
1. ชื่อเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์ 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                 ระดับสูง 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  เซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี จากข้อมูลทางสถิติพบว่าจะเกิด 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุสะสมขึ้นในปริมาณ 141 ตัน ในปี 2570 
และในปริมาณ 753,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2604 ของเสียเซลล์แสงอาทิตย์อย่างน้อย 
ร้อยละ 95 ของวัสดุสามารถน ามาผ่านกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถรีไซเคิล
ได้ด้วยกระบวนการคัดแยกเบื ้องต้น (physical conditioning หรือ separation) 
และการสกัดเอาโลหะเงินจากเซลล์ (metallurgical process) ได้ผลผลิตเป็นโลหะ
เงินบริสุทธิ์  

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

จากการทดลองแยกชิ้นส่วนตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกที่ช ารุดหรือ
หมดอายุ พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง มีน้ าหนัก 21.4 กิโลกรัม โดยประกอบด้วย
กรอบอะลูมิเนียม 2.0 กิโลกรัม สายไฟฟ้า 0.2 กิโลกรัม ข้อต่อมุมอะลูมิเนียม 0.2 กิโลกรัม 
และตัวแผ่นเซลล์ติดแบ็คชีทและกระจก 19.0 กิโลกรัม 
    ตัวแผ่นเซลล์ติดแบ็คชีทและกระจกได้ถูกน ามาแยกส่วนประกอบออกจากกัน โดยจะ
มีน้ าหนักของชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย แผ่นเซลล์ติดแบ็คชีท (back sheet) 1.906 
กิโลกรัม กระจก 16.217 กิโลกรัม โลหะบัสบาร์ 0.209 กิโลกรัม และแผ่นกาว 
0.668 กิโลกรัม ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชิ้นตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน
ผลึกท่ีช ารุดหรือหมดอายุที่ได้น ามาทดลองในงานวิจัยนี้แสดงดังในตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบของชิ้นตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกที่ช ารุด

หรือหมดอายุ 

สว่นประกอบ น ำ้หนกั (กิโลกรัม) 
กระจก 16.217 
กรอบอะลมูิเนียม 2.000 



แผน่เซลล์ติดแบ็คชีท (back sheet) 1.906 
แผน่กำว EVA 0.668 
โลหะบสับำร์ 0.209 
ข้อตอ่มมุอะลมูเินียม 0.200 
สำยไฟฟ้ำ 0.200 

น ำ้หนกัรวม 21.400 
 

 
รูปที่ 1 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารดุ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : โลหะเงินบริสุทธิ์ 
เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

กระบวนการรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุโดยการผลิตเป็นเงิน
บริสุทธิ์ดังนี้ 
1. แยกกรอบอะลูมิเนียม สายไฟฟ้าและกระจกออกจากแผ่นเซลล์ โดยแผ่นเซลล์ที่ได้
จะมีลักษณะที่ด้านติดเคลือบด้วยอีวีเอและด้านหลังติดเคลือบกับแบ็คชีทซึ่งเป็น
พลาสติกแข็ง 
2. แยกแผ่นเซลล์กับอีวีออกจากกันโดยการน าแผ่นเซลล์ไปแช่ในน้ ามันเบนซีนเพ่ือให้ 
อีวีเออ่อนตัวและถูกลอกออกจากแผ่นเซลล์ได้ง่าย 
3. น าแผ่นเซลล์ที่ลอกอีวีเอออกแล้วไปตัดให้มีขนาดเล็ก เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดการ
ในล าดับถัดไป 
4. น าแผ่นเซลล์ที่ตัดแล้วไปบรรจุในถังไนตริก จากนั้นกวนสารละลายเพ่ือให้เกิดการชะ
ละลายได้เร็วขึ้น ในการชะละลายพร้อมกับการกวนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง 
5. เมื่อครบเวลาน าสารละลายมากรองแยกส่วนที่ไม่ละลายออก โดยส่วนที่ไม่ละลาย  
นี้เป็นแผ่นเซลล์ที่ด้านหลังเป็นแบ็คชีทซึ่งแข็งและด้านหน้าเป็นแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน  
ส่วนสารละลายซึ่งมีเงินเป็นองค์ประกอบจะถูกน าไปเข้าสู่กระบวนการสกัดเงินต่อไป 
6. ในการสกัดเงินจะใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์เติมลงไปในสารละลายซึ่งจะท าให้
เกิดตะกอนเงินคลอไรด์สีขาวขึ้น จากนั้นจะคัดแยกเอาตะกอนดังกล่าวไปล้างน้ าให้
สะอาดเพ่ือน าไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
7. น าเงินคลอไรด์ไปละลายน้ าและเติมน้ าตาลและตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะท าให้
เกิดตะกอนของเงินสีด าเกิดขึ้น จากนั้นคัดแยกตะกอนออกแล้วน าไปล้างน้ าและอบ  
ไล่ความชื้น 



8. น าตะกอนเงินไปเผาจะได้ก้อนโลหะเงิน 

 
รูปที่ 2 ล าดับการทดลองการสกัดเงินจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน 

5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
 ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะพิจารณารอบการผลิตเดือนละ 

100 ตัน โดยใน1 ปีจะรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ 1 ,200 ตัน 
จะสามารถผลิตอะลูมิเนียม 123,360 กิโลกรัม สายไฟฟ้าทองแดงหุ้ม 11,220 กิโลกรัม 
กระจก 909,360 กิโลกรัม โลหะบัสบาร์ซึ่งเป็นโลหะผสมทองแดง ตะกั่ว ดีบุกและเงิน 
11,724 กิโลกรัม เงินบริสุทธิ์ 276 กิโลกรัม และเกล็ดซิลิคอนเวเฟอร์ 12,132 กิโลกรัม 
เมื่อวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยก าหนดให้รีไซเคิลแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในปริมาณ 1,200 ตันต่อปี ในระยะเวลา 10 ปี ของการลงทุน พบว่า สามารถ
ที่จะคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนที่ 3 ของปีแรกท่ีลงทุน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

วัตถุดิบ ความเสี่ยง PWF มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present 
Value: NPV) 
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 เริ่มได้
ก่าไรปีที ่

ความ
เป็นไปได้
ของการ
ลงทุน 

แผงเซลล์
แสงอาทิตย์
ที่ช ารุดหรือ
หมดอาย ุ

ปกติ 8% 51,253,874.00 0.57 108.66 
 เดือนที่ 3 

ปีที่ 1 
เป็นไปได้ 

ค่าใช้จ่าย+ 8% 50,143,829.12 0.58 108.63 
เดือนที่ 3 
ปีที่ 1 

เป็นไปได้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน 
NPV : 51,253,874.00-50,143,829.12 
B/C : 0.57-0.58 
IRR : 108.66-108.63 


