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“เซลล์แสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานจาก
ธรรมชาติวันนี้เรามารู้จัก พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้

มากกว่าเดิมกันเถอะ” 
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่

สร้างขึ้นส าหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยการน าสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีปริมาณ
มาก พบทั่ ว ไปในแร่ควอตซ์และทรายแก้ว  มาผ่ าน
กระบวนการถลุ งและท าให้มีความบริสุทธิ์ มากกว่ า 
99.9999% มีความหนาประมาณ 0.2 – 0.4 มิลลิเมตร  
 
 

 
แร่ควอตซ์และทรายแก้ว 

 
กลไกการท างานของของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อแสง

ตกกระทบบนแผ่นเซลล์  รังสีของแสงที่มีอนุภาคของ
พลังงานที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงาน
ให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวน าจนมีพลังงาน
มากพอที่จะหนีจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และ
เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบ
วงจรก็จะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ยิ่งแสงส่องแรงมาก
เท่าใดไฟฟ้าก็มีปริมาณมากขึ้นเท่านั้น เซลล์แสงอาทิตย์จะมี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่ ง
สอดคล้องและเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิต
ไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าใน
ช่วงเวลากลางวัน อย่างไรก็ตามในวันที่ มีเมฆมากก็ยัง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้เนื่องจาก
มีการสะท้อนของแสงอาทิตย์จากเมฆลงมาตกกระทบกับ
แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์  

 

เซลล์แสงอาทิตย์นิยมน ามาใช้ให้พลังงานให้กับ
อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข ใช้ผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่
ห่างไกลไม่มีสายส่งไฟฟ้า และมีการพัฒนาตู้เย็นที่เรียกว่า 
ความเย็นจากแสงอาทิตย์ (Solar Chill) สามารถท างานโดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ในขั้นของการทดลองใช้งาน 
ถ้าผ่านทดสอบและพัฒนาส าเร็จแล้วจะถูกน าไปใช้ส าหรับ
การเก็บอาหารและวัคซีนในพ้ืนที่ทุรกันดารนอกจากนี้ใน
การก่อสร้างยังใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้นโดยใช้เป็น
ส่วนประกอบส าคัญของการออกแบบ ตัวอย่างเช่น หลังคา
กระเบื้องหรือหินชนวนติดเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้แทน
วัสดุท าหลังคาที่ใช้กันทั่วไป เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
ไฟฟ้าท าให้ประหยัดขึ้น 
 
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ 

เซลล์แสงอาทิตย์ ในปัจจุบันแบ่ งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารกึ่งตัวน า
แบบผสม  (Compound Semiconductor) แ ล ะ เ ซ ล ล์
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ที่ ใ ช้ ส า ร กึ่ ง ตั ว น า ซิ ลิ ค อ น  ( Silicon 
Semiconductor) ซึ่งสามารถแยกตามลักษณะได้อีก 2 
แบบ คือ แบบที่อยู่ในรูปผลึก (Crystal) และแบบที่ไม่อยู่ใน
รูปผลึก (Amorphous)  

เซลล์แสงอาทิตย์ที่คนไทยนิยมใช้เป็นประเภทที่ใช้
สารกึ่งตัวน าซิลิคอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
1. Mono Crystalline / Single Crystalline 

มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางเรียงกันใน
แนวราบคล้ายการปูกระเบื้อง โดยมีเส้นสีเงินท าหน้าที่น า
กระแสไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแรกที่ถูกสร้าง
ขึ้น แม้จะมีราคาแพงแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดอื่น 
2. Poly Crystalline / Multi Crystalline 

มีลักษณะเป็นสีน้ าเงิน พร้อมคริสตัลสีรุ้ง เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นต่อยอดจากแบบผลึกเดี่ยว 
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3. Thin film / Amorphous 
 มีลักษณะเป็นสีด า อาจจะมี เส้นราง ๆ เป็น

บางครั้ง เป็นเซลล์แสงอาทิตยีที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
เท่าไร ส่วนมากจะใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่ หรือไม่ก็น าไปใช้
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา 
เป็นต้น 

ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารกึ่งตัวน าแบบผสม 
ห รื อ ท า ม า จ า ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ่ื น  ๆ  ( Compound 
Semiconductor) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ค่อยนิยมใช้
เท่าไร เนื่องจากมีราคาแพงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
ประมาณ 25% ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับบนยานอวกาศ 
ดาวเทียม และระบบรวมแสง อีกทั้งยังเหมาะกับพ้ืนที่ที่มี
ขนาดจ ากัดและมีปัญหาเรื่องการรองรับน้ าหนักด้วย 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมในหลายส่วนของ
โลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภค
พลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษในการ
ผลิตพลังงานโดยประเทศไทยมีการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในหลายจังหวัด โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
มีค่าความเข้มแสงอยู่ในช่วง 20-24 เมกะจูล/ตารางเมตร-
วัน บริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลาง โดยได้รับ
แสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 19-20 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน คิด
เป็น ร้อยละ 14.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ เมื่อ
ค านวณความเข้มแสงรวมรายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง พลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะใช้
ผลิตไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ยังสามารถใช้ส าหรับท าความร้อน
หรือท าความเย็นได้อีกด้วย แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์อาจมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของความเสถียร แต่ด้วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างมากโดยน าแบตเตอรี่มาใช้ควบคู่
กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท าให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มี
ความเสถียรเพิ่มข้ึนมาก 
สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ คือ การ
ก าจัดแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้ งานแล้ว 
เนื่องจากการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพ่ิงจะเริ่ม
มาได้ไม่นาน ซึ่งแต่ละแผ่นก็ยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 
20-25 ปี จึงท าให้ทุกวันนี้เรายังไม่มีรูปแบบการก าจัด
เซลล์แสงอาทิตย์ที่แน่ชัด ดังนั้น ปัจจุบันจึงใช้วิธีการส่งต่อ
ให้กับผู้ประกอบการที่รับจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
แทน ซึ่งในบริเวณรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอยู่ไม่ต่ า
กว่า 30 ราย โดยผู้ประกอบการแต่ละรายจะน าไปท าการรี
ไซเคิลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด 
เช่น การคัดแยกวัสดุด้วยความร้อนประมาณ 600 องศา
เซลเซียส และกระบวนการทางเคมี เพ่ือก าจัดสารเคลือบ
ป้องกันการสะท้อน ก่อนจะน าไปหลอมเป็นแท่งผลึกซิลิคอน 
แล้วน ากลับมาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์อีกครั้ง โดยกอง
นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มีการศึกษา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์โดยน าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ซิลิกอน 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

รุ่น JKM255PP-60 ที่น ามาใช้ในการทดลอง 
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(Polycrystalline Silicon) ที่ช ารุดมาใช้ทดลอง และได้ผลิตภัณฑ์
จากการรีไซเคิลหลายชนิด เช่น กระจก อะลูมิเนียม ทองแดง เงิน 
และซิลิกอน เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้

ที่ 0 2202 3897 หรือ 0 2202 3616 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง 

https://www.greenpeace.org/thailand/explore/transform

/renewables/solar/ 

http://www.thaisolarenergy.com/index.php/th/solar-

farm-thailand-th/ 

https://erc.kapook.com/article22.php 

https://ienergyguru.com/2015/07/solar-resource-map-

of-thailand/ 

ต้องยอมรับเลยว่ า เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นสิ่ งที่
น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของ
การใช้เป็นพลังงานทดแทนแทนพลังงานจากฟอสซิล เป็น
พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษ และยังสามารถช่วยลดภาวะ
โลกร้อน อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเซลล์แสงอาทิตย์อาจมีราคาถูก
ลง มีวิธีการจัดการรีไซเคิลที่ง่ายขึ้น และมีกฎหมายรองรับ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์อาจกลายเป็นพลังงาน
หลักได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
... ในเดือนหน้าเราจะทุกท่านไปพบกับวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่ง 
ที่ใช้ในการผลิตพลังงานที่ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน 
นั่นก็คือ BIOMASS ... โปรดติดตามตอนต่อไป 

 

กรอบ

อะลูมิเนียม 
กระจก 
แผ่นกาว 
แผ่นเซลลแ์สงอาทิตย์ 
แผ่นกาว 
แบ็คชีท 
Junction Box 

องค์ประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

บัสบาร์ (แถบลวดน าไฟฟ้า)  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

→ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ ทองแดงบริสุทธิ์ 99.9x% 

→ ด าเนินโครงการโดย กพร.ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โลหะเงิน  ด าเนินการแลว้เสร็จ 

→ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ เงินบริสุทธิ์ 99.9x% 

→ ด าเนินโครงการโดย กพร.ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ซิลิกอน  อยุ่ระหว่างด าเนินการ 

→ ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้ คือ โลหะซิลิกอน 

→ ด าเนินโครงการโดย กพร.  
องค์ประกอบของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ 


