
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) 

  เซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ สร้างข้ึนเพื่อใช้ใน
การเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยการน าสารก่ึงตวัน าประเภท ซิลิกอนมาผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นแผ่นซิลิกอนบริสุทธ์ิ และเม่ือแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสี
ของแสงท่ีมีอนุภาคของพลงังานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กบัอิเล็กตรอน 
(Electron) ในสารก่ึงตวัน าจนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และ
เคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ ดังนั้ น เม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน เม่ือ
พิจารณาลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยพ์บวา่ เซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
สูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวนั ซ่ึงมีความเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตยม์าใชผ้ลิตไฟฟ้า เพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยมี์จุดเด่นท่ีส าคญั หลายประการ ดงัน้ี  
  1. ไม่มีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวในขณะใชง้าน จึงท าใหไ้ม่มีมลภาวะทางเสียง 
  2. ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า  
  3. มีการบ ารุงรักษานอ้ยมากและใชง้านแบบอตัโนมติัไดง่้าย  
  4. ประสิทธิภาพคงท่ีไม่ข้ึนกบัขนาด  
  5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่าง ๆ ไดง่้าย ท าใหส้ามารถผลิตไดป้ริมาณมาก  
  6. ผลิตไฟฟ้าไดแ้มมี้แสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ  
  7. เป็นการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดม้าฟรีและมีไม่ส้ินสุด 
  8. ผลิตไฟฟ้าไดทุ้กมุมโลกแมบ้นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ  
  9. ไดพ้ลงังานไฟฟ้าโดยตรงซ่ึงเป็นพลงังานท่ีน ามาใชไ้ดส้ะดวกท่ีสุด 
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เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์ 
  เซลล์แสงอาทิตย ์มีก าเนิดในช่วงปี ค.ศ.1950 ท่ี Bell Telephone Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ส าหรับใชใ้นโครงการอวกาศ จากนั้นมีการน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และขยายผลสู่
ระดบัอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 50 เป็นตน้มา ในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย ์จะมีราคาแพงมาก จึงจ ากดั
การใชง้านอยูเ่ฉพาะในงานวทิยส่ืุอสาร และไฟฟ้าแสงสวา่งขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกลเท่านั้น 
  ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนั และญ่ีปุ่น ไดส่้งเสริมการผลิต
ไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตยอ์ย่างจริงจงั และต่อเน่ือง เป็นผลให้ราคาของเซลล์แสงอาทิตย ์ลดลงเป็นล าดบั 
จากประมาณ 4 ลา้นบาทต่อกิโลวตัต์ ในปัจจุบนัคงเหลือประมาณหลกัแสนบาทต่อกิโลวตัต์ ซ่ึงนบัว่าราคา
ของเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดล้ดลงอยา่งมาก  
  ถึงแมว้่าเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย  ์ได้มีการพฒันามาอย่างต่อเน่ืองและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
การใช้สารก่ึงตวัน าแบบผลึกของซิลิกอน (Crystalline Silicon) ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง และมีประสิทธิภาพใน
การเปล่ียนแสงอาทิตย ์ให้เป็นไฟฟ้าไดป้ระมาณ 12-17% แต่ราคาเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกของซิลิกอนก็สูง
เช่นกัน เน่ืองจาก Crystalline Silicon เป็นส่วนประกอบส าคญัของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ จึงเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดจ านวนมาก นอกจากน้ีกรรมวิธีในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จาก Crystalline Silicon ท่ี
จะตอ้งน ามาเล่ือยใหเ้ป็นแผน่ (Wafer) บาง ๆ จึงท าใหเ้กิดการสูญเสีย ในลกัษณะข้ีเล่ือยไปไม่นอ้ยกวา่คร่ึง 
  อยา่งไรก็ตามบริษทัผูผ้ลิตเซลล์แสงอาทิตยห์ลาย ๆ แห่ง ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาเพื่อลดราคา
ลง โดยการดึงเป็นแผ่นฟิล์ม (Ribbon) และการใช้ Silicon แบบไม่เป็นผลึก คือ Amorphous Silicon ใน
ลกัษณะฟิลม์บางเคลือบลงบนแผน่กระจกหรือแผน่ Stainless Steel ท่ีงอโคง้ได ้วธีิน้ีจะสามารถช่วยลดตน้ทุน
การผลิตลงไปไดม้าก แต่เน่ืองจาก Amorphous Silicon มีประสิทธิภาพต ่ากว่า และจะเส่ือมสภาพอายุการใช้
งานเร็วกว่าแบบ Crystalline Silicon จึงได้มีการพยายามพฒันาสารประกอบตวัอ่ืน ๆ เช่น Copper Indium 
Diselenide (CIS) และ Cadmium Telluride (CdTe) เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบางข้ึน ซ่ึงคาดวา่จะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าและอายุการใช้งานนานกว่า Amorphous Silicon และคาดว่าจะน าออกสู่ตลาดเซลล์
แสงอาทิตยไ์ดใ้นอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ดว้ยราคาท่ีถูกกวา่แบบ Crystalline Silicon ประมาณคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ีไดมี้
งานพฒันาอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Inverter) ใหมี้ราคาถูกลงอีก ควบคู่ไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาเซลลแ์สงอาทิตย ์ 

ความเป็นมาของเซลล์แสงอาทติย์ 
  เซลล์แสงอาทิตยถู์กสร้างข้ึนมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1954 โดย แชปปิน (Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) 
และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยทั้ง 3 ท่านน้ีไดค้น้พบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ 
พ-ีเอน็ (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเขา้ไปในผลึกของซิลิกอน จนไดเ้ซลล์แสงอาทิตยอ์นัแรกของโลก ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเพียง 6% ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้ถูกพฒันาข้ึนจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% แล้ว ใน
ระยะแรกเซลล์แสงอาทิตยส่์วนใหญ่ใช้ส าหรับโครงการดา้นอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีส่งจากพื้นโลกไป
โคจรในอวกาศ ต่อมามีการน าเอาแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าใชบ้นพื้นโลกมากข้ึน เซลล์แสงอาทิตยใ์นยุคแรก ๆ ส่วน
ใหญ่จะมีสีเทาด า ปัจจุบนัมีการพฒันาให้เซลลแ์สงอาทิตยมี์สีต่าง ๆ กนัไป เช่น แดง น ้าเงิน เขียว ทอง เป็นตน้ เพื่อ
ความสวยงาม 
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ประเภทของเซลล์แสงอาทติย์ 

เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์นิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
  1. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลกัษณะของผลึก
ท่ีเกิดข้ึน คือ แบบท่ีเป็นรูปผลึก (Crystal) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน (Single 
Crystalline Silicon Solar Cell) และชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) และแบบท่ีไม่
เป็นรูปผลึก (Amorphous) คือ ชนิดฟิลม์บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 
  2. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท าจากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน ซ่ึงประเภทน้ี จะเป็นเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ข้ึนไป แต่มีราคาสูงมาก ส่วนใหญ่ใชง้านส าหรับดาวเทียมและระบบ
รวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพฒันาขบวนการผลิตสมยัใหม่จะท าให้มีราคาถูกลง และน ามาใช้มากข้ึนใน
อนาคต  

เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าประเภทซิลิคอน 
          
 
  
  
  
 
              แบบผลึกเด่ียว  (Single Crystal)            แบบผลึกรวม (Poly Crystal) 

 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                     แบบอะมอร์ฟัส  ( Amorphous ) 
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ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทติย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลล์แสงอาทิตยเ์พียงเซลล์เดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใช้
งานจะตอ้งน าเซลลห์ลาย ๆ เซลล์ มาต่อกนัแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าใหสู้งข้ึน เซลลท่ี์น ามาต่อ
กนัในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) การท า
เซลล์แสงอาทิตยใ์หเ้ป็นแผงก็เพื่อความสะดวกในการน าไปใชง้าน ดา้นหนา้ของแผงเซลล์ ประกอบดว้ย แผน่
กระจกท่ีมีส่วนผสมของเหล็กต ่า ซ่ึงมีคุณสมบติัในการยอมให้แสงผ่านไดดี้ และยงัเป็นเกราะป้องกนัแผ่น
เซลลอี์กดว้ย แผงเซลล์จะตอ้งมีการป้องกนัความช้ืนท่ีดีมาก เพราะจะตอ้งอยูก่ลางแดด กลางฝนเป็นเวลานาน 
ในการประกอบจะต้องใช้วสัดุท่ีมีความคงทนและป้องกนัความช้ืนท่ีดี เช่น ซิลิโคน และ อีวีเอ (Ethelele 
Vinyl Acetate) เป็นตน้ เพื่อเป็นการป้องกนัแผน่กระจกดา้นบนของแผงเซลล์ จึงตอ้งมีการท ากรอบดว้ยวสัดุ 
ท่ีมีความแขง็แรง ดงันั้นแผงเซลลจึ์งมีลกัษณะเป็นแผน่เรียบ (Laminate) ซ่ึงสะดวกในการติดตั้ง 

ขบวนการผลติเซลล์แสงอาทิตย์ 

   วสัดุส าคญัท่ีใช้ท าเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ใช้มากท่ีสุดไดแ้ก่ สารซิลิคอน (Si) ซ่ึงเป็นสารชนิด
เดียวกบัท่ีใชท้  าชิพในคอมพิวเตอร์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ซิลิคอนเป็นสารไม่เป็นพิษ มีการน ามาผลิตเซลล์
แสงอาทิตยใ์ช้กนัอย่างแพร่หลายเน่ืองจากมีราคาถูก คงทน และเช่ือถือได้ นอกจากน้ียงัมีวสัดุชนิดอ่ืนท่ี
สามารถน ามาผลิตเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้ เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ CIS และ แคดเมียมเทลเลอไรด์ แต่ยงัมีราคา
สูง และบางชนิดยงัไม่มีการพิสูจน์เร่ืองอายกุารใชง้านวา่สามารถใชง้านไดน้าน 
 
ข้อเสียของ Si : การท าใหบ้ริสุทธ์ิและอยูใ่นรูปสารท่ีพร้อมจะท าเซลลฯ์ มีราคาแพง และ แตกหกัง่ายใน
ขบวนการผลิต 
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ข้ันตอนการผลติสารซิลคิอนบริสุทธ์ิ 
1) การผลิต MG-Si จากหินควอทไซตห์รือทราย 
           SiO2+ 2C ----> Si + 2CO (ปฏิกิริยาภายในเตาหลอม)  
                   ความริสุทธิของ Si 98 - 99% 

2) การผลิต SeG-Si จาก MG-Si  
           2.1) เปล่ียนสถานะ Si เป็นแก๊ส โดยวธีิ Fractional Distillation 
                   Si + 3 HCl -------> SiHCl3+ H2 

           2.2) SiHCl3 ท าปฏิกิริยากบั H2 ได ้Si บริสุทธ์ิ 99.999%  
                  SiHCl3 + H2 -------> Si + HCl 
                  เป็นการท า Si ใหบ้ริสุทธ์ิ ขั้นตอนน้ีได ้Polycrystal 
 
ขบวนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์แบบผลึกเด่ียว ( Single Crystalline ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การผลิตเซลล์แสงอาทิตย ์แบบผลึกเด่ียว (Single Crystalline) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Mono-
Crystalline การเตรียมสารซิลิคอนชนิดน้ี เร่ิมจากน าสารซิลิคอนมาผ่านกระบวนการให้เป็นแท่งซิลิคอน
บริสุทธ์ิ มาหลอมละลายในเตา Induction Furnace ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,500 ºC เพื่อท าการสร้างแท่งผลึกเด่ียว
ขนาดใหญ่ พร้อมกบัใส่สารเจือปน Boron เพื่อท าให้เกิด P-type แลว้ท าให้เกิดการเยน็ตวัจบัตวักนัเป็นผลึก
ดว้ย Seed ซ่ึงจะตกผลึกมีขนาดหน้าตดัใหญ่ แล้วค่อย ๆ ดึงแท่งผลึกน้ีข้ึนจากเตาหลอม จะได้แท่งผลึกยาว
เป็นรูปทรงกระบอก คุณภาพของผลึกเด่ียวจะส าคญัมากต่อคุณสมบติัของเซลล์แสงอาทิตย ์จากนั้นน าแท่ง
ผลึกมาตดัใหเ้ป็นแผน่บาง ๆ ดว้ยลวดตดัเพชร (Wire Cut) เรียกวา่ เวเฟอร์ ซ่ึงจะไดแ้ผน่ผลึกมีความหนา 
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ประมาณ 300 µm  และขดัความเรียบของผิว จากนั้นก็จะน าไปเจือสารท่ีจ าเป็นในการท าให้เกิดเป็น P-N junction 
ข้ึนบนแผน่เวเฟอร์ ดว้ยวิธีการ Diffusion ท่ีอุณหภูมิระดบั 1,000  ºC จากนั้นน าไปท าขั้วไฟฟ้าเพื่อน ากระแสไฟ
ออกใช้ ท่ีผิวบนจะเป็นขั้วลบ ส่วนผิวล่างเป็นขั้วบวก ขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการเคลือบฟิล์มผิวหน้าเพื่อป้องกนั
การสะท้อนแสงให้น้อยท่ีสุด ตอนน้ีจะได้เซลล์ท่ีพร้อมใช้งาน หลังจากนั้นก็น าไปประกอบเข้าแผงโดยใช้
กระจกเป็นเกราะป้องกนัแผน่เซลล์ และใช้ซิลิโคน และ อีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) ช่วยป้องกนัความช้ืน ใน
การใชง้านจริง เราจะน าเซลลแ์ต่ละเซลลม์าต่ออนุกรมกนัเพื่อเพิ่มแรงเคล่ือนไฟฟ้าใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

ขบวนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลติเซลล์แสงอาทติย์ แบบผลกึรวม (Poly Crystalline) 
  การผลิตเซลล์แสงอาทิตยโ์ดยวิธีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกกวา่วิธีแรก คือการท าแผน่เซลล์ จะใช้
วิธีการหลอมสารซิลิคอนให้ละลายพร้อมกบัใส่สารเจือปน Boron เพื่อท าให้เกิด P-type แลว้เทลงในแบบ
พิมพ ์เม่ือสารละลายซิลิคอนแขง็ตวัก็จะไดเ้ป็นแท่งซิลิคอนแบบผลึกรวม (ตกผลึกไม่พร้อมกนั) จากนั้นน าไป
ตดัเป็นแผน่เช่นเดียวกบัแบบผลึกเด่ียว ความแตกต่างระหว่างแบบผลึกเด่ียวและแบบผลึกรวมสังเกตไดจ้าก
ผวิผลึก ถา้มีโทนสีท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเกิดจากผลึกเล็ก ๆ หลายผลึกในแผน่เซลล์จะเป็นแบบผลึกรวม ในขณะท่ี
แบบผลึกเด่ียวจะเห็นเป็นผลึกเน้ือเดียว คือ มีสีเดียวตลอดทั้งแผ่น ส่วนกรรมวิธีการผลิตเซลล์ท่ีเหลือจะ
เหมือนกัน เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) จะให้ประสิทธิภาพต ่ากว่าแบบผลึกเด่ียว 
ประมาณ 2-3 % อยา่งไรก็ตามเซลลท์ั้ง 2 ชนิด มีขอ้เสีย คือ แตกหกัง่าย 
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การท างานของเซลล์แสงอาทติย์ 
  การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้
โดยตรง โดยเม่ือแสงซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานกระทบกบัสารก่ึงตวัน า จะเกิดการถ่ายทอด
พลงังานระหวา่งกนั พลงังานจากแสงจะท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ข้ึนในสารก่ึง
ตวัน า จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าไปใชง้านไดท้นัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  รูปแบบการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. N-type ซิลิคอน  ซ่ึงอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารก่ึงตัวน าท่ีได้การโดปป้ิงด้วยสาร
ฟอสฟอรัส มีคุณสมบติัเป็นตวัให้อิเล็กตรอนเม่ือรับพลงังานจากแสงอาทิตย์ P-type ซิลิคอน คือสารก่ึงตวัน า
ท่ีไดก้ารโดปป้ิงดว้ยสารโบรอน ท าให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เม่ือรับพลงังานจาก
แสงอาทิตยจ์ะท าหน้าท่ีเป็นตวัรับอิเล็กตรอน เม่ือน าซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกนัดว้ย P-N junction  
จึงท าใหเ้กิดเป็น เซลลแ์สงอาทิตย ์ในสภาวะท่ียงัไม่มีแสงแดด N-type ซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของเซลล ์ 
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ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอน แต่ก็ยงัมีโฮลปะปนอยู่บา้งเล็กน้อย ด้านหน้าของ N-type     
จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Electrode ท าหน้าท่ีเป็นตวัรับอิเล็กตรอน ส่วน P-type ซิลิคอนซ่ึงอยู่ด้านหลงั
ของเซลล ์โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโฮล แต่ยงัคงมีอิเล็กตรอนปะปนบา้งเล็กนอ้ย ดา้นหลงัของ P-type ซิลิคอน
จะมีแถบโลหะเรียกวา่ Back Electrode ท าหนา้ท่ีเป็นตวัรวบรวมโฮล 
 
 
 
 
 
 
 

  2. เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบ แสงอาทิตยจ์ะถ่ายเทพลงังานให้กบัอิเล็กตรอนและโฮล ท า
ใหเ้กิดการเคล่ือนไหว เม่ือพลงัสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเขา้หาเพื่อจบัคู่กนั อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยงัชั้น     
N-type และโฮลจะวิง่ไปยงัชั้น P-type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกนัท่ี Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกนัท่ี Back Electrode เม่ือมี
การต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าข้ึน เน่ืองจาก
ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิง่เพื่อจบัคู่กนั 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
การผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 
  การผ ลิตกระแสไฟ ฟ้ าด้วย เซลล์แส งอาทิตย์แบบ อิสระ  (PV Stand alone system) 
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการออกแบบส าหรับใช้งานในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์
ระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอร่ี  แบตเตอร่ี และอุปกรณ์
เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอิสระ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid connected 
system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลบั เขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นท่ีท่ีมีระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าเขา้ถึง อุปกรณ์ระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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  การผลิ ตกระแสไฟ ฟ้ าด้ วย เซลล์ แสงอาทิ ตย์แบบผสมผสาน  (PV Hybrid system) 
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์
กบัพลงังานลม และเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบัพลงังานลม และไฟฟ้าพลังน ้ า เป็นตน้ โดย
รูปแบบระบบจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบตามวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นกรณีเฉพาะ 
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คุณสมบัติและตัวแปรทีส่ าคัญของเซลล์แสงอาทติย์ 

  ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ี
ต่างกนั และมีความส าคญัในการน าไปใชใ้นแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนการน าไปค านวณระบบหรือค านวณจ านวน
แผงแสงอาทิตยท่ี์ตอ้งใชใ้นแต่ละพื้นท่ี มีดงัน้ี 

  1. ความเขม้ของแสง 
  กระแสไฟฟ้า (Current)  จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง หมายความว่า เม่ือ
ความเขม้ของแสงสูง กระแสท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยก์็จะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าหรือโวลทแ์ทบจะไม่
แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงท่ีใช้วดัเป็นมาตรฐานคือ ความเขม้ของแสงท่ีวดับน
พื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวดัท่ีระดบัน ้าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตยต์ั้งฉาก
กบัพื้นโลก ซ่ึงความเขม้ ของแสงจะมีค่าเท่ากบั 100 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 1,000 W ต่อตารางเมตร ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั AM 1.5  (Air Mass 1.5) และถา้แสงอาทิตยท์  ามุม 60 องศากบัพื้นโลกความเขม้ของแสง จะมีค่าเท่ากบั
ประมาณ 75 mW ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 750 W ต่อ ตารางเมตร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั AM2 กรณีของแผงเซลล์
แสงอาทิตยน์ั้นจะใชค้่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพของแผง 

  2. อุณหภูมิ 

  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิจะไม่ส่งผลต่อกระแสไฟฟ้า (Current) ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้า 
จะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุก ๆ 1 องศาท่ีเพิ่มข้ึน จะท าใหแ้รงดนัไฟฟ้าลดลง 0.5% และใน
กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใชก้ าหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตยคื์อ ณ อุณหภูมิ 25 ºC 
เช่น ก าหนดไวว้่าแผงแสงอาทิตยมี์แรงดันไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ V oc) ท่ี 21 V ณ 
อุณหภูมิ  25 ºC ก็จะหมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะไดจ้ากแผงแสงอาทิตย ์เม่ือยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ณ อุณหภูมิ 25 ºC  จะเท่ากบั 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 ºC เช่น อุณหภูมิ 30 ºC จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าของ
แผงแสงอาทิตยล์ดลง 2.5% (0.5%  X 5 ºC) นัน่คือ แรงดนัของแผงแสงอาทิตยที์่ V oc จะลดลง 0.525 V 
(21 V X 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21 V–0.525 V) สรุปไดว้่า เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน แรงดนัไฟฟ้าก็จะลดลง 
ซ่ึงมีผลท าใหก้ าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตยล์ดลงดว้ย 

  จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะเลือกใชแ้ผงแสงอาทิตย ์จะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของ
แผงท่ีระบุไวใ้นแผงแต่ละชนิดดว้ยวา่ ใชม้าตรฐานอะไร หรือมาตรฐานท่ีใชว้ดัแตกต่างกนัหรือไม่ เช่น แผง
ชนิดหน่ึงระบุว่า ให้ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้80 วตัต ์ท่ีความเขม้แสง 1,200 W ต่อตารางเมตร ณ อุณหภูมิ 20 ºC  
ขณะท่ีอีกชนิดหน่ึงระบุว่า ให้ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได้ 75 วตัต์ ท่ีความเขม้แสง 1,000 W ต่อตารางเมตร และ
อุณหภูมิมาตรฐาน 25 ºC แลว้ จะพบวา่แผงท่ีระบุวา่ให้ก าลงัไฟฟ้า 80 W จะให้ก าลงัไฟฟ้าต ่ากวา่ ดงันั้น ผูท่ี้
จะใชแ้ผงจึงตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ีในการเลือกใชแ้ผงแต่ละชนิดดว้ย 
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  3. การปรับทิศทางในการรับแสง   

  ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ (Insolation) ท่ีตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์นรอบปี 
(Annual insolation) จะข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีมุมเอียงของแผงและทิศทางท่ีเบ่ียงเบน
จากทิศใต ้ดงันั้นในการการติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตน์ ในประเทศไทยควรหันไปทางทิศใตท้  ามุมเอียง 10-45 
องศากบัแนวนอน และควรห่างจากพื้นราบ หรือพื้นหลงัคา ไม่นอ้ย 10 เซนติเมตร เพื่อช่วยระบายความร้อน 
รวมถึงยดืระยะเวลาการใชง้าน และเป็นการป้องกนัการลดัวงจร อนัเน่ืองมาจากความร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ลกัษณะการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์นพื้นท่ีประเทสไทย 
 
  4. ประสิทธิภาพของระบบ (Electrical conversion efficiency) 

   ระบบเซลล์แสงอาทิตยส่์วนใหญ่ประกอบไปดว้ยชุดแผงเซลล์แสงอาทิตยอุ์ปกรณ์ต่อเช่ือม
และเคร่ืองแปลงกระแส ดงันั้นประสิทธิภาพของระบบจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของอุปกรณ์  
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การใช้เซลล์แสงอาทติย์ในประเทศไทย 

  ประเทศไทยเร่ิมมีการใช้งานจากเซลล์แสงอาทิตย์  ตั้ งแต่ปี พ .ศ. 2519 โดยหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิแพทยอ์าสาฯ มีจ านวนประมาณ 300 แผง แต่ละแผงมีขนาด 15/30 วตัต ์และ
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้นโยบายและแผนระดบัชาติดา้นเซลล์แสงอาทิตย  ์บรรจุลงในแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ. 2520-2524) การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์ได้ติดตั้งใช้งานอย่างจริงจงัในปลายปีของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน, กรมโยธาธิการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการน าเซลล์แสงอาทิตยใ์ชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้า เพื่อใชง้านในดา้นแสง
สวา่ง ระบบโทรคมนาคม และเคร่ืองสูบน ้า 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดติ้ดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย ์มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2521  เพื่อใช้
งานในกิจการต่าง ๆ  ของ กฟผ. นอกจากน้ี กฟผ. ยงัไดท้  าการสาธิตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย ์
ร่วมกบัพลงังานชนิดอ่ืน ๆ เช่น พลงัน ้า พลงังานลม แลว้ส่งพลงังานท่ีผลิตไดเ้ขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
ภูมิภาคต่อไป 
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