แผ่นฟิ ลม์ที่เป็ นอะมอร์
ฟัสซิ ลิคอนชนิด P และหากใส่ ก๊าซที่มี Phosphate เช่น PH3 จะได้แผ่นฟิ ล์มที่เป็ นอะมอร์
ฟัสซิ ลคอนชนิด N ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ด้วยวิธีน้ ีจะสามารถควบคุมการไหลของก๊าซเพื่อสร้าง
ให้ เกิ ดชั้น ของอะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อนในการท าให้ เกิ ด คุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ าต่ างกัน (P-N
Junction) ขึ้นได้อย่างง่ายดาย หลังจากได้โครงสร้ างแล้วก็จะสร้างส่ วนของขั้วไฟฟ้ าให้
เสร็ จเป็ นเซลล์แสงอาทิตย์
3.3 ส่ วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์จะถูกผลิ ตให้เป็ นแผ่นเล็กๆก่อน แล้วจึงนาเซลล์มาต่อเชื่ อมเป็ นวงจร
สาเร็ จรู ปที่เรี ยกว่าโมดูล (Module) หรื อพาแนล (Panel) ซึ่ งจะทาให้สามารถกาหนดค่ากาลังวัตต์ที่มี
การกาหนดค่าแรงดันไฟฟ้ าและค่ากระแสไฟฟ้ าที่เหมาะสม สามารถต่อเชื่ อมออกไปใช้งานได้ทนั ที
และหากต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่มีกาลังวัตต์สูงๆก็สามารถทาได้โดยการนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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มาต่อเชื่ อมกันเป็ นวงจรขนาดใหญ่ (Array) ซึ่ งการต่อเชื่ อมกันนี้ จะต่อเป็ นวงจรแบบขนานหรื อแบบ
อนุกรมก็ได้ โดยสามารถกาหนดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าหรื อกระแสไฟฟ้ าได้ตามต้องการ

ภาพที่ 16 ส่ วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2553)
การทาเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็ นแผงก็เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้งาน ด้านหน้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบด้วยแผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต่า ซึ่ งมีคุณสมบัติในการยอม
ให้แสงผ่านได้ดีและยังเป็ นเกราะป้ องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องมีการป้ องกัน
ความชื้นเป็ นอย่างดีเพราะจะต้องอยูก่ ลางแจ้งเป็ นเวลายาวนาน เพราะฉะนั้นในการประกอบจะต้องใช้
วัสดุ ที่มีความคงทนและป้ องกันความชื้ นได้ดี เช่ น ซิ ลิโคนหรื อวัสดุ จาพวกโพลิ เมอร์ ที่เรี ยกว่า อีวีเอ
(Ethyl Vinyl Acetate: EVA) เป็ นต้น และเพื่ อเป็ นการป้ องกันแผ่นกระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึง
ต้องมีการทากรอบด้วยวัสดุ ที่มีความแข็งแรง ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบ (Laminate)
ซึ่ งสะดวกในการติดตั้ง
3.4 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่มีศกั ยภาพสู ง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถ
จ าแนกออกเป็ น 2 รู ป แบบคื อ การใช้ พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ าและการใช้ พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ผลิตไฟฟ้า
ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระบบ คือ
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1. เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบอิ ส ระ (Photovoltaic Stand Alone System) เป็ น
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าที่ ได้รับ การออกแบบส าหรั บ ใช้งานในพื้ นที่ ชนบทที่ ไม่มี ระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ า อุปกรณ์ ของระบบที่สาคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ ควบคุ มการ
ประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ
แบบอิ ส ระ โดยมี ห ลัก การท างานแบ่ ง ได้เป็ น 2 ช่ ว งเวลา กล่ า วคื อ ช่ ว งกลางวัน เซลล์
แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิ ตไฟฟ้ าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้ า
ส่ วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ พร้อมๆกัน ส่ วนในช่ วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดด
จึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูก
จ่ายให้แก่โหลดแทน จึงสามารถกล่าวได้วา่ ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้โหลดได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน

ภาพที่ 17 ลักษณะการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2553)
2. เซลล์ แสงอาทิตย์ แบบต่ อกับระบบจาหน่ าย (Photovoltaic Grid Connected
System) เป็ นระบบผลิ ตไฟฟ้ าที่ ถู ก ออกแบบส าหรั บ ผลิ ตไฟฟ้ าผ่านอุ ป กรณ์ เปลี่ ย นระบบ
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ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับเข้าสู่ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า (National Grid )โดยตรง
ใช้ผลิ ตไฟฟ้ าในเขตเมื องหรื อพื้ นที่ ที่ มีระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าเข้าถึ ง อุปกรณ์ ระบบที่ ส าคัญ
ประกอบด้ว ยแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ อุ ป กรณ์ เปลี่ ย นระบบไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับชนิ ดต่อกับระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า มีหลักการทางานแบ่งเป็ น 2 ช่ วงเช่ นกัน แต่จะ
แตกต่างจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Photovoltaic Stand Alone System) ที่การจ่าย
กระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ โหลด กล่าวคือ ในช่ วงกลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถ
ผลิ ตไฟฟ้ าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์ เปลี่ ยนระบบไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ น
ไฟฟ้ ากระแสสลับ และหากมี พ ลังงานไฟฟ้ าส่ วนที่ เกิ นจะถู ก จ่ายเข้าระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
สังเกตได้จากมิเตอร์ วดั พลังงานไฟฟ้ าจะหมุนกลับทาง ส่ วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่สามารถผลิ ตไฟฟ้ าได้ กระแสไฟฟ้ าจากระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง
สังเกตได้จากมิเตอร์วดั พลังงานไฟฟ้ าจะหมุนตามปกติ

ภาพที่ 18 ลักษณะการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจาหน่าย
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2553)
3. เซลล์แสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน (Photovoltaic Hybrid System) เป็ นระบบ
ผลิ ตไฟฟ้ าที่ถูกออกแบบสาหรับการทางานร่ วมกับอุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้ าอื่นๆ เช่ น ระบบเซลล์
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แสงอาทิตย์กบั พลังงานลม พลังงานน้ า และเครื่ องยนต์ดีเซล เป็ นต้น โดยรู ปแบบของระบบ
จะขึ้นอยู่กบั การออกแบบตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการเป็ นกรณี เฉพาะ มีหลักการทางาน
ร่ วมที่สาคัญ เช่น ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้ าได้
จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าผ่านอุปกรณ์ เปลี่ ยนระบบไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ด
Multi Function ทางานร่ วมกับไฟฟ้ าจากพลังงานลม จ่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่โหลดพร้อมทั้ง
ทางานประจุไฟฟ้ าส่ วนที่เกิ นไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณี ที่พลังงานลมต่ าไม่สามารถผลิตไฟฟ้ า
ได้หรื อเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชุ ดแบตเตอรี่ จะจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่
โหลด และในกรณี ที่แบตเตอรี่ จ่ายกระแสไฟฟ้ ามากจนถึงพิกดั ที่ออกแบบไว้ เครื่ องยนต์ดีเซล
จะทางานโดยอัตโนมัติเป็ นอุปกรณ์สารองพลังงาน จ่ายกระแสไฟฟ้ าประจุแบตเตอรี่ โดยตรง
และแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกัน และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดทางานทันที โดย
จะทางานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์หรื อพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้ าประจุแบตเตอรี่
ได้ตามพิกดั ปริ มาณที่ออกแบบไว้

ภาพที่ 19 ลักษณะการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2553)
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เลื อ กใช้ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด ฟิ ล์ ม บางอะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน
(Amorphous Silicon Cells) เนื่ องจาก เมื่อพิจารณาถึ งความสอดคล้องกับขนาดการผลิ ตและคุ ณภาพ
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ผลผลิ ต ที่ ต้อ งการแล้ว เป็ นเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ ล้า สมัย อายุ ก ารใช้ง านนาน สะดวกและง่ า ยต่ อ การ
บารุ งรักษา ให้ประสิ ทธิภาพอยูร่ ะหว่างร้อยละ 6-10 น้ าหนักเบา ราคาไม่สูงมาก สามารถสร้างบนแผ่น
ฐานรองชนิ ดต่างๆได้ ประสิ ทธิ ภาพไม่ลดลงมากที่อุณหภูมิสูงและสามารถจัดหาผูน้ าเข้า -จาหน่ าย
พร้ อมรับ ติ ดตั้งอุ ป กรณ์ ป ระกอบภายในประเทศได้ง่ายกว่าเมื่ อเที ยบกับ เซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดผลึ ก
ซิ ลิ ค อน และเลื อ กระบบการผลิ ต ไฟฟ้ าแบบต่ อ กับ ระบบจาหน่ าย (Photovoltaic Grid Connected
System) เพราะเป็ นระบบส าหรั บ การผลิ ตไฟฟ้ าผ่า นอุ ป กรณ์ เปลี่ ย นไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับเข้าสู่ ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า (National Grid) ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้โดยตรง
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