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ความกาวหนาของงานวิจัยดานเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย
Recent Progress in Organic Solar Cells
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บทคัดยอ
ความตองการพลังงานทดแทนจากแหลงพลังงานธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยเปนเรื่องท่ี

จําเปนอยางยิ่ง ดวยเปนพลังงานท่ีมีอยูมหาศาล สะอาด และสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาไดดวยเซลล
แสงอาทิตย ซึ่งอาจจําแนกออกไดหลายชนิดตามประเภทของสารก่ึงตัวนํา อันไดแก เซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอน
ชนิดสารประกอบตัวนํา ชนิดอินทรียและชนิดสียอมไวแสง เปนตน และเน่ืองจากเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียเปน
อุปกรณท่ีมีตนทุนในการผลิตต่ํา ใชวัสดุปริมาณนอย มีนํ้าหนักเบา ท้ังยังสามารถนํามาข้ึนรูปเปนขนาดตางๆ ไดงาย
ทวาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดน้ียังดอยกวาเซลลแสงอาทิตยชนิดอ่ืนๆ จึงไดรับความ
สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผลใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีในปจจุบันเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียมี
ประสิทธิภาพสูงเพียง 11.5 % และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญแสดงใหเห็นถึง
ความเปนไปไดท่ีจะนําไปใชในเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต ในการน้ีผูเขียนจึงสนใจท่ีจะศึกษา ความเปนมา
โครงสราง หลักการทํางาน การวิจัยและพัฒนาสารก่ึงตัวนํา และการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ รวมท้ังการ
ใชประโยชนของเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรยี เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอไป

ABSTRACT
Increased consumption of petroleum and natural gas over several decades has led to

the energy shortage concern. To meet a growing need for electrical energy, solar energy which is
abundant and clean, has been widely employed. Solar radiation can be directly converted to
electricity using photovoltaic devices or solar cells. Depending on the types of semiconductor,
solar cells can be classified into four categories that are silicon solar cells, III-V solar cells,
organic solar cells and dye-sensitized solar cells. Among these solar cells, the organic solar cells
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have gaining attention due to the low cost of materials, light-weight, ease of fabrications and
processes. However, the power conversion efficiency (PCE) and the stability of organic
photovoltaics are considering low. The highest recorded efficiency of single-junction organic
solar cells is 11.5 %. Therefore, improvement of the device efficiency has remained the
challenge. In this review, we focused on the principle of organic photovoltaics, the recent
progress of organic semiconductors, the advanced in large scaled fabrication and the future
directions of organic solar cells research.

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน
วัสดุก่ึงตัวนําพีและเอ็น เซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ

Keywords: Organic solar cells, Device operation, Power conversion efficiency,
P-type and N-type semiconductors, Large-scaled solar cells

บทนํา
สืบเ น่ืองจากสภาวการณปจจุ บันท่ีมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจควบคูกับจํานวน
ประชากรท่ีมากข้ึนของประเทศไทย ยังผลใหความ
จําเปนในการใชพลังงานไฟฟาภายในประเทศมีปริมาณ
มากข้ึนเปนลําดับ กลาวคืออัตราการใชไฟฟาทวีสูงข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 4 ตั้งแตชวง พ.ศ. 2555-2557 (การไฟฟา
ฝายผลิต, (2558)) โดยสัดสวนการใชเช้ือเพลิงเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟาในป 2557 ไดแก กาซธรรมชาติ 64 %
ถานหินลิกไนต 21 % พลังงานนํ้า 3 % พลังงาน
หมุนเวียน 2 % นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซล 1 % พรอม
กับการนําเขาพลังงานไฟฟาจากประเทศลาวและ
มาเลเซียอีก 7 % (ศูนยพยากรณและสารสนเทศ
พลังงาน (2557)) จึงทําใหตระหนักกันดีวา แหลง
ท รั พ ย า ก ร อั น เ ป น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ธ ร ร ม ช า ติ สํ า คั ญ
ภายในประเทศเชน กาซธรรมชาติและนํ้ามันลวนมี
ปริมาณจํากัดไมเพียงพอตอความตองการของภาคอุต-
สาหกรรมและภาคครัวเรือน สงผลใหจําเปนตองเรงรัด
พัฒนาการสรางเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
หมุนเวียนใหเพียงพอกับความตองการ รวมท้ังสรรค

สรางการเพ่ิมปริมาณความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
ใหงอกงามข้ึนตอไป สอดคลองกับอัตราการบริโภคและ
มีปริมาณเพียงพอตอความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ

อยางไรก็ตามยอมเปนท่ีประจักษกันดีวา ดวง
อาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงานธรรมชาติขนาดใหญท่ี
ไมมีวันหมด เปนพลังงานท่ีไมสิ้นเปลือง มีอยูท่ัวไป และ
เปนพลังงานสะอาด สามารถนํามาแปรเปลี่ยนเปน
กระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเซลล
แสงอาทิตยเปนปจจัยหลักในการผลิต และเพ่ือลดภาระ
การใชไฟฟาของภาครัฐกับประชาชนใหพ่ึงพาตนเองได
นักวิจัยจึงไดพยายามศึกษา คนควา เก่ียวกับพลังงาน
แสงอาทิตยใหเปนพลังงานทดแทน สอดรับกับนโยบาย
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและแผนพลังงาน
ทางเลือกจากภาครัฐ ในการน้ีทําใหสามารถจําแนกกลุม
เซลลแสงอาทิตยออกได 4 กลุม (วรนุช, 2553; วินิช,
2550; Hegedus et al., 2011) ไดแก กลุมเซลล
แสงอาทิตยชนิดซิลิกอน (silicon solar cells) อันเปน
กลุมท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถนํามาใชประกอบเปน
แผงโซลาเซลลผลิตกระแสไฟฟาในอาคารบานเรือนไดดี
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ทวามีขอจํากัดคือราคาแพง เน่ืองจากกระบวนการผลิต
ซิลิกอนท่ีบริสุทธ์ิมากตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงและตนทุน
สู ง  เซลล กลุ ม ท่ี สอง เปน เซลล แสงอา ทิตย ช นิด
สารประกอบก่ึงตัวนํา (III-V solar cells) เชน เซลล
แสงอาทิตยผลึกแกลเลียมอารเซไนด ท่ีนิยมใชเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟาใหกับดาวเทียม สําหรับเซลลอีกสองกลุม
ไดแก  เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (dye-
sensitized solar cells) และเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย (organic solar cells) เซลลสองกลุมน้ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดอยกวา ทวาราคาต่ํากวา จึงเปนท่ี
สนใจศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิผล
ของเซลลแสงอาทิตยกลุมน้ีใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง
ดังน้ันเพ่ือความชัดเจนในการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึง
เลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย
เน่ืองจากกอปรไปดวยแรงจูงใจหลายประการ อาทิ ใช
ตนทุนในการผลิตต่ํา ใชวัสดุปริมาณนอย วัสดุท่ีใช
ประกอบเซลลสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงแสงและเชิง
ไฟฟาเคมีไดตามตองการ ท้ังยังสามารถนํามาข้ึนรูปเปน
ขนาดตางๆ ไดงาย และมีนํ้าหนักเบา เปนตน การ
ประยุกตใชงานของเซลลแสงอาทิตยชนิดน้ี จึงเหมาะ
สําหรับใชเปนแหลงพลังงานใหอุปกรณไฟฟาเคลื่อนท่ี
รวมท้ังการประกอบเปนแผงโซลารเซลลขนาดใหญเพ่ือ
พัฒนาในเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต

สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย

เซลลแสงอาทิตย เปน อุปกรณ ท่ี เปลี่ ยน
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา โดยมีสวนประกอบท่ี
สําคัญ คือ ข้ัวไฟฟา (electrodes) และสารก่ึงตัวนํา
อินทรีย (organic semiconductors) ดังแสดงในรูปท่ี
1 โดยแตละองคประกอบมีหนาท่ีและคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ดังน้ี (วรนุช, 2553; Lin et al., 2012; Scharber et
al., 2013)

รูปท่ี 1 สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย

1. ข้ัวไฟฟา ประกอบดวยข้ัวไฟฟาแคโทด ทํา
หนาท่ีรับอิเล็กตรอนแลวถายโอนไปใหวงจรไฟฟา
ภายนอก นิยมใชโลหะอลูมิน่ัม (Al) หรือทอง (Au) และ
ข้ัวไฟฟาแอโนดทําหนาท่ีรับประจุบวก (hole) นิยมใช
กระจกนําไฟฟาโปรงแสงชนิด indium-tin-oxide
(ITO) ท่ีเคลือบดวย poly (3,4-ethylenedioxy-
thiophene) ผสมกับ poly(styrene sulfonate)
(PEDOT:PSS) เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของกระจกนําไฟฟา
กับสารก่ึงตัวนําอินทรีย

2. สารก่ึงตัวนําอินทรียเปนสารท่ีมีคารบอน
เปนสวนประกอบหลัก จําแนกเปน สารก่ึงตัวนําชนิดพี
(p-type) ซึ่งมีสมบัตินําโฮลไดดี และสารก่ึงตัวนําชนิด
เอ็น (n-type) ซึ่งมีสมบัตินําอิเล็กตรอนไดดี สารก่ึง
ตัวนําทําหนาท่ีดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลวสงผาน
อิเล็กตรอนและโฮลใหกับข้ัวแคโทดและแอโนด อน่ึง
สมบัติสําคัญของสารก่ึงตัวนําอินทรีย ก็คือ สามารถ
ดูดกลืนแสงในชวงสเปคตรัมท่ีกวาง เพ่ือใหดูดกลืนโฟ
ตอนไดปริมาณมากท่ี โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน
แสง (molar absorptivity coefficient) สูง พรอมท้ัง
มีคาการนําประจุสูง (high charge mobility)

บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 45 เลมท่ี 1 3

ทวามีขอจํากัดคือราคาแพง เน่ืองจากกระบวนการผลิต
ซิลิกอนท่ีบริสุทธ์ิมากตองใชเทคโนโลยีช้ันสูงและตนทุน
สู ง  เซลล กลุ ม ท่ี สอง เปน เซลล แสงอา ทิตย ช นิด
สารประกอบก่ึงตัวนํา (III-V solar cells) เชน เซลล
แสงอาทิตยผลึกแกลเลียมอารเซไนด ท่ีนิยมใชเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟาใหกับดาวเทียม สําหรับเซลลอีกสองกลุม
ไดแก  เซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสง (dye-
sensitized solar cells) และเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย (organic solar cells) เซลลสองกลุมน้ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดอยกวา ทวาราคาต่ํากวา จึงเปนท่ี
สนใจศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิผล
ของเซลลแสงอาทิตยกลุมน้ีใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง
ดังน้ันเพ่ือความชัดเจนในการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึง
เลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย
เน่ืองจากกอปรไปดวยแรงจูงใจหลายประการ อาทิ ใช
ตนทุนในการผลิตต่ํา ใชวัสดุปริมาณนอย วัสดุท่ีใช
ประกอบเซลลสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงแสงและเชิง
ไฟฟาเคมีไดตามตองการ ท้ังยังสามารถนํามาข้ึนรูปเปน
ขนาดตางๆ ไดงาย และมีนํ้าหนักเบา เปนตน การ
ประยุกตใชงานของเซลลแสงอาทิตยชนิดน้ี จึงเหมาะ
สําหรับใชเปนแหลงพลังงานใหอุปกรณไฟฟาเคลื่อนท่ี
รวมท้ังการประกอบเปนแผงโซลารเซลลขนาดใหญเพ่ือ
พัฒนาในเชิงพาณิชยตอไปในอนาคต

สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย

เซลลแสงอาทิตย เปน อุปกรณ ท่ี เปลี่ ยน
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา โดยมีสวนประกอบท่ี
สําคัญ คือ ข้ัวไฟฟา (electrodes) และสารก่ึงตัวนํา
อินทรีย (organic semiconductors) ดังแสดงในรูปท่ี
1 โดยแตละองคประกอบมีหนาท่ีและคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ดังน้ี (วรนุช, 2553; Lin et al., 2012; Scharber et
al., 2013)

รูปท่ี 1 สวนประกอบของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย

1. ข้ัวไฟฟา ประกอบดวยข้ัวไฟฟาแคโทด ทํา
หนาท่ีรับอิเล็กตรอนแลวถายโอนไปใหวงจรไฟฟา
ภายนอก นิยมใชโลหะอลูมิน่ัม (Al) หรือทอง (Au) และ
ข้ัวไฟฟาแอโนดทําหนาท่ีรับประจุบวก (hole) นิยมใช
กระจกนําไฟฟาโปรงแสงชนิด indium-tin-oxide
(ITO) ท่ีเคลือบดวย poly (3,4-ethylenedioxy-
thiophene) ผสมกับ poly(styrene sulfonate)
(PEDOT:PSS) เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของกระจกนําไฟฟา
กับสารก่ึงตัวนําอินทรีย

2. สารก่ึงตัวนําอินทรียเปนสารท่ีมีคารบอน
เปนสวนประกอบหลัก จําแนกเปน สารก่ึงตัวนําชนิดพี
(p-type) ซึ่งมีสมบัตินําโฮลไดดี และสารก่ึงตัวนําชนิด
เอ็น (n-type) ซึ่งมีสมบัตินําอิเล็กตรอนไดดี สารก่ึง
ตัวนําทําหนาท่ีดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลวสงผาน
อิเล็กตรอนและโฮลใหกับข้ัวแคโทดและแอโนด อน่ึง
สมบัติสําคัญของสารก่ึงตัวนําอินทรีย ก็คือ สามารถ
ดูดกลืนแสงในชวงสเปคตรัมท่ีกวาง เพ่ือใหดูดกลืนโฟ
ตอนไดปริมาณมากท่ี โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน
แสง (molar absorptivity coefficient) สูง พรอมท้ัง
มีคาการนําประจุสูง (high charge mobility)
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หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย

เซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียมีกลไกการ
ทํางาน 4 ข้ันตอน ดังแสดงในรูปท่ี 2 (Cheng et al.,
2009; Uy et al., 2012) ดังน้ี

1. เมื่อแสงตกกระทบเซลลแสงอาทิตย แสง
จะเดินทางทะลุผานกระจกโปรงแสงมายังสารก่ึงตัวนํา

อินทรียแลวเกิดการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นท่ี
มากกวาคาชองวางแถบพลังงาน (Eg) ทําใหอิเล็กตรอน
เคลื่อนท่ีออกจากสภาวะพ้ืนไปยังสภาวะกระตุน สงผล
ใหเกิดโฮล (hole, h+) ท่ีสถานะพ้ืน และมีอิเล็กตรอน
อยู ท่ีสภาวะกระตุน คูของโฮลและอิเล็กตรอนน้ัน
เรียกวา เอ็กไซตอน (exciton)

รูปท่ี 2 กลไกการทํางานของเซลลแสงอาทิตย (ภาพดัดแปลงจาก Cheng et al., 2009)

2. คูเอ็กไซตอนจะเคลื่อนท่ีและแพรไปยัง
รอยตอ (interface) ระหวางสารก่ึงตัวนําชนิดพี
(p-type) หรือ donor และสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น
(n-type) หรือ acceptor

3. อิเล็กตรอนเคลื่อนไปท่ีช้ันพลังงาน LUMO
ท่ีต่ํากวาของสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น ขณะท่ีโฮลยังคงอยู
ในสารก่ึงตัวนําชนิดพีเชนเดิม ข้ันตอนน้ีเรียกวาเกิด
exciton dissociation

4. อิเล็กตรอนและโฮลถูกถายโอนผานสารก่ึง
ตัวนําไปท่ีแคโทดและแอโนดตามลําดับ แลวออกสู
วงจรไฟฟาภายนอก ข้ันตอนน้ีเรียกวา charge carrier
collection

นอกจากน้ัน หลักการแปลงพลังงานแสงเปน
พลังงานกระแสไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย เปนกลไก
การทํางานของเซลลแสงอาทิตยในเชิงอุดมคติ ทวาการ
สูญเสียพลังงานระหวางกระบวนการยอมเกิดข้ึนได

อันสงผลใหประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยน้ันลดลง
โดยท่ีการสูญเสียพลังงานน้ันอาจเกิดจาก สาเหตุ 4
ประการ (Cheng et al., 2009; Scharber et al.,
2013) ไดแก

1. การไดรับพลังงานแสงอาทิตยหรือ
จํ า น วน โฟตอนป ริ ม าณ น อ ย อัน เ น่ื อ ง ม า จ า ก
ความสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยไดนอย สาร
ก่ึงตัวนําเหลาน้ีมักมีคาชองวางระดับพลังงาน (Eg) ท่ี
กวางมาก

2. การการสูญเสียคูเอ็กไซตอน เน่ืองจากชวง
ชีวิตของเอ็กไซตอนน้ันสั้นมากและมีระยะทางการแพร
(diffusion length หรือ LD) เพียง 10 นาโนเมตร
(Günes et al., 2007) กรณีท่ีความหนาของช้ันสารก่ึง
ตัวนํามีคามากกวาคา LD แลวจะทําใหเอ็กไซตอน
เคลื่อนท่ีไปไมถึงรอยตอระหวางสารก่ึงตัวนําพีและเอ็น
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3. การเกิดประจุอิสระ (free charge) อัน
ไดแกอิเล็กตรอนและโฮลลดลง เน่ืองจากเกิดการ
รวมตัว (recombination) ของอิเล็กตรอนและโฮลท่ี
บรเิวณรอยตอของสารก่ึงตัวนํา

4. วัสดุก่ึงตัวนําพีและเอ็นมีคาการเคลื่อนท่ี
ของประจุนอย (low charge mobility) ทําใหเกิดการ
ขนสงอิเล็กตรอนและโฮลเคลื่อนท่ีไปยังอิเล็กโทรดได
นอย สงผลใหปริมาณประจุท่ีเขาไปในวงจรไฟฟาลดลง
ไปดวย

ลักษณะรอยตอระหวาง ช้ันสารกึ่ งตั วนํ า
(heterojunction architectures)

โดยท่ัวไปแลวลักษณะรอยตอระหวางช้ันสาร
ก่ึงตัวนําชนิดพี (p-type )และสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น
(n-type) สามารถจําแนกโครงสรางออกได 3 แบบ (Lu
et al., 2015; Scharber et al., 2013; Xue et al.,
2005) ไดแก โครงสรางแบบรอยตอสองช้ัน (bilayer
heterojunction) แบบรอยตอรวม (bulk hetero-
junction) และแบบรอยตอผสม (planar mixed
heterojunction) ดังแสดงในรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 ลักษณะโครงสรางรอยตอระหวางช้ันสาร
ก่ึงตัวนํา

เมื่อวิเคราะหโดยละเอียดจะพบวาเซลล
แสงอาทิตยท่ีมีรอยตอสารก่ึงตัวนําแบบสองช้ันน้ันยังมี
ขอจํากัดของระยะการแพรของเอ็กไซตอนท่ีสั้นมาก
ดังน้ันหากช้ันของสารก่ึงตัวนําหนาเกินกวาระยะการ
แพรของเอ็กไซตอน จะจํากัดจํานวนเอกไซตอนท่ี

สามารถเคลื่อนท่ีมายังบริเวณรอยตอระหวางช้ันของ
สารก่ึงตัวนํา สงผลใหการเกิดประจุอิสระ ลดลง สวน
โครงสรางแบบรอยตอรวมจะเปนการผสมสารก่ึงตัวนํา
ท้ังสองชนิดเขาดวยกัน ซึ่งมีขอดีของโครงสรางน้ีก็คือ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวรอยตอระหวางสารก่ึงตัวนํา ทําใหลด
อัตราการรวมตัว ระหวางโฮลและอิเล็กตรอน และการ
ผสมรวมของสารก่ึงตัวนํามักเหน่ียวนําใหเกิด self-
organization หรือ phase separation เกิดเปน
โครงสรางเช่ือมตอกันในลักษณะเปนรางแห (network)
อันเปนผลดีตอการแพรของประจุบวกและลบ สวน
โครงสรางแบบ planar mixed heterojunction ก็คือ
การผสมผสานระหวางรอยตอสองช้ันและรอยตอ
รวมเขาดวยกัน โดยขอดีของโครงสรางน้ีคือสามารถ
เพ่ิมความหนาของเซลลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการดูดกลนืแสง
ทวาประสิทธิภาพของการแพร เอ็กไซตอนและการ
สรางประจุอิสระไมลดลงเหมือนในกรณีของรอยตอ
แบบสองช้ัน

ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา (Power conversion
efficiency, PCE)

สมบัติเชิงไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรียสามารถอธิบายไดจากจากวงจรสมมูลไฟฟา
(equivalent circuit) ของเซลลซึ่งเปนการตอขนาน
ระหวางแหลงกําเนิดแสง ไดโอด และความตานทาน
ขนาน (shunt resistance หรือ Rsh) แลวตออนุกรม
กับความตานทานอนุกรม (series resistance หรือ Rs)
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4
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รูปท่ี 4 วงจรสมมูลไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิด
อินทรีย (ภาพดัดแปลงจาก Qi et al., 2013)

เน่ืองจากเซลลแสงอาทิตยมีขนาดท่ีแตกตาง
กันจึงนิยมแสดงคากระแสไฟฟาเปนสัดสวนของ
กระแสไฟฟาตอพ้ืนท่ีของเซลล (current density, J)
โดยผลลัพธของกระแสตอพ้ืนท่ีจากเซลลแสงอาทิตย
เกิดมาจากคากระแสตอพ้ืนท่ีของแหลงกําเนิดแสง (Jph)
หักลบดวยคากระแสตอพ้ืนท่ีท่ีไหลผานไดโอด (Jd) และ
ผานความตานทานขนาน(Jsh) (Qi et al., 2013;
Winder et al., 2004)

พารามิเตอรท่ีบงบอกประสิทธิภาพของเซลล
แสงอาทิตยประกอบดวย กระแสลัดวงจรตอขนาดพ้ืนท่ี
เซลล (short circuit current density หรือ Jsc)
แรงดันวงจรเปด (open circuit voltage หรือ Voc)
และฟลดแฟกเตอร (fill factor หรือ FF) คา
กระแสไฟฟาขณะท่ีแรงดันไฟฟามีคาเปนศูนยคือ คา
กระแสไฟฟาสูงสุดตอพ้ืนท่ี (maximum current
density หรือ Jmax) สวนคาแรงดันไฟฟาสูงสุด
(maximum potential หรือ Vmax) คือคาแรงดันไฟฟา
ขณะท่ีไมมีกระแสไฟฟาหรือกระแสไฟฟาเปนศูนย
น่ันเอง สวนฟลดแฟกเตอรเปนสัดสวนระหวางผลคูณ
แรงดันกับกระแสไฟฟาสูงสุดกับผลคูณของกระแส
ลัดวงจรกับแรงดันวงจรเปด คาพารามิเตอรท่ีกลาว
ขางตน ไดแก Voc, Jsc และ FF สามารถอานไดจาก
กราฟ J-V curve (Qi et al., 2013; Winder et al.,
2004) ดังแสดงในรูปท่ี 5
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เอ็นสามารถแบงออกเปนสารอนุพันธฟูลเลอรีนและสาร
อ่ืนๆ (Lin et al., 2012) ดังน้ี

1.1 สารก่ึงตัวนําชนิดโฮลหรือชนิดพี
ดังไดกลาวแลววา สารก่ึงตัวนําชนิดพีตองมี

สมบัติดูดกลืนแสงอาทิตยไดดี มีคาสัมประสิทธ์ิการ
ดูดกลืนแสงรวมท้ังคาการเคลื่อนท่ีของโฮล (h+) สูง โดย
สามารถจําแนกสารก่ึงตัวชนิดน้ีออกไดดังน้ี

1.1.1 สารประกอบอินทรียขนาด
เล็ก สารอินทรียท่ีนิยมสังเคราะหเพ่ือใชเปนสารก่ึง
ตัวนําเปนสารโครงสรางประกอบดวยวงอะโรมาติก
หรือมีพันธะเดี่ยวสลับคูตอๆกัน ทําใหมีคาสัมประสิทธ์ิ
การดูดกลืนแสงสูง สารท่ีมีโครงสรางแบนราบ (planar)
จะเกิดการซอนเหลื่อมกันเปนสองมิติ สงผลใหมีคาการ
เคลื่อนนําโฮล (h+) สูงมาก สามารถทําใหบริสุทธ์ิและ

คํานวณหานํ้าหนักโมเลกุลไดงายกวาพอลิเมอร การ
ปลูกฟลมของสารก่ึงตัวนําขนาดเล็กจะใชวิธีการข้ึน
รูปแบบสุญญากาศ (vacuum deposit processing)
ซึ่งสามารถจําแนกสารออกเปนกลุมตางๆ ไดแก กลุมสี
ยอม (dye) เชน ทาโลไซยานีน (phthalocyanine)
สแควเรอีน (squaraine) ไอโซอินดิโก (isoindigo) และ
ไดคีโตพีโรลพีโรล (diketopyrrolopyrrole เปนตน
กลุมเอซีนผสม (fused acenes) เชน เพนตาซีน
(pentacene) กลุมโอลิโกไธโอฟน (oligothiophene)
และกลุมไตรฟนิลเอมีน (triphenylamine) (Chen et
al., 2015; Dou et al., 2013; Li et al., 2012; Lin
et al., 2012; Qu et al., 2012; Ren et al., 2014;
Tang et al., 2010; Xue et al., 2004; Yoo et al.,
2004) ดังแสดงใหในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 โครงสรางของสารประกอบอินทรยีขนาดเล็กท่ีใชเปนสารก่ึงตัวนําชนิดพี

1.1.2 พอลิเมอร ในชวงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 คอนจูเกตพอลิเมอร (conjugated
polymers) ถูกนํามาใชในเซลลแสงอาทิตย เน่ืองดวย
สารก่ึงตัวนําท่ีเปนพอลิเมอรน้ันมีขอดีหลายประการ
กลาวคือ มีคุณสมบัตินําไฟฟาและสามารถดูดกลืนแสง
ในชวงท่ีตามองเห็น (visible light) อีกท้ังนํามาข้ึน
รูปแบบตางๆ ไดงายและสามารถผลิตไดในปริมาณมาก
ก ลุ ม พ อ ลี ฟ นิ ล ลี น ไ ว นิ ล ลี น ( polyphenylene

vinylene, PPV) เปนคอนจูเกตพอลิเมอรกลุมแรกท่ี
นํามาทดสอบโดยการผสมกับ PC61BM (สารก่ึงตัวนํา
ชนิดเอ็น) แบบรอยตอรวม (BHJ) และใหคา PCE คือ
3.3% (Cheng et al, 2009) ตอมา Heeger และคณะ
คนพบวาการเตรียมสัณฐานวิทยา (morphology) ท่ี
เหมาะสมของฟลมผสมแบบ BHJ ระหวางพอลิทรีเฮก
ซิลไธโอฟน (poly-3-hexylthiophene, P3HT) กับ
PC61BM สามารถเพ่ิมคา PCE เปน 5% (Heeger et
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al, 2005) ทวาการเพ่ิมคา PCE ของเซลลแสงอาทิตยท่ี
ประกอบดวย PPV และ P3HT ยังมีขอจํากัดของคา Eg
ท่ีคอนขางกวาง (2.3 และ 2.1 eV) ทําใหพอลิเมอร
ดูดกลืนแสงในชวงสเปคตรัมแสงอาทิตยท่ีแคบ การวิจัย
ท่ีเก่ียวกับสารก่ึงตัวนําชนิดพอลิเมอรในระยะหลังจึง
มุงเนนพัฒนาพอลิเมอรท่ีมีคา Eg นอยกวา 1.8 eV
เพ่ือใหวัสดุพอลิเมอรมีความสามารถดูดกลืนแสงในชวง
สเปคตรัมท่ีกวางข้ึน โดยมีแนวทางหน่ึงซึ่งนักวิจัยนิยม
ใช ในการออกแบบโครงสร างของพอลิ เมอรคื อ
โครงสรางแบบ donor-acceptor (D-A) ท่ีมีหมูให
อิเล็กตรอนและหมูรับอิเล็กตรอนเรียงตอสลับกันเปน
สายโซพอลิเมอร โครงสรางลักษณะน้ีจะเหน่ียวนําให
เกิดการเคลื่อนท่ีของประจุภายในโมเลกุลพอลิเมอร
(intramolecular charge transfer) สงผลใหคา Eg
ลดลง เมื่อเทียบกับการใชโครงสรางแบบ โฮโมพอลิ
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2. การประกอบเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ
(Large scale organic solar cells) เพ่ือการใชงาน

งานวิจัยของเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียท่ี
กลาวขางตนลวนเปนการศึกษาของเซลลเดี่ยว (single
junction cell) ท่ีมีขนาดนอยกวาหรือเทากับ 1 ตาราง
เซนติเมตร การนําเซลลเดี่ยวมาตอวงจรไฟฟาเขา
ดวยกันใหไดเปนกลุมเซลลหรือแผงเซลลท่ีใหญข้ึน และ
มีประสิทธิภาพใกล เคียงกับเซลล เดี่ยวน้ันจึงเปน
งานวิจัยท่ีนาสนใจอยูมาก โดยการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเซลลแสงอาทิตย อินทรียขนาดใหญใหมีค า
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน 10% และมีอายุ การ
ใชงานได 10 ป เปนเปาหมายเพ่ือการใชผลิตเซลล
แสงอาทิตยในระดับอุตสาหกรรม (Krebs et al.,
2012) ในการน้ีผลการศึกษาพบวาเมื่อนําเซลล
แสงอาทิตยเซลลเดี่ยวมาประกอบเซลลใหใหญข้ึนดวย
กระบวนการข้ึนรูปแผงเซลลขนาดใหญ อาทิ การรีดข้ึน
รูป (roll to roll) การพนเคลือบ(spray coating) และ
การข้ึนรูปแบบดอกเตอรเบลด (doctor bladed) น้ัน
ใหประสิทธิภาพการแปลงพลังงานลดลงหลายเทาเมื่อ
เทียบกับคาการแปลงพลังงานของเซลลแสงอาทิตยหน่ึง
เซลล (Dou et al., 2013; Krebs et al., 2012) ท้ังน้ี
เพราะประเภทของอิเล็กโทรด สารก่ึงตัวนํา และ สาร
ตัวเติม (additives) รวมท้ังการเรียงตอกันของช้ันวัสดุ
ลวนสงผลตอประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอยางมาก
กลาวคือ การใช ITO เปนข้ัวอิเล็กโทรดมักเกิดความ
ตานทานไฟฟา (ohmic loss) ทําใหคาความตาง
ศักยไฟฟาลดลง นอกจากน้ีข้ัว ITO ยังเปราะบาง
แตกหักงาย จึงไมเหมาะจะใชกับเซลลแสงอาทิตยแบบ
ยืดหยุน (flexible solar cell) ท่ีผลิตจากกระบวนการ
รีดข้ึนรูป (roll to roll) ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให
ข้ัว ITO จึงผสมสารประกอบอ่ืน เชน zinc oxide
(ZnO) และ (SnO) กับข้ัว ITO (Dou et al, 2013)

อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ ไดแก
การออกแบบโครงสรางและลําดับช้ันวัสดุประกอบ
โซลารเซลล ดังน้ัน Krebs และคณะ ไดริเริ่มพัฒนา
กระบวนผลิตแผงโซลาเซลล (panel) ขนาดใหญจาก
เซลลแสงอาทิตยอินทรียข้ึน โดยแผงโซลาเซลลน้ีมี
ขนาด 1.7 ตารางเมตร ท่ีประกอบดวยหลายโมดูลของ
เซลลแสงอาทิตย ซึ่งแตละโมดูลก็ประกอบไปดวยเซลล
แสงอาทิตย เดี่ยวหลายเซลล ท่ีตอวงจรไฟฟาแบบ
อนุกรม โดยในเซลลแสงอาทิตยเซลลเดี่ยวประกอบดวย
ช้ัน ITO/ZnO/P3HT:PCBM/PEDOT:PSS/Ag (รูปท่ี
9) เมื่อนําแผงโซลาเซลลน้ีไปทดสอบภาคสนามเปน
เวลา 24 วัน แลวพบวาชวงสัปดาหแรกประสิทธิภาพ
การแปลงพลังงานลดลงถึง 80 เปอรเซ็น เพราะ
ออกซิเจนในอากาศแพรเขาไปภายในโซลารเซลลไดโดย
ผาน polyethylene terephthalate (PET) ท่ีใชเปน
พลาสติกก้ันระหวางเซลลแสงอาทิตย และเมื่อเปลี่ยน
วัสดุท่ีใชลามิเนต (laminate) พรอมกับเติมกาว
(adhesive) เพ่ิมเขาไป พบวาอายุการใชงานของแผง
โซลาเซลลเพ่ิมข้ึนถึง 6 เดือน (Medford et al., 2010)

รูปท่ี 9 แผงโซลารเซลล โมดูล และองคประกอบของ
เซลลแสงอาทิตยเซลลเดียว (ดัดแปลงมาจาก
Medford et al., 2010)
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ใชงานได 10 ป เปนเปาหมายเพ่ือการใชผลิตเซลล
แสงอาทิตยในระดับอุตสาหกรรม (Krebs et al.,
2012) ในการน้ีผลการศึกษาพบวาเมื่อนําเซลล
แสงอาทิตยเซลลเดี่ยวมาประกอบเซลลใหใหญข้ึนดวย
กระบวนการข้ึนรูปแผงเซลลขนาดใหญ อาทิ การรีดข้ึน
รูป (roll to roll) การพนเคลือบ(spray coating) และ
การข้ึนรูปแบบดอกเตอรเบลด (doctor bladed) น้ัน
ใหประสิทธิภาพการแปลงพลังงานลดลงหลายเทาเมื่อ
เทียบกับคาการแปลงพลังงานของเซลลแสงอาทิตยหน่ึง
เซลล (Dou et al., 2013; Krebs et al., 2012) ท้ังน้ี
เพราะประเภทของอิเล็กโทรด สารก่ึงตัวนํา และ สาร
ตัวเติม (additives) รวมท้ังการเรียงตอกันของช้ันวัสดุ
ลวนสงผลตอประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอยางมาก
กลาวคือ การใช ITO เปนข้ัวอิเล็กโทรดมักเกิดความ
ตานทานไฟฟา (ohmic loss) ทําใหคาความตาง
ศักยไฟฟาลดลง นอกจากน้ีข้ัว ITO ยังเปราะบาง
แตกหักงาย จึงไมเหมาะจะใชกับเซลลแสงอาทิตยแบบ
ยืดหยุน (flexible solar cell) ท่ีผลิตจากกระบวนการ
รีดข้ึนรูป (roll to roll) ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให
ข้ัว ITO จึงผสมสารประกอบอ่ืน เชน zinc oxide
(ZnO) และ (SnO) กับข้ัว ITO (Dou et al, 2013)

อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ ไดแก
การออกแบบโครงสรางและลําดับช้ันวัสดุประกอบ
โซลารเซลล ดังน้ัน Krebs และคณะ ไดริเริ่มพัฒนา
กระบวนผลิตแผงโซลาเซลล (panel) ขนาดใหญจาก
เซลลแสงอาทิตยอินทรียข้ึน โดยแผงโซลาเซลลน้ีมี
ขนาด 1.7 ตารางเมตร ท่ีประกอบดวยหลายโมดูลของ
เซลลแสงอาทิตย ซึ่งแตละโมดูลก็ประกอบไปดวยเซลล
แสงอาทิตย เดี่ยวหลายเซลล ท่ีตอวงจรไฟฟาแบบ
อนุกรม โดยในเซลลแสงอาทิตยเซลลเดี่ยวประกอบดวย
ช้ัน ITO/ZnO/P3HT:PCBM/PEDOT:PSS/Ag (รูปท่ี
9) เมื่อนําแผงโซลาเซลลน้ีไปทดสอบภาคสนามเปน
เวลา 24 วัน แลวพบวาชวงสัปดาหแรกประสิทธิภาพ
การแปลงพลังงานลดลงถึง 80 เปอรเซ็น เพราะ
ออกซิเจนในอากาศแพรเขาไปภายในโซลารเซลลไดโดย
ผาน polyethylene terephthalate (PET) ท่ีใชเปน
พลาสติกก้ันระหวางเซลลแสงอาทิตย และเมื่อเปลี่ยน
วัสดุท่ีใชลามิเนต (laminate) พรอมกับเติมกาว
(adhesive) เพ่ิมเขาไป พบวาอายุการใชงานของแผง
โซลาเซลลเพ่ิมข้ึนถึง 6 เดือน (Medford et al., 2010)

รูปท่ี 9 แผงโซลารเซลล โมดูล และองคประกอบของ
เซลลแสงอาทิตยเซลลเดียว (ดัดแปลงมาจาก
Medford et al., 2010)
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อน่ึงในป ค.ศ. 2010 Krebs และคณะไดทุน
จากธนาคารโลกเ พ่ือนํารองสา ธิตการใช โคมไฟ
แสงอาทิตย (solar lamp) ในพ้ืนท่ีขาดแคลนไฟฟาของ
ประเทศแซมเบีย ทวีปแอฟริกา ซึ่งโคมไฟแสงอาทิตย
ดังกลาวถูกออกแบบโดยใชเซลลแสงอาทิตยอินทรีย
ขนาด 500 ตารางเซนติเมตร ผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือ
ชารตลิเทียมแบตเตอรี่ ท่ีตอกับหลอดไฟแอลอีดี ผล
การศึกษาพบวาเมื่อเซลลแสงอาทิตยชารตแบตเตอรี่จน
เต็มแลว สามารถใหแสงสวางเพียงพอตอการอาน
หนังสือไดประมาณ 1 ช่ัวโมง (Krebs et al., 2010)
และในระยะ 5 ปท่ีผานมา ไดมีผูวิจัยสนใจพัฒนาเซลล
แสงอาทิตยแบบทับซอน (tandem solar cell) อยาง
แพรหลาย ดวยการใชวิธีการเรียงเซลลแสงอาทิตยซอน
กันในแนวตั้ง โดยใชสารก่ึงตัวนําท่ีมีคา Eg สูงไวช้ันบน
สําหรับดูดกลืนแสงท่ีมีพลังงานสูง แลวใหสารก่ึงตัวนําท่ี
มีคา Eg ต่ํากวาอยูช้ันลาง เพ่ือดูดกลืนแสงท่ีมีพลังงาน
ต่ํา การซอนกันลักษณะน้ี ทําใหสามารถเพ่ิมปริมาณ
โฟตอนและสามารถดูดกลืนแสงไดในชวงสเปคตรัมท่ี
กวางข้ึนมากกวาการใชเซลลแสงอาทิตยเซลลเดียว
สงผลใหคา PCE โดยรวมเพ่ิมสูงข้ึนดวย (Ameri et al.,
2013) ตอมา Krebs และคณะ ไดพัฒนาการเรียงลําดับ
ช้ันของ tandem solar cell ขนาดใหญ โดยประกอบ
เซลลแสงอาทิตยในสภาวะปกติ ซึ่งแตกตางจากการ
ประกอบเซลลแสงอาทิตยท่ัวไปท่ีตองประกอบในระบบ
สุญญากาศ เพ่ือปองกันออกซิเจนและความช้ืนเขาไป
ทําลายเซลล ผลการศึกษาพบวาเสถียรภาพของคา Voc

มีคาคงท่ีถึง 800 ช่ัวโมง ขณะท่ีคา Jsc ของเซลล
แสงอาทิตยลดลงทีละนอย ทําใหประสิทธ์ิภาพโดยรวม
ลดลง (Anderson et al., 2014) ถึงกระน้ันก็ดีงานวิจัย
น้ีก็เปนการสาธิตใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะนําเซลล
แสงอาทิตยอินทรียขนาดใหญเพ่ือใชงานในเชิงพาณิชย
ตอไปในอนาคต

ในป ค.ศ. 2015 Vat และคณะ ไดริเริ่มนํา
เทคโนโลยีการพิมพแบบ 3 มิติ (3D-printing) มา
ประยุกตใชกับเซลลแสงอาทิตย โดยการพัฒนาหัวฉีด
(nozzle) ใหเหมาะสมตอการพิมพสารก่ึงตัวนําชนิด
อินทรีย ไดแก poly[carbarzol-alt-(dithenylbezo
thiadiazole)] (PCDTBT) ผสมกับ PC70BM แบบสาม
มิติลงบนข้ัวอิเล็กโทรด ITO ผลการศึกษาพบวาการใช
เทคโนโลยีแบบสามมิติเพ่ือพิมพเซลลแสงอาทิตยน้ันใช
ปริมาณวัสดุก่ึงตัวนํานอยกวาวิธีการข้ึนรูปแบบ roll to
roll และสามารถควบคุมความหนาของช้ันวัสดุก่ึงตัวนํา
ไดจากอัตราการฉีดเคลือบ (coating rate) เมื่อ
ประกอบเซลลแสงอาทิตยเปนหน่ึงโมดูล (ขนาด 47.3
ตารางเซนติเมตร) พบวาประสิทธิภาพสูงสุดของเซลล
แสงอาทิตยคือ 4.57 % ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเซลลแสงอาทิตยขนาด 0.0625 ตาราง
เซนติเมตร ท่ีใหคา PCE สูงสุดอยูท่ี 6 % (Vak et al.,
2015)

ประโยชนการใชเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย
ในการนําเซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียมาใช

น้ันพบวามี ท้ังขอดีและขอจํากัดบางประการ โดย
จําแนกไดดังน้ี
ขอดี

1. สารหลักท่ีใชคือ สารอินทรียซึ่งประกอบ
ดวยคารบอนและธาตุอ่ืนท่ีเปนธาตุหางาย ทําใหมี
ตนทุนในการผลิตท่ีต่ํากวาเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิกอน

2. สามารถออกแบบและสังเคราะหสารก่ึง
ตัวนําอินทรียชนิดใหม ใหมีสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟา
ท่ี เหมาะสมตอการเ พ่ิมประสิท ธิภาพของเซลล
แสงอาทิตยได

3. สามารถข้ึนรูปเซลลแสงอาทิตยไดท้ังโครง
สรางแบบแข็ง โครงสรางแบบออนตัวและการประกอบ



12 KKU Science Journal Volume 45 Number 1 Review

เซลลแบบฟลมบางสามารถทําใหเซลลแสงอาทิตยโคง
งอได

4. มีนํ้าหนักเบาจึงสามารถประยุกตใชเปน
แหลงพลังงานให กับอุปกรณเคลื่อนท่ี (portable
device) และอุปกรณสวมใส (wearable device) ได
อยางมีประสิทธิภาพ

5. กระตุนใหนักวิจัยท่ีสนใจศึกษาและวิจัยกัน
ในวงกวางมากข้ึนกลาวคือ การพัฒนาวัสดุก่ึงตัวนําข้ัว
อิเล็กโทรด การพัฒนาเทคนิคหรือรูปแบบการเรียงช้ัน
ตางๆ ของเซลล และวัสดุหอหุมเซลล เพ่ือใหไดเซลล
แสงอาทิตยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงยิ่งข้ึน ทนตอความช้ืน
ทนตอสภาพอากาศ และมีเสถียรภาพ
ขอจํากัด

1. การประกอบเซลลแสงอาทิตย โดยเริ่ม
ตั้งแต ข้ันการผสมสารก่ึงตัวนําพีและเอ็น การทํา
plasma cleaning การเคลือบสารก่ึงตัวนําลงบน
กระจก ITO การเคลือบอิเล็กโทรดท่ีเปนโลหะดวย
กระบวนการ thermal deposition รวมท้ังการวัด
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลลแสงอาทิตย
ภายใตเครื่องจําลองแสงอาทิตย ลวนตองทําในสภาวะ
สุญญากาศ ปราศจากความ ช้ืน  จึ งต อ ง ทํ า ใน
หองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมเทาน้ัน

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของสวนมากเปนการวิจัย
พ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวัสดุท่ีสังเคราะห
ใหม รวมท้ังการศึกษาโครงสรางและปรับปรุงอสัณฐาน
ของช้ันสารก่ึงตัวนําในเซลลแสงอาทิตยขนาดเล็ก
เทาน้ัน

3. เซลลแสงอาทิตยอินทรียขนาดใหญยังมี
ประสิทธิภาพนอยและใชงานไดในระยะเวลาสั้น ทําให
ไมบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงคมากนัก

4. ความรวมมือระหวางกลุมวิจัยภายใน
ประเทศไทยเพ่ือบูรณาการองคความรูท่ีเก่ียวของกับ

เซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรียน้ันมีนอย เน่ืองดวยทุน
วิจัยท่ีจํากัด และตองใชระยะเวลาวิจัยท่ียาวนาน

สรุป
เซลลแสงอาทิตยชนิดอินทรีย  คือ เซลล

แสงอาทิตยท่ีใชสารก่ึงตัวนําอินทรียท่ีประกอบดวยกลุม
คารบอนเปนหลัก อันปรากฏผลดีหลายประการ ไดแก
ใชวัสดุปริมาณไมมาก สามารถออกแบบและสังเคราะห
สารก่ึงตัวนําใหมีสมบัติเ ชิงแสงและสมบัติการนํา
อิเล็กตรอนและโฮลท่ีดีได ใชตนทุนในการผลิตต่ํา มี
นํ้าหนักเบา สามารถนํามาข้ึนรูปไดหลากหลายเทคนิค
รวมถึงการประกอบเซลลแสงอาทิตยเปนโมดูลหรือเปน
แผงขนาดต างๆ ได ง าย  ทว าประสิท ธิภาพและ
เสถียรภาพของเซลลแสงอาทิตยชนิดน้ียังนอยกวาเซลล
แสงอาทิตยชนิดซิลิกอนและเซลลแสงอาทิตยชนิด
สารประกอบตัวนํา สงผลใหมีการศึกษาวิจัยอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตเซลล
แส งอ า ทิตย ช นิ ด อินทรี ย ใ ห พอ เ พี ย ง กับ ร ะดั บ
อุตสาหกรรมได การพัฒนาวัสดุก่ึงตัวนําอินทรียชนิด
ใหม หรือบูรณาการใชรวมกับสารก่ึงตัวนําอนินทรีย
การปรับปรุงข้ัวอิเล็กโทรด รวมท้ังการพัฒนาเทคนิค
การประกอบเซลลหรือลําดับ การเรียงช้ันสวนประกอบ
ตางๆ ของเซลล จึ งเปนแนวทางสําคัญท่ีจะเ พ่ิม
ประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยใหสูงยิ่งข้ึน และทนทาน
ตอสภาพอากาศและความช้ืนรวมท้ังมีอายุ การใชงานท่ี
ยาวนานข้ึนจึงเปนเรื่องท่ีจําเปนตองศึกษาคนควาเพ่ือ
นํามาใชประโยชนกันตอไป
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