
เทคโนโลยพีลังงานเซลล์แสงอาทติย์ 

(Solar cell  energy  technology) 

วลัลภ  หอมระหดั 

 

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเลคทรอนิกส ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนอุปกรณ

สําหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิกอน ซ่ึงมีราคาถูก

ท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลกมาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ และทันที

ท่ีแสงตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกวา โฟตอน (Proton) จะ

ถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารก่ึงตัวนําจนมีพลังงานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรง

ดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระ ดังนั้นเม่ืออิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีครบวงจรจะทําใหเกิด

ไฟฟากระแสตรงข้ึน เม่ือพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยพบวา เซลลแสงอาทิตยจะมี

ประสิทธิภ าพการผลิต ไฟฟ าสู ง ท่ีสุ ด ในชวงเวลากลางวัน  ซ่ึ งสอดคลองและเหมาะสมในการนํ า                

เซลลแสงอาทิตยมาใชผลิตไฟฟา เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน  

 

 รูปท่ี 1  เทคโนโลยพีลงังานเซลลแ์สงอาทิตย ์

ท่ีมา:เว็บไซตไทยรัฐออนไลน 24 พ.ค. 2553 

1.ประวัติความเปนมาของเซลลแสงอาทิตย 

เซลลแสงอาทิตยถูกสรางข้ึนมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โดย แชปปน (Chapin) ฟูล

เลอร (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แหงเบลลเทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยท้ัง 3 ทานนี้ไดคนพบ

เทคโนโลยีการสรางรอยตอ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม โดยวิธีการแพรสารเขาไปในผลึกของซิลิกอน จนไดเซลล

แสงอาทิตยอันแรกของโลก ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซ่ึงปจจุบันนี้เซลลแสงอาทิตยไดถูกพัฒนาข้ึนจนมี

ประสิทธิภาพสูงกวา 15% แลว ในระยะแรกเซลลแสงอาทิตยสวนใหญจะใชสําหรับโครงการดานอวกาศ 

ดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีสงจากพ้ืนโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลัง
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ไฟฟา ตอมาจึงไดมีการนําเอาแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชบนพ้ืนโลกเชนในปจจุบันนี้ เซลลแสงอาทิตยในยุค

แรกๆ สวนใหญจะมีสีเทาดํา แตในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหเซลลแสงอาทิตยมีสีตางๆ กันไป เชน แดง น้ํา

เงิน เขียว ทอง เปนตน เพ่ือความสวยงาม 

 2.ความหมายของ Solar Cell หรือ PV 

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือเซลล 

photovoltaic ซ่ึงตางก็มีท่ีมาจากคําวา Photovoltaic โดยแยกออกเปน photo หมายถึง แสง และ volt 

หมายถึง แรงดันไฟฟา เม่ือรวมคําแลวหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุท่ีมี

ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง แนวความคิดนี้ไดถูกคนพบมาตั้งแต ป 

ค.ศ. 1839 แตเซลลแสงอาทิตยก็ยังไมถูกสรางข้ึนมา จนกระท่ังใน ป ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐเซลล

แสงอาทิตย และไดถูกนําไปใชเปนแหลงจายพลังงานใหกับดาวเทียมในอวกาศ เม่ือ ป ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุป

ไดวา เซลลแสงอาทิตย คือ สิ่งประดิษฐท่ีทําจากสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อารเซไนด 

(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด  (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด  (Cadmium 

Telluride) และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเลไนด (Copper Indium Diselenide) เปนตน ซ่ึงเม่ือไดรับ

แสงอาทิตยโดยตรงก็จะเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟา และจะถูกแยกเปนประจุไฟฟาบวกและลบเพ่ือใหเกิด

แรงดันไฟฟาท่ีข้ัวท้ังสองของเซลลแสงอาทิตย เม่ือนําข้ัวไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยตอเขากับอุปกรณไฟฟา

กระแสตรง กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูอุปกรณเหลานั้น ทําใหสามารถทํางานได 

3.ประเภทของเซลลแสงอาทิตย 

เซลลแสงอาทิตยท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน จะแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือกลุม เซลลแสงอาทิตยท่ี

ทําจากสารก่ึงตัวนําประเภทซิลิคอน จะแบงตามลักษณะของผลึกท่ีเกิดข้ึน คือ แบบท่ีเปน รูปผลึก ( Crystal ) 

และแบบท่ีไมเปนรูปผลึก (Amorphous) แบบท่ีเปนรูปผลึก จะแบงออกเปน2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 

( Single Crystalline Silicon Solar Cell) และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน ( Poly Crystalline Silicon Solar 

Cell) แบบท่ีไมเปนรูปผลึก คือ ชนิดฟลมบางอะมอรฟสซิลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell) กลุม

เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารประกอบท่ีไมใชซิลิคอน ซ่ึงประเภทนี้ จะเปนเซลลแสงอาทิตยท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงถึง 25% ข้ึนไป แตมีราคาสูงมาก ไมนิยมนํามาใชบนพ้ืนโลก จึงใชงานสําหรับดาวเทียมและระบบรวมแสง

เปนสวนใหญ แตการพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหมจะทําใหมีราคาถูกลง และนํามาใชมากข้ึนในอนาคต 

(ปจจุบันนํามาใชเพียง 7 % ของปริมาณท่ีมีใชท้ังหมด) 

4.ชนิดของเซลลแสงอาทิตย 

แบงตามวัสดุท่ีใชเปน 3 ชนิดหลักๆ คือ 



 

 

 

                                                                         รูปท่ี 2 ชนิดของเซลลแสงอาทิตย 

ท่ีมา:http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&

id=2128&Itemid=14 

เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือท่ี

รูจักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar 

Cell) ลักษณะเปนแผนซิลิคอนแข็งและบางมาก เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารก่ึงตัวนําอ่ืนๆ เชน แกลเลี่ยม 

อารเซไนด, แคดเมียม เทลเลอไรด และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเลไนด เปนตน มีท้ังชนิดผลึกเดี่ยว (Single 

Crystalline)และผลึกรวม(Polycrystalline)เซลลแสงอาทิตย ท่ี ทํ าจากแกลเลี่ ยม  อาร เซไนด  จะให

ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25% เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากอะมอรฟสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

ลักษณะเปนฟลมบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ําหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%  

 

5.โครงสรางของเซลลแสงอาทิตย 

โครงสรางท่ีนิยมมากท่ีสุด ไดแก รอยตอพีเอ็นของสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําท่ีราคาถูกท่ีสุดและมีมาก

ท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนํามาสรางเซลลแสงอาทิตย โดยนําซิลิคอนมาถลุง และผานข้ันตอนการทําให

บริสุทธิ์ จนกระท่ังทําใหเปนผลึก จากนั้นนํามาผานกระบวนการแพรซึมสารเจือปนเพ่ือสรางรอยตอพีเอ็น โดย

เม่ือเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเปนสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (เพราะนําไฟฟาดวยอิเล็กตรอนซ่ึงมีประจุลบ) และเม่ือ

เติมสารเจือโบรอน จะเปนสารก่ึงตัวนําชนิดพี (เพราะนําไฟฟาดวยโฮลซ่ึงมีประจุบวก) ดังนั้น เม่ือนําสารก่ึง

ตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอกัน จะเกิดรอยตอพีเอ็นข้ึน โครงสรางของเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิคอน อาจมี

รูปรางเปนแผนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวดานรับแสงจะมีชั้น



 

 

แพรซึมท่ีมีการนําไฟฟา ข้ัวไฟฟาดานหนาท่ีรับแสงจะมีลักษณะคลายกางปลาเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีรับแสงมากท่ีสุด 

สวนข้ัวไฟฟาดานหลังเปนข้ัวโลหะเต็มพ้ืนผิว 

6.สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตย 

 

รูปท่ี 3 สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตย 

ท่ีมา: http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/11.html 

 

 

 

รูปท่ี 4 สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตย 

ท่ีมา:http://www.kanhasolar.com/images/column_1328088481/know_120201_component-

2.jpg 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/11.html


 

 

แรงเคลื่อนไฟฟาท่ีผลิตข้ึนจากเซลลแสงอาทิตยเพียงเซลลเดียวจะมีคาต่ํามาก การนํามาใชงานจะตอง

นําเซลลหลาย ๆ เซลล มาตอกันแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมคาแรงเคลื่อนไฟฟาใหสูงข้ึน เซลลท่ีนํามาตอกันในจํานวน

และขนาดท่ีเหมาะสมเรียกวา แผงเซลลแสง อาทิตย (Solar Module หรือ Solar Panel) การทําเซลล

แสงอาทิตยใหเปนแผงก็เพ่ือความสะดวกในการนําไปใชงาน ดานหนาของแผงเซลล ประกอบดวย แผนกระจก

ท่ี มีสวนผสมของเหล็กต่ํา ซ่ึงมีคุณสมบัติในการยอมใหแสงผานไดดี และยังเปนเกราะปองกันแผนเซลลอีกดวย 

แผงเซลลจะตองมีการ ปองกันความชื้นท่ีดีมาก เพราะจะตองอยูกลางแดดกลางฝนเปนเวลายาวนาน ในการ

ประกอบจะตองใชวัสดุท่ีมีความคงทนและปอง กันความชื้นท่ีดี เชน ซิลิโคนและ อีวีเอ (Ethelele Vinyl 

Acetate) เปนตน เพ่ือเปนการปองกันแผนกระจกดานบนของแผงเซลล จึง ตองมีการทํากรอบดวยวัสดุท่ีมี

ความแข็งแรง แตบางครั้งก็ไมมีความจําเปน ถามีการเสริมความแข็งแรงของแผนกระจกใหเพียงพอ ซ่ึงก็

สามารถทดแทนการทํากรอบได เชน กัน  ดั งนั้ นแผงเซลลจึ งมีลั กษณะเปนแผน เรียบ  (laminate)  

       ข้ันตอนการผลิตสารซิลิคอนบริสุทธิ์ 

 

7.ข้ันตอนการผลิตเซลลแสงอาทิตย 

7.1 เซลลแสงอาทิตย ท่ี ทําจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystal) หรือ Monocrystalline มี

ข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

นําซิลิคอนท่ีถลุงไดมาหลอมเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิประมาณ 1400 °C แลวดึงผลึกออกจากของเหลว 

โดยลดอุณหภูมิลงอยางชาๆ จนไดแทงผลึกซิลิคอนเปนของแข็ง แลวนํามาตัดเปนแวนๆนําผลึกซิลิคอนท่ีเปน

แวน มาแพรซึมดวยสารเจือปนตางๆ เพ่ือสรางรอยตอพีเอ็นภายในเตาแพรซึมท่ีมีอุณหภูมิประมาณ        

900-1000 °C แลวนําไปทําชั้นตานการสะทอนแสงดวยเตาออกซิเดชั่นท่ีมีอุณหภูมิสูงทําข้ัวไฟฟาสองดานดวย

การฉาบไอโลหะภายใตสุญญากาศ เม่ือเสร็จเรียบรอยแลวจะตองนําไปทดสอบประสิทธิภาพดวยแสงอาทิตย

เทียม และวัดหาคุณสมบัติทางไฟฟา 

7.2 เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม (Polycrystalline) มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

นําซิลิคอนท่ีถลุงและหลอมละลายเปนของเหลวแลวมาเทลงในแบบพิมพ เม่ือซิลิคอนแข็งตัว จะได

เปนแทงซิลิคอนเปนแบบผลึกรวม แลวนํามาตัดเปนแวนๆจากนั้นนํามาแพรซึมดวยสารเจือปนตางๆ และทํา

ข้ัวไฟฟาสองดานดวยวิธีการเชนเดียวกับท่ีสรางเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว 



 

 

7.3เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากท่ีทําจากอะมอรฟสซิลิคอน มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

ทําการแยกสลายกาซไซเลน (Silane Gas) ใหเปนอะมอรฟสซิลิคอน โดยใชอุปกรณท่ีเรียกวา เครื่อง 

Plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) เปนการผานกาซไซเลนเขาไปในครอบแกวท่ีมีข้ัวไฟฟาความถ่ี

สูง จะทําใหกาซแยกสลายเกิดเปนพลาสมา และอะตอมของซิลิคอนจะตกลงบนฐานหรือสแตนเลสสตีลท่ีวาง

อยูในครอบแกว เกิดเปนฟลมบางขนาดไมเกิน 1 ไมครอน (0.001 มม.)ขณะท่ีแยกสลายกาซไซเลน จะผสม

กาซฟอสฟนและไดโบเรนเขาไปเปนสารเจือปน เพ่ือสรางรอยตอพีเอ็นสําหรับใชเปนโครงสรางของเซลล

แสงอาทิตย การทําข้ัวไฟฟา มักใชข้ัวไฟฟาโปรงแสงท่ีทําจาก ITO (Indium Tin Oxide) 

7.4เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากแกลเล่ียม อารเซไนด มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

ข้ันตอนการปลูกชั้นผลึก ใชเครื่องมือ คือ เตาปลูกชั้นผลึกจากสถานะของเหลว (LPE; Liquid Phase 

Epitaxy)ข้ันตอนการปลูกชั้นผลึกท่ีเปนรอยตอเอ็นพี ใชเครื่องมือ คือ เครื่องปลูกชั้นผลึกดวยลําโมเลกุล (MBE; 

Molecular Beam Epitaxy) 

8. หลักการทํางานท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตย 

 

รูปท่ี 5 หลักการทํางานท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตย 

ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/05.html 

เม่ือมีแสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตย จะเกิดการสรางพาหะนําไฟฟาประจุลบและบวกข้ึน 

ไดแก อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาท่ีสรางสนามไฟฟาภายในเซลล เพ่ือแยกพาหะนํา

ไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีข้ัวลบ และพาหะนําไฟฟาชนิดโฮลไปท่ีข้ัวบวก (ปกติท่ีฐานจะใชสารก่ึงตัวนําชนิดพี 

ข้ัวไฟฟาดานหลังจึงเปนข้ัวบวก สวนดานรับแสงใชสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น ข้ัวไฟฟาจึงเปนข้ัวลบ) ทําใหเกิด

แรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงท่ีข้ัวไฟฟาท้ังสอง เม่ือตอใหครบวงจรไฟฟาจะเกิดกระแสไฟฟาไหลข้ึน  

 9.อุปกรณสําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 



 

 

เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรง จึงนํากระแสไฟฟาไปใชไดเฉพาะกับอุปกรณไฟฟากระแสตรง

เทานั้น หากตองการนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาท่ีใชไฟฟากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไวใชตอไป จะตอง

ใชรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ อีก โดยรวมเขาเปนระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย อุปกรณสําคัญๆ มี

ดังนี้ 

 

รูปท่ี 6 อุปกรณสําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/08.html 

แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ซ่ึง

เปนไฟฟากระแสตรงและมีหนวยเปนวัตต (Watt) มีการนําแผงเซลลแสงอาทิตยหลายๆ เซลลมาตอกันเปน

แถวหรือเปนชุด (Solar Array) เพ่ือใหไดพลังงานไฟฟาใชงานตามท่ีตองการ โดยการตอกันแบบอนุกรม จะ

เพ่ิมแรงดันไฟฟา และการตอกันแบบขนาน จะเพ่ิมพลังงานไฟฟา หากสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรแตกตางกัน ก็

จะมีผลใหปริมาณของคาเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไมเทากันดวย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลตอการผลิตพลังงาน

ไฟฟา หากอุณหภูมิสูงข้ึน การผลิตพลังงานไฟฟาจะลดลง  เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller)   

ทําหนาท่ีประจุกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุ

กระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจาย

กระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่ดวย ดังนั้น การทํางานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เม่ือประจุกระแสไฟฟา

เขาสูแบตเตอรี่จนเต็มแลว จะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟา (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจาย

กระแสไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงดวย) ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะใชเครื่อง

ควบคุมการประจุกระแสไฟฟาในกรณีท่ีมีการเก็บพลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่เทานั้น แบตเตอรี่ (Battery) ทํา

หนาท่ีเปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยไวใชเวลาท่ีตองการ เชน เวลาท่ีไมมี

แสงอาทิตย เวลากลางคืน หรือนําไปประยุกตใชงานอ่ืนๆ แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดใหเลือกใชงาน

ตามความเหมาะสม  เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาท่ีแปลงพลังงานไฟฟาจากกระแสตรง (DC) 



 

 

ท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย ใหเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ (AC) เพ่ือใหสามารถใชไดกับอุปกรณ

ไฟฟากระแสสลับ แบงเปน 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับทุกชนิด และ 

Modified Sine Wave Inverter ใชไดกับอุปกรณไฟฟากระแสสลับท่ีไมมีสวนประกอบของมอเตอรและหลอด

ฟลูออเรสเซนตท่ีเปน Electronic ballast  ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection) ทําหนาท่ีปองกัน

ความเสียหายท่ีเกิดกับอุปกรณไฟฟาเม่ือฟาผา หรือเกิดการเหนี่ยวนําทําใหความตางศักยสูง ในระบบท่ัวไปมัก

ไมใชอุปกรณนี้  จะใชสําหรับระบบขนาดใหญและมีความสําคัญเทานั้น รวมถึงตองมีระบบสายดินท่ีมี

ประสิทธิภาพดวย 

10. คุณสมบัติและตัวแปรท่ีสําคัญของเซลลแสงอาทิตย 

ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีสวนทําใหเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการทํางานในแตละพ้ืนท่ีตางกัน และมี

ความสําคัญในการพิจารณานําไปใชในแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนการนําไปคํานวณระบบหรือคํานวณจํานวนแผง

แสงอาทิตยท่ีตองใชในแตละพ้ืนท่ี มีดังนี้ ความเขมของแสง กระแสไฟ (Current) จะเปนสัดสวนโดยตรงกับ

ความเขมของแสง หมายความวาเม่ือความเขมของแสงสูง กระแสท่ีไดจากเซลลแสงอาทิตยก็จะสูงข้ึน ในขณะ

ท่ีแรงดันไฟฟาหรือโวลตแทบจะไมแปรไปตามความเขมของแสงมากนัก ความเขมของแสงท่ีใชวัดเปน

มาตรฐานคือ ความเขมของแสงท่ีวัดบนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปรง ปราศจากเมฆหมอกและวัดท่ี

ระดับน้ําทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตยตั้งฉากกับพ้ืนโลก ซ่ึงความเขม ของแสงจะมีคาเทากับ 100 mW ตอ ตร.

ซม. หรือ 1,000 W ตอ ตร.เมตร ซ่ึงมีคาเทากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถาแสงอาทิตยทํามุม 60 องศา

กับพ้ืนโลกความเขมของแสง จะมีคาเทากับประมาณ 75 mW ตอ ตร.ซม. หรือ 750 W ตอ ตร.เมตร ซ่ึงมีคา

เทากับ AM2 กรณีของแผงเซลลแสงอาทิตยนั้นจะใชคา AM 1.5 เปนมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของ

แผง อุณหภูมิ กระแสไฟ (Current) จะไมแปรตามอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในขณะท่ีแรงดันไฟฟา (โวลท) จะ

ลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวทุกๆ 1 องศาท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําใหแรงดันไฟฟาลดลง 0.5% และในกรณี

ของแผงเซลลแสงอาทิตยมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตยคือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C 

เชน กําหนดไววาแผงแสงอาทิตยมีแรงดันไฟฟาท่ีวงจรเปด (Open Circuit Voltage หรือ V oc) ท่ี 21 V ณ 

อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความวา แรงดันไฟฟาท่ีจะไดจากแผงแสงอาทิตย เม่ือยังไมไดตอกับอุปกรณ

ไฟฟา ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะเทากับ 21 V ถาอุณหภูมิสูงกวา 25 องศา C เชน อุณหภูมิ 30 องศา C จะ

ทําใหแรงดันไฟฟาของแผงแสงอาทิตยลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตยท่ี 

V oc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V – 0.525V) สรุปไดวา เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 

แรงดันไฟฟาก็จะลดลง ซ่ึงมีผลทําใหกําลังไฟฟาสูงสุดของแผงแสงอาทิตยลดลงดวย จากขอกําหนดดังกลาว

ขางตน กอนท่ีผูใชจะเลือกใชแผงแสงอาทิตย จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติของแผงท่ีระบุไวในแผงแตละชนิดดวย

วา ใชมาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานท่ีใชวัดแตกตางกันหรือไม เชนแผงชนิดหนึ่งระบุวา ใหกําลังไฟฟาสูงสุดได 

80 วัตต ท่ีความเขมแสง 1,200 W ตอ ตร.เมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศา C ขณะท่ีอีกชนิดหนึ่งระบุวา ให

กําลังไฟฟาสูงสุดได 75 วัตต ท่ีความเขมแสง 1,000 W ตอ ตร.เมตร และอุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศา C แลว 



 

 

จะพบวาแผงท่ีระบุวาใหกําลังไฟฟา 80 W จะใหกําลังไฟฟาต่ํากวา จากสาเหตุดังกลาว ผูท่ีจะใชแผงจึงตอง

คํานึงถึงขอกําหนดเหลานี้ในการเลือกใชแผงแตละชนิดดวย 

11.ลักษณะเดนของเซลลแสงอาทิตย 

11.1ใชพลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย ซ่ึงสะอาดและบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาท่ีจะทําให 

สิ่งแวดลอมเปนพิษ 

11.2เปนการนําพลังงานจากแหลงธรรมชาติมาใชอยางคุมคาและไมมีวันหมดไปจากโลกนี้ 

11.3สามารถนําไปใชเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาไดทุกพ้ืนท่ีบนโลก และไดพลังงานไฟฟาใชโดยตรง 

11.4ไมตองใชเชื้อเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย รวมถึงไมมีการเผาไหม จึงไมกอใหเกิดมลภาวะดาน

อากาศและน้ํา 

11.5ไมเกิดของเสียขณะใชงาน จึงไมมีการปลอยมลพิษทําลายสิ่งแวดลอม 

11.6ไมเกิดเสียงและไมมีการเคลื่อนไหวขณะใชงาน จึงไมเกิดมลภาวะดานเสียง 

11.7เปนอุปกรณท่ีติดตั้งอยูกับท่ี และไมมีชิ้นสวนใดท่ีมีการเคลื่อนไหวขณะทํางาน จึงไมเกิดการ 

สึกหรอ 

11.8ตองการการบํารุงรักษานอยมาก 

11.9อายุการใชงานยืนยาวและประสิทธิภาพคงท่ี 

11.10มีน้ําหนักเบา ติดตั้งงาย เคลื่อนยายสะดวกและรวดเร็ว 

11.11ชวยลดปญหาการสะสมของกาซตางๆ ในบรรยากาศ เชน คารบอนมอนอกไซด, ซัลเฟอรไออก

ไซด, ไฮโดรคารบอน และกาซไนโตรเจนออกไซด ฯลฯ  
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