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การแทรกโครงสรางควอนตัมเวลลในช้ันพี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็น 

Use of Quantum Well Embedded in a P-Type Layer  

to Enhance the Efficiency of PN-Junction Solar Cells 
สมพร ขันเงิน 1*  สรุิยา ชิณวงศ 2  นาท เสาวดี 1  และ  ธนูสิทธ์ิ บุรินทรประโคน 1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาผลของการแทรกโครงสรางควอนตัมเวลลในสารกึ่งตัวนําชนิดพีตออัตราการ

รวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลโดยการคํานวณฟงกชั่นคลื่นของอิเล็กตรอนดวยระเบียบวิธี shooting 

method จากนั้นทําการคํานวณอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลซึ่งแปรผันตรงกับคาการ

ซอนทับกันของฟงกชั ่นคลื่นของอิเล็กตรอนกับโฮลยกกําลังสอง ผลการคํานวณจะมุงเนนถึงการวิเคราะหผล

ของความกวาง ความลึกเชิงพลังงานศักยและสัดสวนปริมาตรของควอนตัมเวลลตอปริมาตรทั ้งหมดของ

ชิ้นสารตออัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล จากผลการคํานวณแสดงใหเห็นวาโครงสรางที่

แทรกดวยควอนตัมเวลลแบบสมมาตรสามารถลดอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดอยางมี

นัยสําคัญเมื่อเทียบกับกรณีที่ไมไดแทรกดวยควอนตัมเวลล สําหรับกรณีโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลล

ดวยสัดสวนปริมาตรของควอนตัมเวลลที ่แทรกเขาไปมีคานอยกวา 5% เมื่อเทียบกับปริมาตรทั ้งหมดของ

ช้ินสารพบวาโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่กวาง และมีความลึกเชิงพลังงานศักยมากกวาจะสามารถ

ลดลงอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดดีกวา นอกจากนี้ผลการคํานวณยังแสดงใหเห็นดวยวา

โครงสรางที ่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่มีความกวาง ความลึกเชิงพลังงานศักย และดวยสัดสวนปริมาตรที่

เหมาะสม สามารถลดอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดสูงสุดถึง 65% 
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ABSTRACT 

Effect of structural parameters such as well-width, potential energy depth and volume 

fraction of quantum wells embedded in a p-type semiconductor on the recombination rates of 

electron and hole has been investigated. Electron wave functions are obtained by the shooting 

method. The overlap integral of electron and hole is calculated. The recombination rate is 

proportional to the square of the overlap integral of electron and hole. The results show that the 

recombination rate in the structure of symmetric quantum wells embedded in a p-type 

semiconductor decreases significantly. For the structure which has the volume fraction less than 

5%, the recombination rate decreases while the well width and the potential energy depth 

increase. In addition, the results state that the structure with appropriate structural parameters of 

the quantum wells can reduces the recombination rate up to 65%. 
 

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตย  ควอนตัมเวลล  การผันพลังงาน  อัตราการรวมกันกลับ  อุปกรณสารก่ึงตัวนํา 

Keywords: Solar cells, Quantum wells, Energy conversion, Recombination rates, Semiconductor 

devices 
 

1. บทนํา 

จากปญหาความตองการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (EIA, 2013) ประกอบกับปญหาดานมลภาวะจากการใช

เช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuels) ทําใหเกิดความตองการแหลงพลังงานทดแทนที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทางเลือกหน่ึงที่สําคัญ และแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานสะอาดที่สามารถนํามาใชใน

การผลิตกระแสไฟฟาไดโดยอาศัยเซลลแสงอาทิตย (solar cell) เซลลแสงอาทิตยที่เปนที่รูจักกันมานานคือเซลล

แสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็น (pn-junction solar cell) ซ่ึงมีการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเน่ือง ปจจุบันเซลล

แสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นเดี่ยว (single junction) สามารถใหประสิทธิภาพสูงถึง 29 % (Green et al., 2014) 

ในขณะที่เซลแสงอาทิตยแบบหลายรอยตอ (multi-junction solar cell) (Yamaguchi et al., 2005) สามารถให

ประสิทธิภาพไดถึง 44.4 % (Sharp corporation, 2013) ส่ิงหน่ึงที่เปนขอจํากัดดานประสิทธิภาพของเซลล

แสงอาทิตยคือการรวมกันกลับ (recombination) ของพาหะนําไฟฟาซ่ึงก็คืออิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดจากการ

ดูดกลืนแสง (Shockley and Queisser, 1961) โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลที่

เกิดขึ้นในช้ันพีและช้ันเอ็นของเซลลแสงอาทิตย สาเหตุที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากอิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการดูดกลืนแสงในช้ันพีหรือช้ันเอ็นสวนใหญจะอยูไกลจากรอยตอพีเอ็น ดังน้ันโอกาสที่จะแพรไปถึงรอยตอ

พีเอ็นและขามรอยตอไดจึงมีนอย ทําใหโอกาสรวมกันกลับสูงกวาอิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดในบริเวณใกลรอยตอพี

เอ็น การแทรกควอนตัมเวลล (quantum wells) ในช้ันพขีองเซลลแสงอาทิตยเปนแนวทางหน่ึงที่มีความเปนไปได

ในการที่จะลดอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล โดยควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไปน้ีจะทําหนาที่เปน

เสนทางพิเศษสําหรับกักอิเล็กตรอนบางสวนที่เกิดจากกระบวนการดูดกลืนแสงในขณะที่อิเล็กตรอนเหลาน้ีกําลังถูก
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เคล่ือนยายไปยังบริเวณรอยตอพีเอ็น และมีผลทําใหสามารถลดโอกาสการกลับมารวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอน

กับโฮลได ดังน้ันการแทรกควอนตัมเวลลในช้ันพีนาจะมีผลทําใหอิเล็กตรอนมีโอกาสแพรไปถึงรอยตอพีเอ็นไดสูง

กวากวาการแพรไปเน้ือวัสดุพีตามปกต ิ

ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาผลของการแทรกโครงสรางควอนตัมเวลลในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแสงอาทิตย

แบบรอยตอพีเอ็นโดยการคํานวนเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร และมุงเนนศึกษาผลของตัวแปรเชิงโครงสรางของ

ควอนตัมเวลล ไดแกความกวาง ความลึกเชิงพลังงานศักย และสัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไป

ในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตย 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 แบบจําลองของควอนตัมเวลลในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็น 

สารก่ึงตัวนําชนิดพี (p-type semiconductor) ที่ใชในศึกษาน้ีคือ AlxGa1-xAs ซ่ึงเปนสารก่ึงตัวนําชนิด

หน่ึงที่นิยมใชในเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นเน่ืองจาก AlxGa1-xAs มีชองวางพลังงานแบบตรง (direct band 

gap) เม่ือคาสัดสวนโมลของ Al นอยกวา 0.45 (x<0.45) คาชองวางพลังงานของ AlxGa1-xAs จะขึ้นกับคาสัดสวน

โมลของ Al โดยคาชองวางพลังงานของ AlxGa1-xAs ในหนวยอิเล็กตรอนโวลต (eV) สามารถประมาณไดจากสมการ 

(1) (Basu, 1997) 

x..gE 24714241                                                 (1) 

เม่ือแทรกช้ันของ GaAs เขาไปใน AlxGa1-xAs ดังรูปที่ 1(ก) จะเกิดโครงสรางของบอศักยขึ้นที่บริเวณของ

GaAs เน่ืองจาก GaAs มีชองวางพลังงาน Eg
GaAs นอยกวาชองวางพลังงาน Eg

AlGaAs ของ AlxGa1-xAs ที่ประกบอยูทั้ง

สองดาน จากน้ันเม่ือทั้งสามสวนน้ีประกบติดกันแถบการนํา (conduction band) ของ GaAs จะต่ํากวาของ

AlxGa1-xAs จึงทําใหเกิดเปนควอนตัมเวลลสําหรับอิเล็กตรอนซ่ึงมีความลึกเชิงพลังงานศักย CE  ในแถบการนํา

ของ GaAs ดังรูปที่ 1(ข) ในทํานองเดียวกันแถบวาเลนซ (valence band) ของ GaAs จะสูงกวาแถบวาเลนซของ

AlxGa1-xAs ที่ประกบอยูจึงมีลักษณะเปนควอนตัมเวลลที่มีความลึกเชิงพลังงานศักย ∆EV สําหรับโฮลในแถบวา

เลนซของ GaAs อยางไรก็ดใีนที่น้ีจะไมกลาวถึงวิธีการสังเคราะหวัสดุเพื่อใหไดโครงสรางดังกลาวซ่ึงอยูนอกเหนือ

ขอบเขตของงานวิจัยน้ี สวนความหนาของช้ัน GaAs จะอยูในระดับนาโนเมตรซ่ึงเปนความหนาที่เหมาะตอการ

ออกแบบโครงสรางเพื่อควบคุมจํานวนสถานะในการกักอิเล็กตรอนหรือโฮลได สําหรับเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอ

พีเอ็นชนิดรอยตอเดี่ยวที่มีการแทรกควอนตัมเวลลหลายอันในช้ันพมีีลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 1 (ก) โครงสรางควอนตัมเวลลของระบบวัสดุ GaAs/AlxGa1-xAs 
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รูปท่ี 1 (ตอ) (ข) โครงสรางแถบพลังงานของควอนตัมเวลลของระบบวัสด ุGaAs/AlxGa1-xAs 

 

 
รูปท่ี 2 การแทรกควอนตัมเวลลในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นชนิดรอยตอเดี่ยว 

 

2.2 ตัวแปรควบคุมในการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร 

ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาเฉพาะผลของการกักอิเล็กตรอนในควอนตัมเวลลในช้ันพี โดยถือวาโฮลในช้ันพีไม

โดนกักและมีอิสระในการเคล่ือนที่ (น่ันคือ ∆Ev≈0 eV) ระบบที่ใชในการศึกษาเปนระบบควอนตัมเวลลที่ฝงใน

AlxGa1-xAs ซ่ึงมีความยาวตามแกนที่ตั้งฉากกับระนาบของควอนตัมเวลล (ตามแกน x ในรูปที่ 2) เปน D = 5000 

nm จํานวนของควอนตัมเวลล ( Wn ) ที่ฝงอยูใน AlxGa1-xAs จะขึ้นกับความกวางของควอนตัมเวลล ( WL ) และ

ระยะหางระหวางควอนตัมเวลล (ܤ) ดังรูปที่ 3 น่ันคือ )/( BLDn WW   ในการศึกษาน้ีจะเปล่ียนความกวางของ

ควอนตัมเวลลสามคาคือ 20 35 และ 50 Å และความลึกเชิงพลังงานศักย CE  สามคาคือ 300 450 และ 600 

meV โดยถือวาควอนตัมเวลลทุกอันมีความสมมาตรแบบส่ีเหล่ียม (symmetric square wells) ทั้งน้ีเพื่อใหมี

สถานะพลังงานในแตละควอนตัมเวลลมีเพียงสถานะเดียว นอกจากน้ีระยะหางระหวางควอนตัมเวลลในที่น้ีจะใช B 

= 130 Å เน่ืองจากควอนตัมเวลลที่อยูใกลกันจะมีผลตอกันและทําใหเกิดการแยกของสถานะพลังงานในแตละ

ควอนตัมเวลล จากการศึกษาเบื้องตนพบวาระยะหางน้ีทําใหเกิดการแยกของระดับพลังงานสถานะพื้นนอยกวา 1 

meV ซ่ึงมีคานอยมากเม่ือเทียบกับคาพลังงานสถานะพื้น ดังน้ันจึงอาจถือไดวาแตละควอนตัมเวลลไมผลตอกัน 

นอกจากน้ีในที่น้ีจะถือวาเซลลแสงอาทิตยทํางานที่อุณหภูมิ 300 K และจากฟงกชันการกระจายของเฟอรมี-ดิแรก 

x̂  

ŷ  ẑ  

ควอนตัมเวลล 

รอยตอพีเอ็น 
ช้ันพี 

ช้ันเอ็น 

E

Conduction band 

AlGaAs GaAs  

GaAs
gE AlGaAs

gE  

cE  

vE  
Valence band 
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(Fermi-Dirac distribution) ระดับพลังงานสูงสุด maxE  (ดูรูปที่ 3) ของอิเล็กตรอนที่อุณหภูมิ 300 K จะสูงกวา

แถบการนําของ AlxGa1-xAs ประมาณ 26 meV 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางแถบการนําในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นที่แทรกดวยควอนตัมเวลล 

 

2.3 การคํานวณอัตราการรวมกันกลับ 

ระบบที่แทรกดวยควอนตัมเวลลจํานวน Wn  ควอนตัมเวลลอิเล็กตรอนสวนหน่ึงที่อยูบนแถบการนําจะถูก

กักในควอนตัมเวลลและสวนที่เหลือจะยังอยูบนแถบการนําในสมดุลความรอนที่ 300 K กําหนดใหจํานวน

อิเล็กตรอนที่ถูกกักใน 1 ควอนตัเวลลคือ DN 2  ดังน้ันจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดที่ถูกกักใน Wn ควอนตัมเวลลคือ 
D

W Nn 2  และใหจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดที่เหลืออยูบนแถบการนําเปน DN 3  จะไดวาสัดสวนของอิเล็กตรอนที่

ถูกกักในควอนตัมเวลล boundn  และที่อยูบนแถบการนําเปน freen  ดังสมการ (2) และสมการ (3) ตามลําดับ 

DD
W

D
Wbound

NNn
Nnn 32

2


                                             (2) 

DD
W

D
Wfree

NNn
Nnn 32

2

1


                                          (3) 

โดยที่ bound freen n  = 1 จํานวนอิเล็กตรอน DN 2  และ DN 3  หาไดจากสมการ (4) และสมการ (5) 

ตามลําดับดังน้ี 

dEEfEgAN
E

E

DD )()(
max

0

22                                       (4) 

dEEfEgVN
E

CE

DD )()(
max

33                                       (5) 

ในที่น้ี A  คือพื้นที่ของควอนตัมเวลลซ่ึงจะหักลางหายไปเม่ือแทนคา DN 2  และ DN 3  ในสมการ (2) และสมการ 

(3) ADV   คือปริมาตรของช้ันพีของเซลลแสงอาทิตย )(2 Eg D  คือความหนาแนนสถานะของอิเล็กตรอนในสอง

มิติ )(3 Eg D  คือความหนาแนนสถานะของอิเล็กตรอนในสามมิติ )(Ef  คือการกระจายของเฟอรมี-ดิแรก 0E  

คือระดับพลังงานสถานะพื้นในควอนตัมเวลลและ CE  คือคาพลังงานขอบบนควอนตัมเวลล (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) 

LW 

 
 
ΔEC 
 

B 

D=5,000 nm 

ระดับพลังงานสูงสุด( TkE Bmax ) 
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เน่ืองจากอัตราการรวมกันกลับของอิเล็กตรอนกับโฮล Re-h จะแปรผันตรงกับกําลังสองของคาการซอนทับกัน 

(overlap integral) ระหวางฟงกชันคล่ืนของอิเล็กตรอน e  และฟงกชันคล่ืนของโฮล h  (Nardelli et al., 

1997) ดังสมการ (6) 

22 dxMR hehehe                                          (6) 

เม่ือ ܯି คือคาการซอนทับกันของอิเล็กตรอนกับโฮลดังที่กลาวมาแลวในตอนตนวาสําหรับการศึกษาน้ีถือวาโฮล

ไมถูกกักและเคล่ือนที่ไดอิสระ ดังน้ันการซอนทับจึงมีไดสองกรณีคือ การซอนทับของอิเล็กตรอนอิสระ ( ree , fe ) ที่

อยูเหนือแถบการนํากับโฮล ( ree , fh ) และการซอนทับของอิเล็กตรอนที่ถูกกัก ( bounde  , ) กับโฮล ( ree , fh ) 

ดังสมการ (7) และสมการ (8) ตามลําดับ 

  )()( ree ,
*

, dxxxM fefreeh
free

he                                      (7) 

  )()(  ,
*

, dxxxM boundefreeh
bound

he                                    (8) 

การคํานวณฟงกชันคล่ืน bounde  ,  ของอิเล็กตรอนที่ถูกกักในควอนตัมเวลลจะใชวิธี shooting method 

(Harrison, 2001) สวนฟงกชันคล่ืนของอิเล็กตรอนและโฮลอิสระจะใชเปนคล่ืนระนาบเน่ืองจากการศึกษาน้ีเปน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของระบบที่แทรกดวยความตัมเวลลกับระบบที่ไมไดแทรกควอนตัมเวลล ดังน้ันใน

การศึกษาน้ีจึงใชคากับกําลังสองของคาการซอนทับกันแทนอัตราการรวมกันกลับของอิเล็กตรอนกับโฮลซ่ึงจะทําให

คาอัตตราการรวมกันกลับในที่น้ีไมมีหนวย (dimensionless) สําหรับระบบที่แทรกควอนตัมเวลลจํานวน Wn  

ควอนตัมเวลลจะไดอัตราการรวมกันกลับเปน QWR  มีคาเปนดังน้ี 

2free
he

freebound
he

bound
QW MnMnR                                  (9) 

สวนในระบบที่ไมไดแทรกควอนตัมเวลลจะถือวาอิเล็กตรอนกับโฮลเคล่ือนที่ไดอยางอิสระ ดังน้ันอิเล็กตรอนกับโฮล

สามารถซอนทับกันได 100% และในที่น้ีจะกําหนดใหอัตราการรวมกันกลับของอิเล็กตรอนกับโฮลในกรณีน้ีเปน 

BulkR  และในที่น้ีจะกําหนดให BulkR = 1 

เพื่อพิจารณาผลของการแทรกควอนตัมเวลลในช้ันพีตอการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวาง

อิเล็กตรอนกับโฮล จึงไดกําหนดคาเปอรเซนตการลดลงของอัตราการรวมตัวกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลใน

ระบบที่แทรกดวยควอนตัมเวลลเทียบกับกรณีที่ไมไดแทรกดวยควอนตัมเวลล ดังสมการ (10) 

100)(Reduction % 



Bulk

QWBulk

R
RR

                                (10) 

ในที่น้ี %Reduction คือคาเปอรเซนตการลดลงของอัตราการรวมตัวกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลในระบบที่

แทรกดวยควอนตัมเวลลเทียบกับกรณีที่ไมไดแทรกดวยควอนตัมเวลล ซ่ึงเปนคาที่แสดงใหเห็นวาการแทรก

ควอนตัมเขาไปในช้ันพีมีผลตอการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลเปนอยางไรเม่ือเทียบ
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กับกรณีที่ไมไดแทรกดวยควอนตัมเวลล กลาวคือถาคา %Reduction มีคามากแสดงวาโครงสรางน้ันสามารถลด

อัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดด ี

สําหรับสัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยคํานวณไดดังสมการ 

(11) 

D
LnV WW

fraction                                                   (11) 

เม่ือ fractionV  คือ สัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไปในช้ันพีตอปริมาตรของทั้งหมดของช้ันพี 

และสําหรับ Wn , WL  และ D  คือ จํานวนควอนตัมเวลล ความกวางของควอนตัมเวลล และความกวางของช้ันพี

ที่แทรกดวยควอนตัมเวลล (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) 

 

3. ผลการคํานวณและการอภิปรายผล 

3.1 ผลของความกวางของควอนตัมเวลลตออัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล 

ไดทําการศึกษาผลของความกวางของควอนตัมเวลลตออัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับ

โฮลในสารก่ึงตัวนําชนิดพี โดยพิจารณาโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่มีความกวางเทากับ 20 35 และ

50 Å ที่มีความลึกเชิงพลังงานศักยเทากับ 300 450 และ 600 meV เมื่อทําการคํานวณโดยอาศัยสมการ (10) 

รวมกับสมการ (2)–(9) และสมการ (11) จะไดผลดังแสดงในรูปที่4ซ่ึงพบวาโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลล

คิดเปนสัดสวนโดยปริมาตรประมาณ 5-10% ของปริมาตรทั้งหมด สามารถลดอัตราการรวมกันกลับระหวาง

อิเล็กตรอนกับโฮลไดดีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไมไดแทรกดวยควอนตัมเวลล ซึงจะเห็นไดจากคาเปอรเซ็นตการ

ลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลมีคาสูงถึงประมาณ 65% จากผลการคํานวณน้ี

แสดงวาการสรางเสนทางพิเศษใหกับอิเล็กตรอนโดยการแทรกควอนตัมเวลลในชั้นพีนี้นาจะเปนอีกวิธีหนึ่งที่

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นได 
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รูปท่ี 4 ผลของความกวาง ( wL ) ของควอนตัมเวลลตอเปอรเซนตการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวาง

อิเล็กตรอนกับโฮลในช้ันพขีองเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นที่แทรกดวยควอนตัมเวลลแบบสมมาตร

ในช้ันพเีทียบกับในกรณีที่ไมมีการแทรกดวยควอนตัมเวลลในช้ันพี เม่ือความลึกเชิงพลังงานศักย ( CE ) 

ของควอนตัมเวลลเทากับ (ก) 300 meV (ข) 450 meV และ (ค) 600 meV 
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นอกจากนี้ยังพบวาโครงสรางถูกแทรกดวยควอนตัมเวลลคิดเปนสัดสวนโดยปริมาตรนอยกวา 5% 

ของปริมาตรทั้งหมด มีคาเปอรเซ็นตการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลเพิ่มขึ ้น

ตามการเพิ่มสัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไป โดยโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่

กวางกวาสามารถลดอัตราการรวมกันกลับไดดีกวาอยางเห็นไดชัด และการแทรกควอนตัมเวลลดวยสัดสวน

ปร ิมาตรไมถึง  5% ของปริมาตรทั ้งหมดนาจะเป นผลดีในการนําไปใชงานจร ิง เ นื ่องจากไมก อให เก ิด

ผลกระทบตอสมบัติดานอ่ืนของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็น ตัวอยางเชน สมบัติการดูดกลืนแสง เปน

ตน 

สําหรับโครงสรางที ่ถูกแทรกดวยควอนตัมเวลลที ่มีสัดสวนโดยปริมาตรมีคาอยู ระหวาง 5-10% 

พบวาคาเปอรเซ็นตการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลมีคามากกวา 60% และมี

คาเปลี่ยนแปลงคอนขางนอยเมื่อตัวแปรโครงสรางของควอนตัมเวลลเปลี่ยนไป นั่นแสดงวา สัดสวนโดย

ปริมาตรระหวาง 5-10% จึงนาจะเปนคาที่เหมาะสมในการนําไปใชสําหรับการปรับปรุงโครงสรางของเซลล

แสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นเพื ่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น อยางไรก็ดีควรมีการทดลองหรือคํานวณเพื ่อ

ตรวจสอบดวยวาการแทรกควอนตัมเวลลดวยสัดสวนโดยปริมาตรดังกลาวนี้มีผลตอสมบัติอยางอื่นของเซลล

แสงอาทิตยหรือไม 

สวนกรณีโครงสรางที่ถูกแทรกดวยควอนตัมเวลลเมื่อคิดเปนสัดสวนโดยปริมาตรมากกวา 10% ของ

ปริมาตรทั้งหมด พบวาคาเปอรเซ็นตการลดลงของอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลมีแนวโนม

ลดลงเมื่อคาสัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที ่แทรกเขาไปเพิ ่มขึ้น และพบวาโครงสรางที่แทรกดวย

ควอนตัมที ่แคบกวาสามารถลดอัตราการรวมกันกลับได ด ีกวาอย างเห ็นได ช ัด  อย างไรก็ด ีการแทรก

ควอนตัมเวลลดวยสัดสวนโดยปริมาตรที่มากไมนาจะเหมาะตอการนําไปใชงาน เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอ

สมบัติทางดานอ่ืนของเซลลแสงอาทิตยได 

3.2 ผลของความลึกเชิงพลังงานศักยตออัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล 

 ในทํานองเดียวกันเม่ือทําการศึกษาผลของความลึกเชิงพลังงานศักยของควอนตัมเวลลตออัตราการ

รวมกันกล ับระหวางอ ิเล ็กตรอนก ับโฮลในสารกึ ่งต ัวนําชนิดพี โดยพ ิจารณาโครงสร างที ่แทรกดวย

ควอนตัมเวลลที่มีความลึกเชิงพลังงานศักยเทากับ 300 450 และ 600 meV และมีความกวางเทากับ 20 35 

และ 50 Å เม่ือทําการคํานวณโดยอาศัยสมการ (10) รวมกับสมการ (2)–(9) และสมการ (11) ไดผลดังแสดงใน

รูปที่ 5 

 เมื่อพิจารณาโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่แคบ ตัวอยางเชนมีความกวาง 20 Å ดังรูป 5 

(ก) พบวาโครงสรางดังกลาวจะสามารถลดอัตราการรวมกันกลับระระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดดีที่สุด เมื่อ

ทําการแทรกควอนตัมเวลลดวยสัดสวนโดยปริมาตรประมาณ 10% ของปริมาตรทั ้งหมด อยางไรก็ดีการ

แทรกควอนตัมเวลลดวยปริมาณมากเชนนี้อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสมบัติดานอื่นของเซลลแสงอาทิตยได 

ดังน้ันการแทรกดวยควอนตัมเวลลที่แคบนาจะไมเหมาะสมตอการนําไปใชสําหรับการปรับปรุงโครงสรางของ

เซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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รูปท่ี 5 แสดงผลของความลึกของพลังงานศักย ( CE ) ของควอนตัมเวลลตอเปอรเซนตการลดลงของอัตราการ

รวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นที่แทรกดวย

ควอนตัมเวลลแบบสมมาตรในช้ันพี เทียบกับในกรณีที่ไมมีการแทรกดวยควอนตัมเวลลในช้ันพีเม่ือความ

กวาง ( wL ) ของควอนตัมเวลลเทากับ: (ก) 20 Å, (ข) 35 Å และ (ค) 50 Å 
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นอกจากนี ้ผลการคํานวณดังแสดงในรูปที ่ 5 ยังแสดงให เห็นวาความลึกเช ิงพลังงานศักยของ

ควอนตัมเวลลที ่แทรกเขาไปในชั้นพีมีผลตออัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลคอนขางนอย 

และพบอีกวาสําหรับโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่กวาง 50 Å ดวยสัดสวนโดยปริมาตรเพียง 5%

ของปริมาตรทั้งหมด สามารถลดอัตราการรวมกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดดีที่สุด คือมีคาเปอรเซ็นต

การลดลงของอัตราการรวมกันกลับสูงสุดถึงประมาณ 65% ดังที ่แสดงในรูป 5(ค) นั่นแสดงวาการแทรก

ควอนตัมเวลลที ่มีความกวางที ่เหมาะสมในปร ิมาณที ่พอดีสามารถลดคาอัตราการรวมกันกลับระหวาง

อิเล็กตรอนกับโฮลไดดียิ่งขึ้น 
 

4. สรุปและวิจารณ 

จากการศึกษาผลของการแทรกควอนตัมเวลลในช้ันพีของเซลลแสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็นตออัตราการ

รวมตัวกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล โดยเนนการวิเคราะหลักษณะโครงสรางควอนตัมเวลล ไดแกความกวาง

ความลึกเชิงพลังงานศักยของควอนตัมเวลล และสัดสวนปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไปตอปริมาตร

ทั้งหมด ตออัตราการรวมตัวกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮล พบวาเซลลแสงอาทิตยที่แทรกดวยโครงสราง

ควอนตัมเวลลในช้ันพ ีสามารถลดอัตราการรวมตัวกันกลับระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดดีกวากรณีที่ไมไดแทรกดวย

ควอนตัมเวลลอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณากรณีโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่กวาง 

และมีความลึกเชิงพลังงานศักยมาก ในสัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลตอปริมาตรทั้งหมดที่เหมาะสมจะ

สามารถลดอัตราการรวมกันไดดีกวา กรณีของโครงสรางที่แทรกดวยควอนตัมเวลลที่แคบกวา และและมีความลึก

เชิงพลังงานศักยนอยกวา อยางไรก็ดีเน่ืองจากผลของความลึกเชิงพลังงานศักยตออัตราการรวมกันกลับระหวาง

อิเล็กตรอนกับโฮลมีคาไมเดนชัด ดังน้ันในการออกแบบโครงสรางวัสดุเชิงวิศวกรรมจึงคํานึงถึงความกวาง และ

สัดสวนโดยปริมาตรของควอนตัมเวลลที่แทรกเขาไปเปนสําคัญนอกจากน้ีผลการคํานวณยังช้ีใหเห็นวาโครงสรางที่

แทรกดวยควอนตัมเวลลสามารถลดอัตราการรวมตัวระหวางอิเล็กตรอนกับโฮลไดสูงสุดถึง 65% ซ่ึงเปนการยืนยัน

วา การแทรกควอนตัมเวลลในช้ันพีเปนอีกแนวทางหน่ึงที่มีความเปนไปไดในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล

แสงอาทิตยแบบรอยตอพีเอ็น 
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