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การเลอืกซอืแผงโซลา่เซลล ์
 

 
โดย ถนดั เกษประดษิฐ 

 
การผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยโ์ดยอาศัยแผงโซลา่เซลลห์รอืเซลลแ์สงอาทติย ์ (Solar 

module) กําลังมคีวามนยิมเพิม่มากขนึ เนือ่งจากสภาวะนํามันทีม่รีาคาเพิม่สงูขนึ ในทางตรงกนัขา้มแผง   
โซลา่เซลลม์รีาคาตํา่ลง และมปีระสทิธภิาพการทํางานสงูขนึ 

การเลอืกซอืแผงโซลา่เซลลเ์ป็นสิง่สําคัญเป็นอยา่งยิง่ เนือ่งจากแผงโซลา่เซลลม์หีลายตัวแปรที่
ควรจะพจิารณาทังนเีพือ่ความเหมาะสมตอ่การใชง้านอกีทังยังมเีรือ่งของคณุภาพของวัสด ุ และความปราณีต
ในการประกอบแผงโซลา่เซลลด์ว้ย บทความนจีะชว่ยใหท้ราบถงึความแตกตา่งและลักษณะของแผงโซลา่
เซลลท์ีด่ ีชว่ยใหต้ัดสนิใจเลอืกซอืแผงโซลา่เซลลไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบัการใชง้าน  
 
1. ชนดิของแผงโซลา่เซลล ์ 

โดยทั่วไปแผงโซลา่เซลลจ์ะทํามาจากซลิกิอน(Sillicon) สามารถแบง่เป็น 2 ชนดิ คอืแบบอะมอฟัส 
(Amorphous) และชนดิเรยีงผลกึ(Multi aray) ซึง่แบบชนดิเรยีงผลกึยังสามารถแบง่ยอ่ยๆ ไดอ้กีสองแบบ 
คอืแบบผสม(Poly crystalline) และผลกึเดีย่ว(Mono crystalline) เพือ่เป็นแนวทางในการตัดสนิใจ จําเป็นที่
ตอ้งทราบชนดิและความเหมาะสมของการใชง้านของแผงโซลา่เซลลด์ังกลา่ว  
 

1.1 แผงโซลา่เซลลช์นดิ อะมอฟสั 
       แผงโซลา่เซลลช์นดินจีะมลีักษณะเป็นแผน่ฟิลม์เคลอืบบางๆ ลักษณะโดยทั่วไปจะมลีักษณะ
เป็นสดํีา ตามรปูทีแ่สดง 
 
 

 
รปูที ่1 แผงโซลา่เซลลช์นดิอะมอฟัส 

 
โดยสว่นใหญอ่ะมอฟัสจะผลติแรงดันโวลลส์งูประมาณ 36-60 โวลล ์และมแีอมป์ตํา่ จงึทําใหเ้หมาะสําหรับที่
จะใชก้บัระบบทํางานทีต่อ้งการแรงดันสงู เชน่ ระบบปัมนํา หรอืระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งทีม่รีะยะของสายไฟ
ยาวๆ การใชง้านของแผงอะมอฟัสตอ้งมกีารเลอืกใชอ้ปุกรณ์รว่มทีเ่หมาะสม เชน่ เครือ่งชารท์แบตเตอรี ่และ
เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าทีเ่หมาะสมกบัแรงดันของแผง โดยทั่วไปไมน่ยิมใชแ้บตเตอรี ่ 12 โวลล ์ เพยีงลกู
เดยีวเพราะจะทําใหส้ญูเสยีแรงดันไปโดยเปลา่ประโยชน ์ถา้แผงอะมอฟัสมแีรงดันทํางานที ่48-60 โวลลค์วร
ตอ่แบตเตอรีข่นาด 12 โวลล ์ตอ่แบบอนุกรมใหม้แีรงดันที ่ 48 โวลล ์ซึง่การตอ่แบตเตอรีล่ักษณะนจีะทําให ้
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากแผงโซลา่เซลลไ์ดส้งูสดุ ขอ้เสยีของแผงชนดินคีอือายกุารใชง้านประมาณ 5-6 ปี 
ซึง่ถอืวา่ไมม่าก แตแ่ผงชนดินจีะมรีาคาไมแ่พงสามารถผลติไดใ้นประเทศไทย ขอ้ควรพจิารณาคอื 
ประสทิธภิาพของแผงชนดินไีมส่งูประมาณ 5-6 เปอรเ์ซ็นตเ์ทา่นัน ดังนันการตดิตังแผงชนดินจีงึตอ้งอาศัย
พนืทีม่าก  
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1.2 แผงชนดิเรยีงผลกึ 
      แผงโซลา่เซลลน์ทํีามาจากการเรยีงตัวของวาฟเฟอร(์wafers) หรอืทีน่ยิมเรยีกวา่เซลล(์Cell) 

และนํามาเขา้กรอบโดยมกีระจกใสปิดอยูด่า้นหนา้ วาฟเฟอรท์ีไ่ดข้นึอยูก่บัชนดิของวัดสทุีใ่ชทํ้าซึง่อาจจะทํา
จากผลกึเดีย่วหรอืผลกึผสม ดังแสดงในรปูที ่2 

 

 
 

รปูที ่2 กอ้นวาฟเฟอรก์อ่นจะตัดออกเป็นแผน่เซลล ์
 

แรงดันการใชง้านของแผงชนดินอียูร่ะหวา่ง 16-20 โวลล ์แตจ่ะมกีระแสสงูขนึเมือ่จํานวนวัตตเ์พิม่ขนึ 
เนือ่งจากวัสดทุีใ่ชทํ้าวาฟเฟอรม์คีวามแตกตา่งกนัจงึสามารถแบง่ชนดิของแผงโซลา่เซลลท์ีเ่ป็น

แบบเรยีงผลกึไดเ้ป็นสองแบบ คอื  
 
 

1.2.1 แบบผลกึผสม (Poly crystalline) 
        แผงโซลา่เซลลช์นดินทํีามาจากซลิกิอนสองชนดิขนึไปมาทําละลายดว้ยความรอ้นสงูและทํา

ใหเ้ย็นตัวกลายเป็นกอ้นวาฟเฟอรจ์ากนันนํามาตัดเป็นแผน่ ซึง่จะมลีักษณะเป็นผลกึสอีอกนําเงนิ เมือ่สงัเกตุ
จะเห็นอยา่งชดัเจนวา่แผน่เซลลนั์นมวีัสดทุีใ่ชทํ้ามากกวา่หนึง่อยา่ง โดยทั่วไปลักษณะของเซลลจ์ะมหีลาย
รปูแบบทังขนาดเล็กและขนาดใหญ ่ขนึอยูก่บัการออกแบบของบรษัิทผูผ้ลติ รปูที ่ 3 แสดงตัวอยา่งของแผง
โซลา่เซลลช์นดิผลกึผสม 

 
 

รปูที ่3 รปูแผงโซลา่เซลลช์นดิผลกึผสม 
 

 
แผงโซลา่เซลลช์นดินโีดยทั่วไปจะนยิมใชม้ากกวา่แผงชนดิ อะมอฟัส เนือ่งจากมอีายกุารใชง้านที่

คงทนกวา่ปรกตสิามารถใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 20 ปี การใชง้านสามารถใชไ้ดง้า่ยกวา่เนือ่งจากแผงโซ
ลา่เซลลช์นดินมีโีวลลท์ีค่งทีค่อืประมาณ 17-18 โวลล ์ ดังนันจงึงา่ยสําหรับนําไปใชง้านทั่วไป โดยการใช ้
งานทีแ่รงดันนสีามารถชารท์เขา้กบัแบตเตอรีข่นาดแรงดัน 12 โวลลไ์ดเ้ลยแตค่วรจะใสไ่ดโอดเพือ่ป้องกนั
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กระแสไหลยอ้นกลับมายังแผงซึง่อาจจะทําใหแ้ผงโซลา่เซลลเ์สยีหายได ้ สําหรับประสทิธภิาพของแผงโซ
ลา่เซลลช์นดินจีะอยูท่ีป่ระมาณ 12-15 เปอรเ์ซ็นต ์

 
 
1.2.1 แบบผลกึเดีย่ว (Mono crystalline) 
         โซลา่เซลลท์ีเ่ป็นผลกึเดีย่วมแีนวโนม้วา่จะไดรั้บความสนใจจากผูใ้ชส้งูเนือ่งจากโซลา่เซลล์

ชนดินจีะใหป้ระสทิธภิาพการผลติกระแสไฟฟ้าตอ่พนืทีส่งูถงึ 15 เปอรเ์ซ็นต ์ และราคาไมแ่ตกตา่งจากโซลา่
เซลลช์นดิผสม เซลลผ์ลกึเดีย่วสามารถทําไดจ้ากนําซลิกิอนมาแยกผลกึใหเ้หลอืแตช่นดิของผลกึทีต่อ้งการ
จากนันทําการหลอ่เป็นกอ้นวาฟเฟอรแ์ละทําการตัดออกเป็นแผน่บา่งๆและนําเซลลม์าเรยีงเป็นแผงโซลา่
เซลลต์อ่ไป แสดงดังรปูที ่4 

 
รปูที ่4 แผงโซลา่เซลลช์นดิผลกึเดีย่ว 

 
แผน่เซลลจ์ะมลีักษณะเป็นสอีอกดําเนอืเดยีว ขนาดและรปูรา่งของเซลลข์นึอยูก่บับรษัิทผูผ้ลติ 
การนําไปใชง้านเหมอืนกนัแผงโซลา่เซลลแ์บบผลกึผสม ซึง่สามารถพจิารณาคณุสมบตัแิผงโซลา่

เซลลช์นดินไีดต้ามตารางน ี
 

ตารางคณุสมบตัขิองแผงโซลา่เซลลแ์บบผลกึเดีย่ว 
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จากตารางขา้งบนพจิารณาที ่แผงโซลา่เซลลข์นาด 10 วัตต ์จะมแีรงดันที ่17.5 โวลลแ์ละมกีระแสใชง้านที ่
0.60 แอมป์ และเมือ่พจิารณาแผงโซลา่เซลลข์นาด 20 วัตตจ์ะมแีรงดันเทา่กนัคอื 17.5 โวลท ์ แตจ่ะมี
กระแสสงูขนึคอื 1.2 แอมป์ นันหมายความวา่เมือ่วัตตเ์พิม่ขนึจาก 10 วัตตเ์ป็น 20 วัตตจ์ะมเีฉพาะแอมป์ของ
แผงโซลา่เซลลเ์ทา่นันทีเ่พิม่ขนึ ซึง่คณุสมบตันิทํีาใหแ้ผงโซเซลลง์า่ยตอ่การใชง้าน 
 

 
ตวัอยา่ง 

 
 
ตอ้งการใชแ้ผงโซลา่เซลลเ์ป็นระบบชารท์ไฟใหก้บัแบตเตอรี ่ขนาด 12 โวลล ์ขนาด 12 แอมป์ควร

จะใชแ้ผงโซลา่เซลลข์นาดใด 
 
วธิคีดิ 

จากตารางขา้งบนพบวา่โวลลข์องแผงโซลา่เซลลจ์ะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 17-18 โวลล ์ ซึง่สามารถตอ่
ชารต์เขา้กบัแบตเตอรีข่นาด 12 โวลล ์ โดยผา่นไดโอดไดเ้ลย แตข่นึอยูก่บัขนาดของแอมป์ทีเ่ลอืกวา่
ตอ้งการแผงโซลา่เซลลข์นาดกีแ่อมป์ ถา้เลอืกแผงโซลา่เซลลท์ีม่แีอมป์สงูก็จะทําใหช้ารต์แบตเตอรีเ่ต็มเร็ว
ขนึขนาดวัตตข์องโซลา่เซลลจ์ะมคีา่มากขนึและแผงขนาดใหญซ่ึง่จะทําใหร้าคาเพิม่สงูขนึ โดยปกตกิาร
ชารต์แบตเตอรีต่ามมาตราฐานของผูผ้ลติแบตเตอรีจ่ะกําหนดการชารต์ปรกตทิีน่อ้ยกวา่ 10 เทา่ของแอมป์  
ดังนันเมือ่ขนาด แบตเตอรี ่ 12 แอมป์จงึควรเลอืกใชแ้ผงโซลา่เซลลข์นาดไมค่วรเกนิ 1.2 แอมป์ จากตาราง
จะพบวา่ควรเลอืกแผงโซลา่เซลลข์นาด 20 วัตต ์ ทังน ี การเลอืกแผงยังขนึอยูก่บัผูใ้ชง้านอกีดว้ย อาจจะ
เลอืกใชแ้ผงโซลา่เซลลข์นาด 5 วัตตห์รอื 10 วัตตก์็ไดเ้พยีงแตแ่บตเตอรีจ่ะใชเ้วลามากกวา่เทา่นัน 

 
การพจิารณาแผงโซลา่เซลล ์

แผงโซลา่เซลลท์ีข่ายโดยทั่วไปมหีลายเกรดใหเ้ลอืกแตส่ว่นใหญร่าคาจะเทา่กนัเนือ่งจาก ผูบ้รโิภค
ยังขาดความรูเ้รือ่งการเลอืกซอืแผงโซลา่เซลล ์ ทั่วไปวาฟเฟอรท์ีอ่ยูด่า้นในของแผงจะมคีณุภาพหรอื
คณุสมบตัใิกลเ้คยีงกนัแตจ่ะแตกตา่งกนัในสว่นรายละเอยีดของการเขา้กรอบและวัสดทุีใ่ชทํ้ากรอบนันเอง 
สําหรับการพจิารณาเบอืงตน้ควรพจิารณาถงึการรับรองของแผงโซลา่เซลลด์ังกลา่วไดรั้บการรับรองจาก
สถาบนัไหนเชือ่ถอืไดม้ากนอ้ยเพยีงใด โดยปรกตแิผงโซลา่เซลลจ์ะไดรั้บการตรวจรับรอง IEC61215   ของ
มหาวทิยาลัย Arizona  สหรัฐอเมรกิา แตก่ารรับรองผลของสถาบนันมีรีาคาสงูมากจงึทําใหผู้ผ้ลติของ
ใบรับรองเฉพาะรุน่ทีม่ขีนาดกําลังวัตตส์งูๆ ดว้ยเหตนุอีาจจะไมม่ใีบรับรองทกุรุน่แตส่ามารถพจิารณาจาก
ใบรับรอง CE ได ้  นอกจากนเีพือ่ใหไ้ดแ้ผงโซลา่เซลลท์ีด่ ี มอีายกุารใชง้านไดน้าน ควรพจิารณาเบอืงตน้
ดังน ี

 
1. แผงโซลา่เซลลท์ีด่คีวรมกีรอบทีแ่ข็งแรง มคีวามหนาพอสมควร เพือ่ความสะดวกในการ

เคลือ่นยา้ยและตดิตัง 
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2. กระจกทีใ่ชปิ้ดแผงควรเป็นกระจกตัดเงา หรอืสามารถชว่ยลดการสะทอ้นของแสงได ้กระจกชนดิ
นจีะชว่ยใหแ้ผงโซเซลลผ์ลติกําลังไฟฟ้าไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

3. การเชือ่มตอ่เซลลภ์ายใน ของแตล่ะเซลลต์อ้งมคีวามเรยีบรอ้ย ขนาดของเซลลภ์ายในแผงควร
ทีจ่ะเทา่กนั (เนือ่งจากขนาดของเซลลท์ีต่า่งกนัจะทําใหส้ามารถผลติแรงดันทีต่า่งกนัจงึอาจจะ
ทําใหแผงโซลา่เซลลม์อีายกุารใชง้านทีส่นัลง 

 
 

 
 
 
 

4. การประกอบเขา้กรอบตอ้งมคีวามเรยีบรอ้ย มกีารป้องกนันําซมึเป็นอยา่งด ีไมม่รีอยซอ่มแซม  
5. ดา้นหลังแผงมกีลอ่งสําหรับเชือ่มตอ่สะดวกตอ่การตอ่ใชง้าน ตอ้งมคีวามแข็งแรง มรีะบบป้องกนั

นําป้องกนัฝุ่ นไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 
 

 
 
 
 

6. นอกจากนแีผงทีด่ภีายในกลอ่งสําหรับตอ่สายไฟควรจะประกอบดว้ยไดโอดเพือ่ป้องกนัการ
ยอ้นกลับของกระแสไฟจากแบตเตอรีม่ายังแผงโซลา่เซลล ์
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Energy care

 
 
 
จากความรูใ้นเลอืกแผงโซลา่เซลลเ์พยีงเทา่นจีะทําใหส้ามารถเลอืกแผงโซลา่เซลลท์ีไ่ดม้าตราฐานและมี
อายกุารใชง้านทีย่นืยาว นอกจากการเลอืกแผงโซลา่เซลลท์ีด่แีลว้สิง่จําเป็นอกีอยา่งคอืแบตเตอรีซ่ ึง่จะกลา่ว
ในโอกาสตอ่ไป 
 


