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บทที ่3 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 
 

การผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการเปล่ียนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
กระแสตรงขั้นตอนเดียวโดยไม่มีส่วนเคล่ือนไหวใดๆ ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะท างานใช้
ประโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกบัไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอ่ืนๆ นอกจากน้ีไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทนอ่ืนๆ 
อาทิ พลังงานความร้อน พลังงานลม  และพลังงานคล่ืนในมหาสมุทร ทั้งหมดล้วนมีแสงจากดวง
อาทิตย์เป็นพลังงานต้นทางทั้ งส้ิน  แต่เน่ืองจากแสงอาทิตย์มีเฉพาะแต่ตอนกลางวนั  ดังนั้ นจึง
จ าเป็นตอ้งเก็บพลงังานไฟฟ้าไวโ้ดยแบตเตอร่ีเพื่อใชใ้นเวลากลางคืน  

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตย  ์นอกจากจะข้ึนกบัความเขม้ของแสงอาทิตย์
แลว้ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจากการตากแดดจะท าให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตยล์ดต ่าลง ดงันั้น 
ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พื่อใช้งานควรอยู่กลางแจ้งหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตยแ์ละเวน้
ช่องวา่งเพื่อช่วยระบายความร้อนดา้นหลงั หากอยูใ่นซีกโลกเหนือเช่นประเทศไทย ก็ตอ้งเอียงไปทาง
ทิศใต ้จะท าให้ไดพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียมากท่ีสุด อน่ึง เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อวนัไดม้าก
ท่ีสุด ผูป้ระกอบการตอ้งคอยดูแลท าความสะอาดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์คอยตดัก่ิงไมบ้ริเวณใกลเ้คียงท่ี
อาจทอดเงามาบงัแสงอาทิตยอ์ยูเ่สมอ โดยทัว่ไประบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะประกอบดว้ย 
แผงเซลล์แสงอาทิตย  ์แบตเตอร่ีและชุดควบคุมการท างาน และเพื่อให้สามารถใช้แบตเตอร่ีไดน้านๆ 
จ าเป็นตอ้งทราบปริมาณแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อฤดูกาล ปริมาณการใชง้านต่อวนัเฉล่ียทั้งปี เพื่อออกแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้เหมาะสม  โดยในทางปฏิบติัจะมีการออกแบบแผงเซลล์
แสงอาทิตยใ์ห้มีขนาดใหญ่กว่าความตอ้งการประมาณร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อย เพื่อชดเชยปริมาณ
แสงแดดหรือความเขม้ของแสงท่ีน้อยในช่วงฤดูฝนและการสูญเสียอนัเน่ืองมาจากประสิทธิภาพของ
แบตเตอร่ี สายไฟฟ้าและชุดควบคุม เป็นตน้  
 
ความเป็นมาของเซลล์แสงอาทติย์ 

เซลล์แสงอาทิตยมี์ก าเนิดในช่วงปี พ.ศ. 2493 ท่ีสถาบนัวิจยัทางการโทรคมนาคม เบลล ์
(Bell Telephone Laboratory) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดค้น้พบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-
N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเขา้ไปในผลึกของซิลิกอน จนไดเ้ซลล์แสงอาทิตยอ์นัแรกของโลก 
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ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 6 ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเซลล์แสงอาทิตยไ์ดถู้กพฒันาข้ึนมาจนมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าร้อยละ 15 แล้ว ในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์มีวตัถุประสงค์เบ้ืองต้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตยส์ าหรับใชใ้นโครงการอวกาศ ต่อจากนั้นจึงไดเ้ร่ิมมีการน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และขยาย
ผลสู่ระดบัอุตสาหกรรมเซลลแ์สงอาทิตยข์องโลกเม่ือประมาณปลายทศวรรษท่ี 50 เป็นตน้มา ดงัแสดง
ในภาพท่ี 9 โดยในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีราคาแพงมาก  จึงจ ากดัการใช้งานอยูเ่ฉพาะในงาน
วิทยุส่ือสารและไฟฟ้าแสงสว่างขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกลเท่านั้ น ในช่วงปี พ.ศ. 2513 ภาครัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนั และญ่ีปุ่น ไดส่้งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยอ์ยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง เป็นผลให้ราคาของเซลลแ์สงอาทิตยล์ดลงเป็นล าดบัจากประมาณ 4 ลา้นบาทต่อกิโลวตัต์
คงเหลือประมาณ 1.6 แสนบาทต่อกิโลวตัตใ์นปัจจุบนั  
 

 
 

ภาพที ่9 ความเป็นมาและแนวโนม้เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตย ์
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 
 
กระบวนการผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 
สารกึง่ตัวน ากบัไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar electric system หรือ Photovoltaic: PV) 
หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวตัถุท่ีมีความสามารถในการเปล่ียน
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พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง ซ่ึงวตัถุท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนพลงังานดงักล่าว 
คือ สารก่ึงตวัน า เม่ือน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปล่ียนพลงังานแสงให้เป็นพลงังานไฟฟ้า เรียกวา่ 
เซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell) 
 

เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) 
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิกส์ท่ีสร้างจากสารก่ึง

ตวัน า ซ่ึงสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง  โดยไฟฟ้าท่ีไดน้ั้นจะเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จดัวา่เป็นแหล่งพลงังานทดแทนชนิดหน่ึงท่ีสะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ
ขณะใชง้าน 
 

วตัถุทีใ่ช้ผลติเซลล์แสงอาทติย์ 
วตัถุส าคัญท่ีใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน คือ  ซิลิคอน (Si) ซ่ึงเป็นสารชนิด

เดียวกบัท่ีใช้ท าชิพ (Chip) ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทัว่ไป ซิลิคอน (Si) เป็นสารท่ี
ไม่มีพิษ ราคาถูกและมีมากเป็นอนัดบั 2 ในโลก พบอยู่ในรูปของสารประกอบ และพบมากในทราย
หรือหินควอทไซต์ (SiO2) ส่วนขอ้เสียของซิลิคอน (Si) คือ การท าให้บริสุทธ์ิและอยูใ่นรูปของสารท่ี
พร้อมจะท าเซลลแ์สงอาทิตย ์มีราคาแพงและแตกหกัง่ายในกระบวนการผลิต 
 

ลกัษณะของเซลล์แสงอาทติย์ 
เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน า สามารถเปล่ียนพลังงานแสงเป็น

พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยอาศัยกระบวนการโฟโตโวลทาอิก  (Photovoltaic Effect) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีท าให้เกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าข้ึนภายในสารก่ึงตวัน า เม่ือไดรั้บแสงท่ีมีพลงังานมาก
พอจะท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระตกกระทบบนสารก่ึงตวัน า โครงสร้างท่ีส าคญัของ
เซลลแ์สงอาทิตยป์ระกอบดว้ยรอยต่อระหวา่งวตัถุสารก่ึงตวัน าต่างชนิดกนัสองชั้น ไดแ้ก่ สารก่ึงตวัน า
ชนิดพีเป็นขั้วบวก และสารก่ึงตวัน าชนิดเอน็เป็นขั้วลบ  

สารก่ึงตวัน าท่ีน ามาใช้งานในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบัน ส่วนมากผลิตข้ึนมาจาก
ซิลิคอน (Si) เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดซิลิคอนน้ีประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดเอน็ท่ีผลิตข้ึนจากผลึกของ
ซิลิคอนผา่นการเติมสารเจือปนดว้ยฟอสฟอรัสเพื่อท าให้เกิดอิเล็กตรอนส่วนเกินท าหน้าท่ีเป็นขั้วลบ 
ส่วนสารก่ึงตวัน าชนิดพีผลิตข้ึนจากผลึกของซิลิคอนเช่นกนั แต่เติมสารเจือปนดว้ยโบรอนท าให้เป็น
วตัถุขาดอิเล็กตรอนอิสระ ซ่ึงการขาดอิเล็กตรอนอิสระน้ีจะท าให้เกิดช่องวา่งเรียกวา่ โฮล (Hole) และ
ท าใหส่้วนน้ีเทียบไดก้บัอนุภาคประจุบวก ดงัแสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพที ่10 โครงสร้างรอยต่อพี-เอน็ของสารก่ึงตวัน าซิลิคอน 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 
 

รอยต่อพี-เอ็นเกิดจากการเช่ือมต่อกนัของสารก่ึงตวัน าท่ีมีคุณสมบติัต่างกนัจะท าให้เกิด
สนามไฟฟ้า (Electrical Field) ในบริเวณรอยต่อ โดยสนามไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับ
สนามไฟฟ้าสถิต อนัจะท าให้เกิดอนุภาคของประจุลบเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และ
อนุภาคของประจุบวกท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม 

แสงประกอบด้วยการไหลต่อเน่ืองของอนุภาคเล็กๆของพลังงานท่ีเรียกว่าโฟตอน 
(Photon) ซ่ึงโฟตอนจากล าแสงท่ีมีความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสมเม่ือตกกระทบลงบนรอยต่อพี-เอ็น จะท า
ให้เกิดการถ่ายเทพลังงานไปยงัอิเล็กตรอนบางตัวในวตัถุสารก่ึงตัวน า ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้
อิเล็กตรอนเปล่ียนระดบัชั้นพลงังานไปยงัระดบัท่ีสูงกวา่และอิเล็กตรอนดงักล่าวจะท าให้เกิดโฮลใน
วตัถุสารก่ึงตวัน าในเวลาเดียวกนั อิเล็กตรอนท่ีเปล่ียนเป็นอิเล็กตรอนอิสระจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
จากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนตลอดวตัถุสารก่ึงตวัน า 

พลงังานจากแสงอาทิตยจ์ะเขา้ไปกระตุน้ให้อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีไปยงัแถบน าพลงังานท่ี
เรียกวา่ แถบช่องวา่ง อิเล็กตรอนท่ีไดรั้บการกระตุน้จะเคล่ือนท่ีไปยงัชั้นของซิลิคอนชั้นเอ็น (N) เกิด
เป็นช่องวา่งเรียกวา่โฮล (Hole) ในชั้นพี (P) การเคล่ือนท่ีไปยงัท่ีรวมกระแสท่ีผิวหน้าของเซลล์ หรือ
การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนไปยงับริเวณผลึกชนิดเอ็นสามารถท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได ้ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 11 
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ภาพที ่11 การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนและโฮล (Hole) ของสารก่ึงตวัน าซิลิคอน 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 
 

เม่ือต่อเขา้กบัวงจรภายนอกจะท าให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านตลอดวงจร การ
เคล่ือนท่ีไปยงัวงจรภายนอกของอิเล็กตรอนในกรณีของสารก่ึงตวัน าโดยผา่นวตัถุตวัน าท่ีติดอยูก่บัผิว
ดา้นหน้าของเซลล์ ในเวลาเดียวกนัโฮลจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงขา้มผ่านเน้ือเซลล์จนไปถึงวตัถุ
ตวัน าอีกส่วนหน่ึงท่ียึดติดอยูก่บัดา้นล่างของเซลล์ท าให้ครบวงจรโดยร่วมกบัอิเล็กตรอนท่ีอยูอี่กดา้น
หน่ึงของวงจรภายนอก แต่ในทางตรงกนัขา้มการไหลของอิเล็กตรอนจะไม่เกิดข้ึนหากไม่สามารถท า
ให้ครบวงจร โฟตอนท่ีมีพลงังานมากกวา่ความกวา้งของแถบช่องวา่งปะทะกบัอะตอมของซิลิคอนจะ
ท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนคู่ของอิเล็กตรอนและโฮล และพลงังานส่วนท่ีเหลือจะเปล่ียนเป็นพลงังานความ
ร้อน ในทางกลบักนัโฟตอนท่ีมีระดบัพลงังานน้อยกว่าความกวา้งของแถบช่องว่างจะเคล่ือนท่ีผ่าน
เซลลไ์ป ซ่ึงจะไม่ท าใหเ้กิดพลงังานตลอดระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีผา่น  
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การแบ่งประเภทเซลล์แสงอาทติย์ 
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตยส์ามารถแบ่งไดต้ามวตัถุท่ีน ามาผลิตเซลล ์ดงัแสดงในภาพ

ท่ี 12 โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าประเภทซิลิคอน ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะ

ของผลึกท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.1   แบบท่ีเป็นรูปผลึก (Crystalline Group) แบ่งออกเป็น 2 

ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน (Mono Crystalline Silicon Solar Cell) และชนิด
ผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) 

1.2   แบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous Group) คือ ชนิดฟิล์ม
บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

2. เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน า 2 หรือ 3 ธาตุ เป็นกลุ่มเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท า
จากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน ซ่ึงประเภทน้ีจะเป็นเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 
25 ข้ึนไปแต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยมน ามาใชบ้นพื้นโลกจึงใช้งานส าหรับดาวเทียมและระบบรวมแสง
เป็นส่วนใหญ่ แต่การพฒันากระบวนการผลิตสมยัใหม่จะท าให้มีราคาถูกลงและจะถูกน ามาใช้งาน
มากข้ึนในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัมีการน ามาใช้เพียงร้อยละ 7 ของปริมาณเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีใช้อยู่
ทั้งหมด 
 

 
 
ภาพที ่12 ประเภทของเซลลแ์สงอาทิตยใ์นปัจจุบนั 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553) 
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เซลล์แสงอาทติย์แบบต่างๆ 
เซลล์แสงอาทติย์ชนิดผลกึซิลคิอน (Crystalline Solar Cells)  

ในกลุ่มของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึก มีความแตกต่างกนัตามชนิดของวตัถุสารก่ึงตวัน า
ตั้งต้น (Semiconductor Material) เช่น ซิลิคอน (Si) และแกลเล่ียมอาเซไน (GaAs) เป็นต้น ปัจจุบัน
เซลล์แสงอาทิตย์จากผลึกซิลิคอนมีกรรมวิธีในการผลิตอยู่หลายวิธีจึงมีให้เลือกใช้งานตามความ
เหมาะสม ไดแ้ก่ ซิลิคอนแบบผลึกเด่ียว (Mono Crystalline Silicon Cells) ซิลิคอนแบบแผ่นฟิล์มบาง 
(Silicon Ribbon Cells) ซิลิคอนแบบหลายผลึก (Poly Crystalline Silicon Cells) ซิลิคอนแบบแผน่บาง
หลายผลึก (Poly Crystalline Thin Film Silicon Cells) เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของราคาและ
วตัถุประสงค์ของการใช้งาน ซ่ึงมีการพฒันามาเป็นล าดบั โดยไดรั้บการยอมรับในเชิงพาณิชยแ์ละมี
ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10-15 แต่ยงัคงมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง 
 

 
 
ภาพที ่13 ตวัอยา่งเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกซิลิคอน 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 
 
การผลติเซลล์แสงอาทติย์แบบผลกึเดี่ยวซิลคิอน (Single Crystalline Silicon Solar Cells)  

มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. กระบวนการผลิตเร่ิมจากการน าเอาซิลิคอนซ่ึงผ่านการท าให้เป็นก้อนท่ีมี

ความบริสุทธ์ิสูงมากถึงร้อยละ 99.99 ไปหลอมละลายท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,500 oC เพื่อท าการ
สร้างแท่งผลึกเด่ียวขนาดใหญ่เส้นผา่ศูนยก์ลาง 6-8 น้ิว คุณภาพของผลึกเด่ียวจะมีความส าคญั
มากต่อคุณสมบติัของเซลลแ์สงอาทิตย ์
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2. น าแท่งผลึกเด่ียวน้ีไปตัดเป็นแผ่นๆ  เรียกว่า เวเฟอร์ หนาประมาณ 300 
ไมครอน และขดัความเรียบของผวิ  

3. น าไปเจือสารท่ีจ าเป็นในการท าให้เกิดคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน (P-N 
Junction) ข้ึนบนแผน่เวเฟอร์ ดว้ยวธีิการแผส่ารฟอสฟอรัส (Diffusion) ท่ีอุณหภูมิระดบั 1000 
oC  

4. หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการท าขั้วไฟฟ้าเพื่อน ากระแสไฟฟ้าออกไปใช ้
ดว้ยการเคลือบฟิลม์ผิวหนา้เพื่อป้องกนัการสะทอ้นแสงให้นอ้ยท่ีสุด ในขั้นตอนน้ีจะไดเ้ซลล์
ท่ีพร้อมใชง้าน และในการใชง้านจริงจะน าเซลล์แต่ละเซลล์มาต่ออนุกรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อเพิ่ม
แรงเคล่ือนไฟฟ้าใหไ้ดต้ามความตอ้งการ 

5. น าไปประกอบเขา้กบัแผงโดยใชก้ระจกเป็นเกราะป้องกนัแผน่เซลล์และใช้
ซิลิโคน จ าพวกโพลิเมอร์ท่ีเรียกวา่ อีวเีอ ( Ethyl Vinyl Acetate: EVA) ช่วยป้องกนัความช้ืน 

 

 
ภาพที ่14 ขั้นตอนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียวซิลิคอน 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553) 
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การผลติเซลล์แสงอาทติย์แบบผลกึรวมซิลคิอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cells)  
เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม  ได้ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนสูงของเซลล์

แสงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียวซิลิคอน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การท าแผ่นเซลล์จะใช้วิธีการหลอมสารซิลิคอนให้ละลายพร้อมกับใส่

สารเจือปนโบรอน  เพื่อท าให้เกิด P-type แล้วเทลงในแบบพิมพ์ เม่ือสารละลายซิลิคอน
แขง็ตวัก็จะไดเ้ป็นแท่งซิลิคอนแบบผลึกรวมซ่ึงตกผลึกไม่พร้อมกนั  

2. จากนั้นน าไปตดัเป็นแผน่เช่นเดียวกบัแบบผลึกเด่ียว ความแตกต่างระหว่าง
แบบผลึกเด่ียวและแบบผลึกรวมสังเกตไดจ้ากผวิผลึก ถา้มีโทนสีท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเกิดจากผลึก
เล็กหลายผลึกในแผน่เซลล์จะเป็นแบบผลึกรวม ในขณะท่ีแบบผลึกเด่ียวจะเห็นเป็นผลึกเน้ือ
เดียวหรือมีสีเดียวตลอดทั้งแผน่  

ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆจะเหมือนกบัเซลล์แสงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียวทุกประการ โดยเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบผลึกรวม (Poly Crystalline Silicon Solar Cells) จะให้ประสิทธิภาพต ่ากวา่แบบผลึก
เด่ียวประมาณร้อยละ 2-3  

อยา่งไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตยท์ั้ง 2 ชนิด มีขอ้เสียในกระบวนการการผลิต คือ แตกหัก
ง่ายเช่นกนั 

 

 
 
ภาพที ่15 ขั้นตอนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกรวมซิลิคอน 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2553) 
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เซลล์แสงอาทติย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)  
ในกลุ่มของเซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางสามารถแบ่งออกตามเทคโนโลยีการผลิต 

ไดแ้ก่ เซลลท่ี์ผลิตจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน เซลลท่ี์ผลิตจากแคดเม่ียมเทลลูไลด์ (CdTe) และเซลลท่ี์ผลิต
จากคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลเนียม (CIDS) โดยผลจากการศึกษาวจิยัและพฒันา พบวา่มีประสิทธิภาพ
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 6-10 ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและมีการผลิตส าหรับใชใ้นเชิงพาณิชย ์
 

การผลติเซลล์แสงอาทติย์แบบอะมอร์ฟัส ซิลคิอน (Amorphous Silicon Solar Cells) 
เซลล์แสงอาทิตยแ์บบอะมอร์ฟัส ซิลิคอน มีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างจากแบบผลึก

โดยส้ินเชิง โดยจะมีลกัษณะเป็นแผน่ฟิลมบ์างไม่ใช่เวเฟอร์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. สร้างแผ่นฟิลม์บางของซิลิคอนบนแผ่นฐานรอง โดยใช้เทคนิคท่ี

เรียกว่า CVD (Chemical Vapor Deposition) ซ่ึงจะมีการน าก๊าซท่ีมีซิลิคอนติดอยู่ เช่น 
ก๊าซไซเรน (SiH4) ผา่นเขา้ไปในท่อสูญญากาศ  

2. ตรงบริเวณท่ีวางแผน่ฐานรองจะมีการกระตุน้ดว้ยพลาสมา เพื่อส่ง
พลงังานใหซิ้ลิคอนแยกตวัออกจากก๊าซเขา้ไปจบัตวักนับนแผน่ฐานรองโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นแกว้ สแตนเลส หรือพลาสติก ซ่ึงไดท้  าการเคลือบชั้นตวัน าโปร่งแสงไวก่้อน โดยมี
อุณหภูมิบนแผน่ฐานรองประมาณ 200-300 oC  

3. ซิลิคอนจะทบัถมสะสมบนแผน่ฐานรองเกิดเป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน 
ในขั้นตอนน้ีหากใส่ก๊าซท่ีมีโบรอน เช่น B2H6 เขา้ไปดว้ย ก็จะไดแ้ผน่ฟิลม์ท่ีเป็นอะมอร์
ฟัสซิลิคอนชนิด P และหากใส่ก๊าซท่ีมี Phosphate เช่น PH3 จะไดแ้ผน่ฟิล์มท่ีเป็นอะมอร์
ฟัสซิลคอนชนิด N ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ดว้ยวธีิน้ีจะสามารถควบคุมการไหลของก๊าซเพื่อสร้าง
ให้เกิดชั้ นของอะมอร์ฟัสซิลิคอนในการท าให้เกิดคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน  (P-N 
Junction) ข้ึนไดอ้ย่างง่ายดาย หลงัจากไดโ้ครงสร้างแลว้ก็จะสร้างส่วนของขั้วไฟฟ้าให้
เสร็จเป็นเซลลแ์สงอาทิตย ์ 

 
3.3 ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทติย์ 

เซลล์แสงอาทิตยจ์ะถูกผลิตให้เป็นแผ่นเล็กๆก่อน แลว้จึงน าเซลล์มาต่อเช่ือมเป็นวงจร
ส าเร็จรูปท่ีเรียกว่าโมดูล (Module) หรือพาแนล (Panel) ซ่ึงจะท าให้สามารถก าหนดค่าก าลงัวตัต์ท่ีมี
การก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสม สามารถต่อเช่ือมออกไปใชง้านไดท้นัที 
และหากตอ้งการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีมีก าลงัวตัตสู์งๆก็สามารถท าไดโ้ดยการน าแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
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มาต่อเช่ือมกนัเป็นวงจรขนาดใหญ่ (Array) ซ่ึงการต่อเช่ือมกนัน้ีจะต่อเป็นวงจรแบบขนานหรือแบบ
อนุกรมก็ได ้โดยสามารถก าหนดค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการ 

 
 

ภาพที ่16 ส่วนประกอบของเซลลแ์สงอาทิตย ์
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2553) 
 

การท าเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้เป็นแผงก็เพื่อความสะดวกในการน าไปใชง้าน ดา้นหนา้ของ
แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะประกอบดว้ยแผน่กระจกท่ีมีส่วนผสมของเหล็กต ่า ซ่ึงมีคุณสมบติัในการยอม
ให้แสงผา่นไดดี้และยงัเป็นเกราะป้องกนัแผน่เซลล์อีกดว้ย แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะตอ้งมีการป้องกนั
ความช้ืนเป็นอยา่งดีเพราะจะตอ้งอยูก่ลางแจง้เป็นเวลายาวนาน เพราะฉะนั้นในการประกอบจะตอ้งใช้
วสัดุท่ีมีความคงทนและป้องกนัความช้ืนไดดี้ เช่น ซิลิโคนหรือวสัดุจ าพวกโพลิเมอร์ท่ีเรียกว่า อีวีเอ 
(Ethyl Vinyl Acetate: EVA) เป็นตน้ และเพื่อเป็นการป้องกนัแผ่นกระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึง
ตอ้งมีการท ากรอบดว้ยวสัดุท่ีมีความแข็งแรง ดงันั้นแผงเซลล์จึงมีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ (Laminate) 
ซ่ึงสะดวกในการติดตั้ง 
 

3.4 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทติย์ 
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีมีศกัยภาพสูง ในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยส์ามารถ

จ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน 
 

เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  
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1. เซลล์แสงอาทิต ย์แบบอิสระ  (Photovoltaic Stand Alone System) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า อุปกรณ์ของระบบท่ีส าคญัประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย ์อุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี และอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั
แบบอิสระ  โดยมีหลักการท างานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงกลางวนัเซลล์
แสงอาทิตยไ์ดรั้บแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลงังานไฟฟ้า
ส่วนเกินไวใ้นแบตเตอร่ีพร้อมๆกนั ส่วนในช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตยไ์ม่ไดรั้บแสงแดด
จึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้ดงันั้น พลงังานจากแบตเตอร่ีท่ีเก็บประจุไวใ้นช่วงกลางวนัจะถูก
จ่ายให้แก่โหลดแทน จึงสามารถกล่าวไดว้า่ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตยแ์บบอิสระ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหโ้หลดไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน  

 

 

 
ภาพที ่17 ลกัษณะการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2553) 
 

2. เซลล์แสงอาทติย์แบบต่อกบัระบบจ าหน่าย (Photovoltaic Grid Connected 
System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบ
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ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (National Grid )โดยตรง 

ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพื้นท่ีท่ีมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง  อุปกรณ์ระบบท่ีส าคญั
ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์  อุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มีหลกัการท างานแบ่งเป็น 2 ช่วงเช่นกนั แต่จะ
แตกต่างจากระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบอิสระ (Photovoltaic Stand Alone System) ท่ีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่โหลด กล่าวคือ ในช่วงกลางวนั เซลล์แสงอาทิตยไ์ดรั้บแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ และหากมีพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีเกินจะถูกจ่ายเขา้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
สังเกตไดจ้ากมิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้าจะหมุนกลบัทาง ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้กระแสไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง 
สังเกตไดจ้ากมิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้าจะหมุนตามปกติ  

 

 
 
ภาพที ่18 ลกัษณะการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2553) 
 

3. เซลล์แสงอาทติย์แบบผสมผสาน (Photovoltaic Hybrid System) เป็นระบบ
ผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับการท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์
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แสงอาทิตยก์บัพลงังานลม พลงังานน ้ า และเคร่ืองยนต์ดีเซล เป็นตน้ โดยรูปแบบของระบบ
จะข้ึนอยู่กบัการออกแบบตามวตัถุประสงค์ของโครงการเป็นกรณีเฉพาะ มีหลกัการท างาน
ร่วมท่ีส าคญั เช่น ในช่วงเวลากลางวนั เซลล์แสงอาทิตยไ์ดรั้บแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได ้

จะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิด 
Multi Function ท างานร่วมกบัไฟฟ้าจากพลงังานลม จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดพร้อมทั้ง
ท างานประจุไฟฟ้าส่วนท่ีเกินไวใ้นแบตเตอร่ี ในกรณีท่ีพลงังานลมต ่าไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ไดห้รือเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ชุดแบตเตอร่ีจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่
โหลด และในกรณีท่ีแบตเตอร่ีจ่ายกระแสไฟฟ้ามากจนถึงพิกดัท่ีออกแบบไว ้เคร่ืองยนตดี์เซล
จะท างานโดยอตัโนมติัเป็นอุปกรณ์ส ารองพลงังาน  จ่ายกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอร่ีโดยตรง
และแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกนั และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดท างานทนัที โดย
จะท างานใหม่อีกคร้ังเม่ือเซลลแ์สงอาทิตยห์รือพลงังานลมสามารถผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอร่ี
ไดต้ามพิกดัปริมาณท่ีออกแบบไว ้ 

 

 

 
ภาพที ่19 ลกัษณะการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2553) 

การศึกษาในคร้ังน้ี เลือกใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิ ลิคอน 
(Amorphous Silicon Cells) เน่ืองจาก เม่ือพิจารณาถึงความสอดคล้องกบัขนาดการผลิตและคุณภาพ 
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ผลผลิตท่ีต้องการแล้ว เป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ล้าสมัย อายุการใช้งานนาน สะดวกและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา ใหป้ระสิทธิภาพอยูร่ะหวา่งร้อยละ 6-10 น ้าหนกัเบา ราคาไม่สูงมาก สามารถสร้างบนแผน่
ฐานรองชนิดต่างๆได้ ประสิทธิภาพไม่ลดลงมากท่ีอุณหภูมิสูงและสามารถจดัหาผูน้ าเขา้-จ าหน่าย
พร้อมรับติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในประเทศได้ง่ายกว่าเม่ือเทียบกบัเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึก
ซิลิคอน และเลือกระบบการผลิตไฟฟ้าแบบต่อกับระบบจ าหน่าย (Photovoltaic Grid Connected 
System) เพราะเป็นระบบส าหรับการผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (National Grid) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดโ้ดยตรง 

 


