
Raw material foresight  

 Solar Panel : Recycle to Reborn ตอนท่ี 1  
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเน่ือง

กาวสูอนาคตไปกับพลังงานแสงอาทิตย 

แ ม พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ า จ า ก แ ผ ง เ ซ ล ล

แสงอาทิตยมักถูกมองวาเป นแหล งพลัง งา น ท่ี

สะอาด เนื่องจากในชวงของการผลิตไฟฟาไม มีการ

เผาไหมเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษอากาศและ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมแบบอ่ืน ๆ แตแผงเซลล

แสงอาทิตยเม่ือหมดอายุการใชงานแลวสวนใหญ

จะกําจัดดวยวิธีการฝงกลบหรือเผาทําลายในสวนท่ี

ไมสามารถแยกนํากลับมาใชใหมได ซ่ึงปริมาณ

สะสมของแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีหมดอายุใ ช งาน

จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงอาจสงผลกร ะท บ ต อ

สิ่งแวดลอมในวงกวางได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา

และวางแผนในการนําแผงเซลลแสงอาทิตยมา 

รีไซเคิล (Recycling) เพ่ือนําวัสดุกลับมาใชในการ

ผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยใหมหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

จะทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยกลายเปนผลิ ตภัณฑ

รักษโลกสองเทา คือเปนท้ังแหลงผลิตพลังงาน

หมุนเวียน อีกท้ังยังสามารถนํากลับมาใชใหมได

หลังหมดอายุการใชงานโดยไม เปนภาร ะ ทา ง

สิ่งแวดลอมอีกดวย  

ชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตย 

ป ัจจุบันแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีมีการใช

งานอยูในปจจุบันจะสามารถแบ งไดเปน 2 กลุมหลัก 

ไดแก  

1 )  เ ซ ล ล แ ส ง อ า ทิ ต ย  ช นิ ด ผ ลึ ก 

(Crystalline Silicon Solar Cells) ซ่ึงป ัจจุบันท่ีมี

การติดต้ังใช งานกันอยางแพร หลาย ประกอบไป

ดวยชนิดผลึกเด่ียว ชนิดผลึกรวม และริบบอน 

นอกจากนี้แล วเซลลแสงอาทิตย  ท่ีไดนําเทคโนโลยี

ฟ ิล มบางซิลิกอนมาผนวกกับชนิดผลึกซิลิกอนหรือ

ท่ีเรียกว า  Heterojunction with Intrinsic Thin 

layer (HIT) ก็กําลังมีแนวโน มท่ีจะมีการใช งานมาก

ขึ้นเชนกัน 

2) เซลลแสงอาทิตย ชนิดฟ ิล มบางซ่ึง มี ท้ัง

ท่ีเปนฟลมบางซิลิกอนหรืออะมอร ฟ สซิ ลิ ก อน 

(Amorphous Silicon) และท่ีไมเปนซิลิกอน ไดแก  

ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด  (CdTe) และชนิดคอป

เปอรอินเดียมไดเซเลไนด (CIGS) เปนต น 

 

 

  
รูปท่ี 1 สวนประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตย

ชนิดผลึกซิลิกอน 

 

 
รูปท่ี 2 เซลลแสงอาทิตย ชนิดฟ ิล มบางซิลิกอน 

 

 



 
รูปที่ 3 เซลลแสงอาทิตยชนิดแคดเมียมเทลลูไรด 

 
รูปท่ี 4 เซลลแสงอาทิตย ชนิดคอปเปอรอินเดียม

แกลเลี่ยมไดเซเลไนด 

องคประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตย 

แผงเซลลแสงอาทิตยนั้นมีสวนประกอบท่ีแตกตาง

กัน ขึ้นอยูกับผูผลิตวาใชเทคโนโลยีในการ พัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดคาใชจายอยางไรบาง 

โดยแผงเซลลแสงอาทิตยแตละชนิดจะมีควา ม

แตกตางกันตามลักษณะโครงสรางและวัสดุท่ีใช ซ่ึง

ส า มา ร ถจํ าแนกองค ป ระกอบของแผง เซลล

แสงอาทิตยชนิดซิลิกอนผลึกและชนิดฟลมบาง 

ดังตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบองคประกอบของแผงเซลลแสงอาทิตยแตละชนิด 

ส วนประกอบ  
(รอยละโดยประมาณ) 

ชนิดผลึกซิลิกอน 
: c-Si 

ชนิดฟ ิล มบาง
ซิลิกอน : a-Si 

ชนิดแคดเมียมเทลลู
ไรด  : CdTe 

ชนิดคอปเปอร อินเดียมแกล
เลี่ยมไดเซเลไนด : CIGS) 

แก ว 74.10 86.00 95.00 84.00 
กรอบอลูมิเนียม  10.30 0.035 0.35 12.00 
ซิลิกอน  3.35 0.0064   
วัสดุห อหุ ม (EVA)  6.55  3.50 3.00 

วัสด ุเทดล าร  (Tedlar)  3.60    

กาวเช ื่อมประสาน  1.16 0.02   

เอ็มดีไอ   12.00   

ทองแดง (Copper)  0.57 0.90 1.00 0.80 
ดีบุก  0.12    
สังกะสี  0.20 0.04 0.01 0.10 
ตะก่ัว  0.05   0.04 
แคดเมียม (Cadmium)    0.07 0.0005 

โลหะเงิน (Silver)  0.004    

เทลลูเลียม    0.07  

อินเดียม  0.50 0.50  0.02 

เซเลเนียม     0.03 
แกลเลียม     0.01 
เจอมาเนียม   0.50   
ที่มา รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลลแสงอาทิตยของประเทศไทย โดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน https://webkc.dede.go.th/testmax/node/4443 

 
 



การจัดการซากแผงเซลลแสงอาทิตย 

แมวาป ัจจุบันประเทศไทยยังมีปริมาณขยะท่ี เกิด

จากโรงไฟฟ าพลังงานแสงอาทิตย คอนขางนอยมีประมาณ  

10,000 ตัน แตในอนาคต 15-20 ปขางหนาจะทยอยเพ่ิม

ถึง 120,000 - 600,000 ตันตอป ท้ังนี้หากไมมีมาตรการ

การกําจัดท่ีเหมาะสม ซากแผงดังกลาวสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมเปนวงกวาง อยางไรก็ตามการจัดการซาก

อิเล็กทรอนิกสเหลานี้ในประเทศไทย สวนใหญยังเปนการ

กําจัดแบบงาย ๆ มีตนทุนตํ่า โดยใชการคัดแยกขยะแลว

นําไปยอยเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยกอนเขาตามกระบวนการ

ปรับเสถียรกอนท้ิงในหลุมฝงกลบ ซ่ึงยังอาจก อให เกิดการ

ปลอยมลสารทางน้ําชะสูน้ําใต ดินได ดังนั้นหากยังมีการฝง

กลบก็ยังถือวาพลังงานแสงอาทิตยเปน วิธีการจั ด หา

พลังงานท่ีไมยั่งยืนอยางแทจริง 

ท้ังนี้ การพัฒนาใหพลังงานแสงอาทิตยใหมีความ

ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น จะตองพัฒนาแนวทางการนํากลับมาใชใหม 

รวมท้ังการออกแบบแผงเซลลแสงอาทิตยควรเปนการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ท่ีคํานึงถึง

สิ่งแวดลอม ตลอดวัฎจักรชีวิตของแผงฯ 

 
รูปท่ี 5 ปริมาณซากแผงเซลลแสงอาทิตยคาดการณ 

ต้ังแตป พ.ศ. 2565-2581 

ท่ีมา https://erdi.cmu.ac.th/?p=1671 

การรี ไซ เ คิลแผง เซลล แสง อา ทิตย ช นิดฟ ล มบาง

อะมอรฟสซิลิกอน 

โครงสรางและสวนประกอบของเซลลแสงอาทิตย 

ชนิดนี้ประกอบดวยวัสดุต้ังต นซ่ึงอาจจะเปนกระจกหรือ 

พลาสติกฟ ิล ม ซ่ึงการจัดการกับเซลลแสงอาทิตย ชนิดนี้จะ

นําวัสดุกลับมาใช ใหมโดยผานกระบวนการทางควา มรอน

เพ่ือแยกวัสดุและสารเคลือบผิวออกจากกัน อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากชั้นของสสารก่ึงตัวนํามีความบางมากจึงไมมีการ

นํ า ผ ง ดั งกล  า วนํ าก ลับมา ใช  ใหม  ส  งผล ให  เ ม่ือผาน

กระบวนการเผาจะไดเพียงเศษกระจกเท านั้นท่ีนํากลับมา

ใช ใหมได  

การรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดแคดเมียม เทลลู

ไรดและชนิดคอปเปอรอินเดียมแกลเล่ียมไดเซเลไนต  

สําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย ชนิดแคดเมียมเทลลู

ไรด นั้นบริษัท First Solar มีบทบาทสําคัญและเปนผู นํา

เทคโนโลยีนี้ โดยกระบวนการจั ดการกับแผง เ ซลล

แสงอาทิตย ชนิดนี้ซ่ึงมีวัฏจักรของแผงเซลลดังรูปท่ี 6 แผง

เซลลแสงอาทิตย ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด จะมีชวงเวลาใน

การใช งานประมาณ 20 -25 ป เชนเดียวกับแผงเซลล

แสงอาทิตย ชนิดอ่ืน ซ่ึงหลังจากผานการใชงานตา ม

ระยะเวลาแลวบริษัทผูผลิตจะทําการเรียกเก็บแผงกลับ

โรงงานเพ่ือเข าสูกระบวนการนํากลับมาใช ใหม 

 

 
รูปท่ี 6 วงจรของแผงเซลลแสงอาทิตยเทลลูไรด 

 

https://erdi.cmu.ac.th/?p=1671


ขั้นตอนในการรีไซเคิลเซลลแสงอาทิตย ชนิ ดฟ ิล ม

บา งแคดเ มียมเทลลู ไ ร ด  เ พ่ือนํ า ก ลับมา ใช  ใหม  มี

กร ะบวนกา ร ดั งต อ ไปนี้  คือ  ขั้ น แ ร ก ให แ ยกกรอบ

อะลูมิเนียมและกลองพักไฟฟาออก แลวนําแผงเขา สู

กระบวนการบดหยาบตอดวยการบดละเอียดใหไดชิ้นสวน

ขนา ดเล็ กปร ะมา ณ  4 - 5  มิล ลิ เมตร  และนํ า เข า สู

กระบวนการลอกฟลมโดยใชกรดกัดในถงัปฏิกิริยา แลว

กรองคัดแยกไดสวนท่ีเปนของเหลวซ่ึงมีสวนประกอบของ

สารก่ึงตัวนําแคดเมียมซัลไฟด (CdS) และแคดเมียมเทลลู

ไรด  (CdTe) และสวนของแข็งท่ีเปนกระจกและฟ ล ม

หอหุมเซลลแสงอาทิตย (EVA) ทําการแยกสารก่ึงตัวนํา

ออกจากสารละลายซ่ึงจะไดสารก่ึงตัวนําท่ีสามารถนํา

กลับมาใช งานไดอีกถึ ง 95% และในสวนของแข็ ง ท่ี

ประกอบไปด วยกระจกและฟ ิล มหอหุมเซลลแสงอา ทิตย

นั้นก็จะถูกคัดแยกดวยวิธีการคัดกรองดวยการสั่นสะเทือน 

( Vibration Screen) อี กครั้ ง จ น ใน ท่ีสุ ดจ ะได ก ร ะจก

กลับคืนประมาณ 90% 

ในสวนของเซลลคอปเปอร อินเดียมแกลเลี่ ยมได

เซเลไนดจะมีขั้นตอนการนํากลับมาใช ใหมเชนเดียวกับ

ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด เนื่องจากเปนเซลลแสงอาทิตย

ชนิดฟ ิล มบางท่ีมีกระบวนการผลิตคลายคลึงกัน แตกตาง

กันเฉพาะสารเคมีท่ีใช เทานั้น 

อยางไรก็ตาม ซากแผงเซลลแสงอาทิตยของ ท้ัง

สองแบบมีปริมาณซากยังไมมาก กพร. จึงเลือกชนิดแผง

เซลล แ ส งอา ทิตย แบบผลึก ซิลิ กอนท่ี มีการใชอยาง

แพรหลายและเริ่มมีปริมาณซากท่ีมากขึ้นมาทําการศึกษา

ทดลอง ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดความคุมคาจากการรี

ไซเคิลมากท่ีสุด 

การรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกซิลิกอน 

กระบวนศึกษาทดลองเก่ียวกับซากแผงเซลล

แสงอาทิตยชนิ ดซิลิกอนแบบครบวงจร ของ กพร . 

ประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ 

1) กระบวนการคัดแยกแผงเซลลแสงอาทิตย โดย

ผานกระบวน 3  ขั้นตอน คือ การถอดแยกเบื้ อ งต น 

กระบวนการคัดแยกดวยความรอน และกระบวนการ คัด

แยกทางกายภาพ ทําใหไดผลผลิตหรือวัสดุท่ีแยกออกมา

ได คือ กรอบอะลูมิเนียม ขอตอมุมอะลูมิเนียม สายไฟฟา

และJunction box แผนซิลิกอน แถวบลวดนําไฟฟา และ

กระจก  

2) กระบวนการรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตย โดย

นําวัสดุท่ีไดจากกระบวนการคัดแยกท่ีมีความเปนไปได มา

ผ า นกร ะบวนการ  เช น  กระบวนกา รทาง เค มีหรือ

กระบวนการทางความรอน ทําใหเปนวัสดุท่ีมีความบริสุทธ์ิ

สูง สามารถนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ได ไดแก โลหะเงิน ทองแดงบริสุทธ์ิ อะลูมิเนียมไฮ

ดรอกไซด Al(OH)3  แผนซิลิกอน (99.9%Si) เปนตน 

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจในอนาคตของการรีไซ เ คิล

ซากแผงเซลลแสงอาทิตย 

ในปจจุบันแผงเซลลแสงอาทิตยจํานวนมาก ท่ีถูก

ใชมานานเริ่มชํารุดหรือหมดอายุในการผลิตไฟฟา หากมี

กระบวนการจัดการและเทคโนโลยีการรีไซเคิลอยาง เปน

ร ะบบ  จ ะเป น กา ร เ พ่ิม มูลค า ให กับซา กแผง เซลล

แสงอาทิตยท่ีเกิดขึ้นใหกลายเปนวัตถุดิบทดแทนใหแก

ภาคอุตสาหกรรม กอใหเกิดธุรกิจใหม และยังเปนการลด

ปญหามลพิษตอส่ิงแวดลอมดวย โดยสามารถรีไซเคิล

สวนประกอบตาง ๆ ใหสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบ

ในภาคอุตสาหกรรม ไดแก เศษกระจก โลหะผสมซิลิกอน 

เงินบริสุทธ์ิ ทองแดงบริสุทธ์ิ อะลูมิเนียม แคดเมียม และ

อินเดียม เปนตน ตามแนวคิดการทําเหมืองแรในเมือง 

(Urban Mining) ท่ี มีก า ร เปลี่ ย นขยะเป นทรั พยากร

ทดแทน ซ่ึงจะชวยพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันไปพรอมกับการสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ และ

เปนการปรับตัวเ พ่ือรับ มือกับปญหา ปริ มา ณสํ า ร อง



ทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลง และปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมี

แนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

เ ร า จ ะเห็ นป จจัย เชิงบวกและโอกาสหลาย

ประการ ในระบบเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดล อมใน

การผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยดวยการนําวัสดุท่ีใชแลว

กลับมาใชใหม อีกท้ังราคาพลังงานแสงอาทิตยท่ีลดลง

อยางตอเนื่อง ทําใหภาคครัวเรือนและธุรกิจตาง ๆ อาจมี

การลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เปนผลใหมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอุตสาหกร รม

การรีไซเคิลซากแผงเซลลแสงอาทิตย 

หากทานเล็งเห็นประโยชนหรือโอกาสท่ีดีจากการ

รีไซเคิล โปรดติดตามตอนตอไปสําหรับรายละ เ อียด

กระบวนการในการรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีพัฒนา

โดย กพร.  

 

อางอิง 

https://www.greenmatch.co.uk/blog/2017/10/th

e-opportunities-of-solar-panel-recycling 

https://webkc.dede.go.th/testmax/node/4443 

https://erdi.cmu.ac.th/?p=1671 

https://www.thaiquote.org/content/245765 
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https://webkc.dede.go.th/testmax/node/4443
https://erdi.cmu.ac.th/?p=1671
https://www.thaiquote.org/content/245765

	ก้าวสู่อนาคตไปกับพลังงานแสงอาทิตย์
	ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
	องค์ประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
	แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ซึ่งสามารถจำแนกองค์ประกอบของแผง...
	การจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
	การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอน
	การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์และชนิดคอปเปอร์อินเดียมแกลเลี่ยมไดเซเลไนต์
	การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน
	ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตของการรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

