
เทคโนโลยีโซลาร์เซลลแ์บบโปร่งแสงกับการประยุกต์ใช้งาน Solar window 

บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพ่ือให้สามารถมองทะลุผ่านแผงเซลล์ได้  
มีลักษณะคล้ายกระจก โดยมีการออกแบบให้มีการดูดซับพลังงานในช่วงคลื่นแสงของรังสีอ่ืนๆ นอกเหนือจากรังสี
แสงสว่าง เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทแทนที่โซลาร์เซลล์แบบทึบแสง 
เพราะมึความเหมาะสมต่อการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ต่างๆ นักวิจัยมากมายให้ความสนใจต่อ โซลาร์เซลล์ประเภทนี้ 
และได้พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
สามารถน าไปใช้งานได้จริง ในทางการค้าจะรู้จักในชื่อ “Solar window” แม้ว่าในปัจจุบันประสิทธิภาพของ Solar 
window มีค่าน้อยกว่า 10% และราคาสูงเกินกว่าที่จะลงทุน แต่หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในบทความนี้จึงได้จัดหาเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงที่ใช้ใน
ปัจจุบันและการออกแบบการค านวณเบื้องต้นในการหาประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมของ Solar window  
ในการน าไปผลิตไฟฟ้าให้แก่รถยนต์ EV เพ่ือเพ่ิมระยะทางการขับขี่ และผลิตไฟฟ้าหรับอาคารสูงที่มีโครงสร้างเป็น
กระจก เพ่ือน าไปใช้ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตึก โดยการวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลจากความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ย
ต่อวันของประเทศไทย 

ค าส าคัญ: โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง/รังสีแสงสว่าง/รังสีอัลตราไวโอเลต/รังสีอินฟราเรด/Solar window 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
โซลาร์เซลล์เหล่านี้ยังมีข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้กับของใช้ในชีวิตประจ าวันหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ กล่าวคือ เนื่องด้วย
เป็นแผงเซลล์ที่มีลักษณะทึบแสง ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  หากเราสามารถผลิตโซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะ
คล้ายกระจกใสที่สามารถมองทะลุผ่านแผงเซลล์ได้  การน าไปผนวกใช้กับเครื่องมือต่างๆก็จะท าได้ง่ายขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แทนที่กระจกรถยนต์เพ่ือผลิตกระเสไฟฟ้าในการเพ่ิมระยะทางใน
การขับขี่ หรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แทนกระจกบนตึกสูงขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
เป็นต้น ดังนั้น โซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกระจกหรือที่เรียกว่า “โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสง (Transparent Solar 
Cell: TSC)” จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการออกแบบอาคารและของใช้ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในอนาคต  

โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงเป็นโซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่งที่สามารถมองทะลุแผ่นได้ โดยใช้หลักการพ้ืนฐานเรื่อง
รังสีในแสงแดด ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย (2557, หน้า 14) อธิบายในเรื่องรังสีดวงอาทิตย์ 
(Solar Radiation) ซ่ึงประกอบไปด้วยรังสี 3 ชนิด ได้แก่ 

1. รังสีแสงสว่างหรือรังสีที่มองเห็นได ้(Visible Radiation) มีความยาวคลื่นประมาณ 400 นาโนเมตร 
ถึง 780 นาโนเมตร คิดเป็นประมาณ 39% ของรังสีดวงอาทิตย์ 

2. รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation) มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 400 นาโนเมตร คิดเป็น
ประมาณ 8.1% ของรังสีดวงอาทิตย์ 
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3. รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) มีความยาวคลื่นมากกว่า 780 นาโนเมตร คิดเป็นประมาณ 
52.9% ของรังสีดวงอาทิตย์ 

โซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากผลึกซิลิกอน และใช้เทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ
พี-เอ็น (P-N junction) โดยมีแถบพลังงาน (Energy Band Gap) ประมาณ 1.1 อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) (Zhao, 
2015) และเมื่อค านวนด้วยกฎของ Max Plank    

  

 
 

    

 
  จะได้ความยาวคลื่นเป็น 1,100 นาโนเมตร 

หมายความว่า ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แบบผลึกซิลิกอน ต้องใช้รังสีที่มีความยาวคลื่นที่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1,100 นาโนเมตร เพ่ือท าให้อิเล็กตรอนหลุดเข้าสู่แถบน าไฟฟ้า (Conduction Band) โดยรูปภาพ
ที่ 1 แสดงช่วงความยาวคลื่นที่โซลาร์เซลล์ผลึกซิลิกอนสามารถดูดซับพลังงาน 

 
 

วัตถทุึบแสง (Opaque) คือวัตถทุี่มีแถบช่องว่างพลังงาน (Energy band gap) เท่ากับพลังงานของรังสีแสงสว่าง 
(ประมาณ 1.59 ถึง 3.1 eV) อิเล็กตรอนในวัตถุจะดูดซับพลังงานจากรังสีชนิดนี้เพ่ือให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ในชั้น
ระดับพลังงาน (Energy level) ที่สูงกว่า ท าให้รังสีแสงสว่างไม่สามารถลอดผ่านวัตถุนั้นๆได้ ในทางตรงข้าม วัตถุ
โปร่งแสง (Translucent) หรือ วัตถุโปร่งใส (Transparent) จะมีแถบช่องว่างพลังงานที่สูงกว่าหรือต่ ากว่าพลังงาน
รังสีแสงสว่าง อิเล็กตรอนจะไม่สามารถดูดซับพลังงานในช่วงนั้นได้ ท าให้รังสีแสงสว่างผ่านทะลุวัสดุนั้นๆ เราจึง
สามารถมองเห็นวัตถุด้านหลังวัตถุโปร่งแสงได ้(Abadi, 2013) 

 
 

รูปที1่ ช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมส าหรับโซลาร์เซลล์ผลึกซิลิกอน (Brakels, 2017) 

รูปที่2 ประเภทวัสดุ โดยแยกตามปริมาณแสงที่ปล่อยให้ผ่าน (ดร.จินตนา สุขส าราญ, 2561) 
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ความโปร่งแสง (Transparency) คือความสามารถของแสงที่ผ่านเข้าไปในวัตถุ โดยแบ่งประเภทวัตถุได้ 3 
ประเภท ได้แก่ วัตถุทึบแสง วัตถุโปร่งแสง และวัตถุโปร่งใส ดังรูปที่ 2 แม้ว่าค าว่า “Transparent” คือการยอมให้
รังสีแสงสว่างผ่านได้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริง Transparent solar cell ยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่สามารถ
ปล่อยให้รังสีแสงสว่างผ่านไปได้ 100% จึงอาจเกิดความสับสนขึ้นได้  

โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงไม่สามารถน าพลังงานจากรังสีแสงสว่าง (ความยาวคลื่น 400-780 นาโนเมตร) 
ทั้งหมดมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพราะรังสีชนิดนี้บางส่วนจะทะลุผ่านแผ่นโซลาร์เซลล์ ท าให้สามารถมองเห็นวัตถุ
ด้านหลังแผ่นได้ แต่โซลาร์เซลล์ชนิดนี้จะเลือกดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรดแทน ซึ่งเป็นคุณสมบัติ 
ที่แตกต่างจากโซลาร์เซลล์ชนิดอื่นๆที่ดูดซับรังสีแสงสว่างทั้งหมด 

                                             

 
 

 ในนิตยสาร Solar Magazine (2020) สามารถแบ่งชนิดของโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. Partially Transparent Solar Panels เป็นโซลาร์เซลล์โปร่งแสงที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ
แผ่นฟิล์ม (Thin film photovoltaics: TPVs) เหมือนกับการผลิตโซลาร์เซลล์แบบทึบแสง แต่ลดความหนาของ
แผ่นฟิล์ม (ความหนาอยู่ในระดับนาโนเมตรหรือไมโครเมตร) เพ่ือให้รังสีแสงสว่างบางส่วนผ่านไปได้ ตัวอย่างของ
โซลาร์เซลล์โปร่งแสงประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น                        

1.1 Professor Seigo Ito และคณะ (2007) ได้ใช้เทคโนโลยี TPVs ในการผลิตโซลาร์เซลล์แบบ

โปร่งแสง โดยใช้ผลึกนาโนของ titanium dioxide (nanocrystalline-TiO2) น ามาท าแผ่นฟิล์ม เพราะเป็นสารกึ่ง

ตัวน าไฟฟ้าที่มีความหนาแน่นพลังงาน (Energy density) สูง เป็นวัสดุกึ่งโปร่งแสง (semi-transparent) และ

สามารถดูดซับพลังงานจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ โดยตัวแปรของการทดลองคือ ความแตกต่างของความหนาของ

แผ่นฟิล์ม โดยจากรูปที่ 4 P25, ST21, ST41 มีความหนาของแผ่นฟิล์มเป็น 1.9, 2.0 และ 5.7 ไมโครเมตร 

ตามล าดับ ซึ่งความหนาแปลผกผันกับค่าความโปร่งแสง (Transparency) ของตัวฟิล์ม กล่าวคือ เมื่อแผ่นฟิล์มมี

ขนาดที่หนาขึ้น ค่าความโปร่งแสงจะลดลง แต่ค่าประสิทธิภาพสูงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าแผ่นฟิล์มบางลง ค่าความโปร่งแสง

รังสีดวงอาทิตย์ 

รังสแีสงสว่างบางส่วน 

รังสอีื่นๆ 

รังสอีื่นๆ 

รังสแีสงสว่าง 

รูปที่3 ความแตกตา่งของรังสีที่ผ่านแผงเซลล์แบบโปร่งแสงและชนิดผลึกซิลิกอน 
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จะมากข้ึน แต่ค่าประสิทธิภาพต่ าลง และจากผลการทดลอง ประสิทธิภาพสูงสุดเป็น 9.2% โดยมีค่าความโปร่งแสง

อยู่ที่ 60%  

 
 

1.2 นอกเหนือจาก TiO2 แล้ว สารประกอบ Perovskites เป็นที่นิยมในการผลิตแผ่นฟิล์มโซลาร์
เซลล์ทั้งแบบทึบแสงและแบบโปร่งแสง เพราะต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนักและให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ที่สูง ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Energy & Environmental Science (2014) ได้เผยแพร่ผลการทดลองจากการใช้ 
Methylammonium lead halide perovskites (CH3NH3PbX3) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์กึ่งตัวน าไฟฟ้า และเคยถูก
น าไปผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์แบบทึบแสงที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 17% โดยการทดลองนี้ได้น า Perovskite ชนิดนี้  
มาประกบด้วยสารต่างๆตามรูปที่5 และได้ใช้กระบวนการต่างๆเช่น annealing, thermal evaporation เป็นต้น 
เพ่ือลดความหนา กลายเป็นแผ่นฟิล์มสารกึ่งโปร่งแสง (Semi-transparent) ที่มี energy band gap ต่ ากว่า
พลังงานโฟตอน ท าให้แสงบางส่วนสามารถทะลุผ่านได้ ความหนาของแผ่นฟิล์มมีผลต่อประสิทธิภาพและค่าความโปร่งแสง
ของแผ่นฟิล์ม โดยประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มเป็น 7.3% และค่าความโปร่งแสงเป็น 22% ที่ความหนา 180 นาโนเมตร
และประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มเป็น 6.4% และค่าความโปร่งแสงเป็น 29% ที่ความหนา 100 นาโนเมตร  

 
 

2. Fully Transparent Solar Panels เป็นโซลาร์เซลล์โปร่งแสงที่ใช้คุณสมบัติของสารในการดูดซับ
พลังงานในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีอินฟราเรด โดยปล่อยให้รังสีแสงสว่างผ่านทะลุแผงโซลาร์เซลล์ 
เ พ่ือให้สามารถมองเห็นด้านหลังแผงเซลล์ได้ โซลาร์ เซลล์แบบโปร่งแสงประเภทนี้มีข้อดีกว่า Partially 
Transparent Solar Panels เพราะมีข้อจ ากัดของความหนาของแผ่นฟิล์ม แต่ Fully Transparent Solar Panels 
สามารถหาสารตัวอ่ืนๆ หรือสังเคราะห์ขึ้นมาเอง เพื่อการพัฒนาต่อไป ซึ่งปัจจุบัน มีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ
ในการผลิดโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงชนิดนี้ โดยใช้สารที่ต่างกัน เช่น 

2.1 ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Journal of Power Sources (2020) ได้มีการน าเสนอผล
การศึกษา การน าTiO2 มาใช้โดยท าหน้าที่เป็น n-type ส่วน p-type ใช้สาร nickel oxide (NiO) ซึ่งเป็นสารกึ่ง
ตัวน าที่มีค่าความโปร่งแสงสูง ใช้ Silver nanowires (AgNWs) และ FTO glass เป็น Photo-generated carriers 

รูปที4่ แผ่นฟิล์มที่ใช้ในการทดลองของ Professor Seigo Ito (Seigo Ito และคณะ, 2007) 

รูปที่5 โครงสร้างจ าลองโซลาร์เซลล์ Perovskite โดยใช้ CH3NH3PbX3 (Energy & Environmental Science 2014) 
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โดยมีโครงสร้างตามรูปที่ 6 และในการทดลองนี้ ได้ใช้รังสีที่มีความยาวคลื่นในช่วง 300 ถึง 1 ,200 นาโนเมตร 
เนื่องจาก energy band gap ของทั้ง TiO2 และ NiO (Eg ของ TiO2 และ NiO = 3.2 ถึง 3.35 และ 3.8 eV 
ตามล าดับ) มีค่าสูงกว่าพลังงานในรังสีแสงสว่าง (E = 1.59 ถึง 3.1 eV) ท าให้มีการดูดซับพลังงานของรังสีแสงสว่าง
ในปริมาณที่น้อยมาก รังสีนี้จึงสามารถทะลุแผ่นเซลล์ไปได้ (ท าให้แผ่นเป็นวัตถุโปร่งแสง) ในทางตรงข้าม แผ่นเซลล์นี้
มีการดูดซับพลังงานมากที่สุดในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นเป็น 365 นาโนเมตร โดยประสิทธิภาพ
ของแผ่นเซลล์เป็น 2.1% ในขณะที่ค่าความโปร่งแสงมากกว่า 57%  

                        
 

 

2.2 Richard R. Lunt และ Vladimir Bulovic (2011) ได้ออกแบบโซลาร์เซลล์ชนิดอินทรีย์ 
(Organic photovoltaics: OPV) ซึ่งใช้ Chloro-aluminium phthalocyaine (ClAlPc) ท าหน้าที่เป็นตัวจ่าย
อิเล็กตรอน (Molecular organic donor) และ ใช้ C60 เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (molecular acceptor) โดยโซลาร์เซลล์
นี้สามารถดูดซับพลังงานของรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีใกล้อินฟราเรด (near-infrared: NIR) ในช่วง 
ความยาวคลื่น 650-850 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่นประมาณ 740 นาโนเมตร เป็นความยาวคลื่นที่ ClAlPc 
ดูดซับพลังงานมากที่สุด (Absorption Peak) โดยประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์เป็น 1.3±0.1% และค่าความโปร่งแสง
เป็น 65%  

 
 

2.3 ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ The American Chemical Society (2012) ได้เปิดเผยการผลิต
โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงโดยใช้สารพอลิเมอร์ (Polymer Solar Cell: PSC)  2 ชนิด ได้แก่ PBDTT-DPP ซึ่งไวต่อ
รังสีในช่วงความยาวคลื่น 650 - 850 นาโนเมตร (NIR) ท าหน้าที่เป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนและ PCBM ซึ่งสามารถดูดซับ
พลังงานในช่วงความยาวคลื่นต่ ากว่า 400 นาโนเมตร (รังสีอัลตราไวโอเลต) ท าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน และทั้ง 2 สาร

รูปที่ 6 โครงสร้างจ าลองโซลาร์เซลล์ของ Prof. Joondong Kim  

(Journal of Power Sources, 2020) 

รูปที่ 7 โซลาร์เซลล์ของ Prof. Joondong Kim  
(Journal of Power Sources, 2020) 

รูปที ่8 โครงสร้างจ าลองโซลาร์เซลล์ OPV (Lunt & Bulovic, 2011) 
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ถูกน ามาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มประกบกันแบบ Heterojunction อยู่ในชั้น UV-and NIR-sensitive active layer ดังรูปที่ 9 
โดยประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์เป็น 4% และค่าความโปร่งแสงเป็น 66%  

                                                              
 

 

2.4 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน (Michigan State University) น าโดย Richard R. 
Lunt (2014)  ใช้สารผสมระหว่าง Canine และ Cyanine salt ซึ่งเป็นเกลืออินทรีย์ (Organic salt) และเป็น
สารประกอบที่มีคุณสมบัติเรืองแสง (Luminophore) โดยการเรืองแสงนี้เกิดมาจากอิเล็กตรอนดูดซับพลังงานจาก
รังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรด ท าให้อิเล็กตรอนนั้นไปอยู่ชั้นที่มีพลังงานสูงกว่า และได้คายพลังงานนั้น
ออกเป็นแสง (เรืองแสง) เพ่ือให้ตัวอิเล็กตรอนนั้นกลับลงไปอยู่ในภาวะที่เสถียร โดยนักวิจัยได้ตั้งชื่อโซลาร์เซลล์แบบ
โปร่งแสงนี้ว่า “Transparent Luminescent Solar Concentrator หรือ TLSC” แม้ว่าประสิทธิภาพของแผ่น
เซลล์จะมีค่าเพียง 0.4% แต่ค่าความโปร่งแสงสูงถึง 86% ซึ่งแทบจะใสคล้ายกระจกดังรูปที่ 11 เป็นต้น 

 
 

โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงเป็นที่สนใจมาก เพราะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับของใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
สิ่งก่อสร้าง ในทางการค้า จะผลิตอยู่ในรูปของกระจกหรือพลาสติกใสที่เรียกว่า “Solar window”  ซึ่งเป็นกระจก
ที่มีฟังก์ชั่นผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตัวเอง (Built-in photovoltaic functionality) ในปัจจุบัน
มีการผลิต Solar window ทั้งแบบเคลือบแผ่นฟิล์ม (Photovoltaic films) ลงบนกระจกใส หรือการประกบ 
(sandwich) โซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงด้วยกระจกใสทั้งสองด้าน (Dual glass หรือ Double glass) 

การน า Solar window มาประยุกต์ใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทน
การใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันในการสันดาป โดยรถยนต์ EV จะเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่และเปลี่ยนเป็น
กระแสไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งาน ในประเทศไทย มีบริษัทรถยนต์หลายรายจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า เช่น บริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น 

รูปที่ 11 TLSC (Lunt, 2014) 

รูปที่9 โครงสร้างจ าลองโซลาร์เซลล์โปร่งแสงแบบพอลิเมอร์ 
(The American Chemical Society, 2012) 

รูปที่10 โซลาร์เซลล์โปร่งแสงแบบพอลิเมอร์ 
(The American Chemical Society, 2012) 
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ในเว็บไซต์ของบริษัทนิสสัน ได้แสดงข้อมูลของนิสสันลีฟ (Nissan Leaf) ซ่ึงเป็นรถยนตร์ EV รุ่นแรกๆ
ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย มีความจุของแบตเตอรี่ 40 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และขับเคลื่อนได้ระยะทาง 311 
กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 

 
 

             
 

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการวิเคราะห์ 

ส าหรับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันทั่วไปในปัจจุบัน จะมีระบบเตือนน้ ามันใกล้หมด ซึ่งความจริงจะมี
น้ ามันเหลืออยู่ประมาณ 4-6 ลิตร หรือคิดเป็นระยะทางได้ประมาณ 40-130 กิโลเมตร (10-23 กิโลเมตรต่อลิตร) 
ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ และความจุถังน้ ามันรถยนต์มีขนาด 40-60 ลิตร หรือสามารถขับขี่ได้ระทาง 400-1,300 กิโลเมตร 
แต่เมื่อเราใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หากเราน าเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสงเคลือบกระจกหรือ Solar window 
มาผลิตไฟฟ้าส ารอง เพ่ือเพ่ิมระยะทางในการขับขี่อย่างน้อย 50 กิโลเมตรในการหาสถานีน้ ามัน จะต้องผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 6.5 kWh (ค านวณจากรถยนต์ EV นิสสันลีฟ) 

จากรายงาน AAA Foundation for Traffic Safety (2015) ผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ขับข่ีเป็นระยะทางเฉลี่ย 29.2 ไมล์ต่อวัน หรือประมาณ 47 กิโลเมตรต่อวัน หากขับขี่ด้วยรถยนต์นิส

สันลีฟ จะขับขี่ได้ประมาณ     กิโลเมตร
   กิโลเมตร   6.6 วัน และหากขับขี่ด้วยรถยนต์สันดาป จะขับขี่ได้ประมาณ 

    กิโลเมตร

   กิโลเมตร
  8.5 วัน (ถังน้ ามันจุ 40 ลิตร ) ยิ่งไปกว่านั้น ในเว็บไซต์ sanook (2562) สถิติอายุการใช้รถยนต์จากทั่วโลก

อยู่ที่ประมาณ 5-13 ปี โดยในปี 2018 ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตัวเลขการใช้งานอยู่ที่ 11.1ปี 11.8ปี และ 
8.6ปี ตามล าดับ  

จากข้อมูลโครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับ
ประเทศไทย (ปี 2560) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2561) ค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่วประเทศมีค่าเท่ากับ 17.6 MJ/m2-day โดยในแต่ละวัน มีแสงอาทิตย์ประมาณ 12 ชั่วโมง 

รูปที ่12 นิสสันลีฟ 

รูปที ่13 Dimension ของรถยนต์ 



8 
 

และจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์โพสท์ทูเดย์ (2560) ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้คิดเป็น 
4.5 ชั่วโมงต่อวัน  

ปัญหา  

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Solar window ให้ได้ 6.5 kWh ภายใน 6 วัน solar window 
จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่าไหร่  

2. Solar window ควรมีราคาไม่เกินเท่าไหร่หากรถยนต์มีอายุการใช้งานเท่ากับอายุเฉลี่ยการใช้
รถยนต์ (ประมาณ 10 ปี) เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการลงทุน 

สมมติฐาน 

ในการค านวนหาประสิทธิภาพของ Solar window นี้ ต้องสมมติว่าสิ่งแวดล้อมในการใช้งานอยู่
ใน Standard Test Conditions (STC) เพราะข้อมูลการใช้งานจริงน้อยมากในประเทศไทย และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น ความเย็นจากห้องโดยสารของตัวรถยนต์ มุมการวางตัวของกระจก ความเร็วรถยนต์ 
ความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนของ Solar window เป็นต้น ไม่มีผลต่อการค านวณ 

มีการสมมติการใช้งานรถยนต์เป็นเวลา 10 ปี และประสิทธิภาพของ Solar window 
เหมือนเดิมตลอดช่วงระยะเวลาในการใช้งาน 

ในการค านวนด้านราคาจะเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ (ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 1.2 อัตรา
ปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน โดย 150 หน่วยแรก คิดเป็นหน่วยละ 3.2484 บาท) 
และราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ราคาลิตรละ 29.85 บาท 

การวิเคราะห์ 

ใน 1 วัน ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ทีค่าเท่ากับ 17.6 MJ/m2 โดยดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างประมาณ 

12 ชั่วโมง ต่อวัน ดังนั้น ค่าความเข้มแสงเฉลี่ยคิดเป็น                     

                                
 4 7 4       

และพ้ืนที่กระจกของรถยนต์ค านวณได้ดังนี้ 

พ้ืนที่กระจกของรถยนต์แบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. กระจกด้านหน้า 

 

พ้ืนที่กระจกหน้า   

 
      782 +   28625    3 7 3  

   352    
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2. กระจกด้านหลัง 

 
3. กระจกด้านข้าง (หน้าและหลังอย่างละ 2 ชุด) 

 

 
ดังนั้น รถยนต์มีพ้ืนที่ของกระจกรวม   352 +   365 + 2     29 +   2 5 +    255  

  758    

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนกระจก         

     758   7 6 23   โดย

ช่วงเวลาที่มีแสงเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar window ในประเทศไทยประมาณ 4.5 ชั่วโมงต่อวัน 

ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Solar window จะผลิตได้ใน 1 วัน  7 6 23  
      

        
 3 22    

เนื่องด้วยรถยนต์นิสสันลีฟสามารถขับเคลื่อนได้ 311 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง 
และค่าเฉลี่ยของการขับรถยนต์อยู่ท่ีประมาณ 47 กิโลเมตรต่อวัน แสดงว่าจะมีการชาร์จไฟทุกๆ 6.6 วัน ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจาก Solar window จะต้องผลิต 6.5kWh (วิ่งได้ระยะทาง 50 กิโลเมตร) ภายใน 6.6 วัน  

สมมติประสิทธิภาพของ Solar window คิดเป็น  X% และใช้เวลาผลิตไฟฟ้า 6.6 วัน เพ่ือให้ได้ 
6.5 kWh 

 

   
 3 22        6 6     6 5    

   3  59  

พ้ืนที่กระจกหลัง   

 
     73  +   352 5    3  69  

  365   

พื้นที่กระจกข้างด้านหน้า   

 
     3252 +   5  8   

  37777    29   

พ้ืนที่กระจกข้างด้านหลังส่วนที่ 1  

 
    3 59 +

  37454    6  88    2 5    

 พื้นที่กระจกข้างด้านหลังส่วนที่ 2   

 
    2 667 +

  25358      84     255   
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ดังนั้นประสิทธิภาพของ Solar window อย่างน้อยควรเป็น 30.59% เพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับรถยนต์ EV ได ้

ในการค านวนด้านราคาจะเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ (ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 1.2 อัตรา
ปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน โดย 150 หน่วนแรก คิดเป็นหน่วยละ 3.2484 บาท) 
(mea) และราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ราคาลิตรละ 29.85 บาท โดยอายุการใช้งาน 
Solar window ที่ใช้ในการค านวนมีระยะเวลา 10 ปี 

เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า เนื่องด้วยการผลิตไฟฟ้าต้องให้ได้ 6.5 kWh ภายใน 6 วัน ดังนั้นต้อง
ผลิตไฟฟ้าให้ได้ 1.08 kWh ต่อวัน หากมีการใช้ 10 ปี จะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้    8    3      

 2                3,888 kWh ดังนั้นราคา Solar window ไม่ควรจะสูงกว่า 3 888    
      บาท

   
  12,629.78 บาท หรือประมาณ           บาท

         7,184.18 บาทต่อตารางเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ ามันส าหรับรถยนต์สันดาป ในการวิ่ง 50 กิโลเมตร ใช้น้ ามันประมาณ 
4 ลิตร ลิตรละ 29.85 บาท โดยเติมน้ ามันทุกๆ 8.5 วัน ดังนั้นเติม    วัน

    วัน
  3.53 ครั้งต่อเดือน 42.35 ครั้งต่อปี 

423.53 ครั้งใน 10 ปี ดังนั้นราคา Solar window ไม่ควรจะสูงเกิน 4ลิตร  
      บาท

ลิตร
 423 53ครั้ง  

5  569 4  บาท หรือประมาณ           บาท

         28,765.31 บาทต่อตารางเมตร 

สรุปการน า Solar window มาประยุกต์ใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

จากการวิเคราะห์ การน า Solar window มาผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ EV โดยใช้โมเดล
ของนิสสันลีฟ เพื่อเพ่ิมระยะทางในการขับขี่เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร Solar window จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า 30.59% เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6.5 kWh ภายใน 6.6 วัน ส่วนในด้านราคาจะเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดย Solar window ซึ่งมีเวลาใช้งานเป็นเวลา 10 ปี จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3,888 kWh  
คิดเป็นราคาที่ประหยัดได้เป็น 12,629.78 บาท หรือประมาณ 7,184.18 บาทต่อตารางเมตร โดยราคาที่ประหยัด
ได้นั้นคือราคาของ Solar window นั่นเอง และหากเปรียบเทียบกับราคาน้ ามัน ราคาของ Solar window  
ที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 28,765.31 บาทต่อตารางเมตร 

การน า Solar window มาประยุกต์ใช้กับสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ 

ปัจจุบันการออกแบบสิ่งก่อสร้างหรือตัวอาคารต่างๆ มักใช้กระจก เพื่อเพ่ิมความสวยงามและดูโดดเด่น 
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หากน าโซลาร์เซลล์โปร่งแสงหรือ Solar window มาติดตั้งแทนกระจกธรรมดา จะสามารถ
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและยังเป็นการใช้สอยพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วย 

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการวิเคราะห์ 

อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย ถูกออกแบบเป็นอาคารสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ท าด้วย
โครงสร้างกระจกเป็นหลัก บนถนนแจ้งวัฒนะ และเปิดท าการเมื่อต้นปี 2552 มีความสูง 42 ชั้น โดยติดตั้งกระจก
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ทั้ง 4 ด้านของอาคาร มีพ้ืนที่รวม 27,800 ตารางเมตร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , 2553)  
ดังรูปที่ 14 และ 15 

                                                                
 

ใน 1 วัน ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 17.6 MJ/m2 โดยดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างประมาณ 

12 ชั่วโมง ต่อวัน ดังนั้น ค่าพลังงานแสงเฉลี่ยคิดเป็น                     

                                
 4 7 4      

พลังงานแสงที่ตกกระทบกระจก          

   27 8         325 998   และ Solar window สามารถ

ผลิตไฟฟ้าได้เป็นเวลา 4.5 ชั่วโมงคิดเป็น    325 998   
      

        
 5  967     

ปัญหา 

Solar window ควรมีราคาไม่เกินเท่าไหร่หากมีอายุการใช้งาน ประมาณ 25 ปี เพ่ือให้คุ้มค่าต่อ 
การลงทุน 

สมมติฐาน 

ในการค านวนหาประสิทธิภาพของ Solar window นี้ ต้องสมมติว่าสิ่งแวดล้อมในการใช้งานอยู่ใน 
STC เพราะข้อมูลการใช้งานจริงน้อยมากในประเทศไทย และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น ความเย็น
ภายในอาคาร มุมการวางตัวของกระจก ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นของ Solar window เป็นต้น รวมไปถึงปริมาณ
แสงแดดที่ไม่แน่นอนที่กระทบกระจกทั้งสี่ด้านของตัวอาคาร ไม่มีผลต่อการค านวณ 

การวิเคราะห์ 

Solar window ที่ใช้ในการค านวณมี 5%, 10%, 15%, 20% และ 50% สามารถค านวณ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน Standard Test Condition ดังนี้ 

ถ้าประสิทธิภาพ Solar window เป็น 5% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
 

   
 5  967    

2 548 35    ต่อวันหรือประมาณ 76,450.49 kWh ต่อเดือน 

รูปที่ 15 มองจากมุมลา่ง รูปที่ 14 อาคารส านกังานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย 
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ถ้าประสิทธิภาพ Solar window เป็น 10% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
  

   
 5  967    

5  96 7    ต่อวันหรือประมาณ 152,901 kWh ต่อเดือน 

ถ้าประสิทธิภาพ Solar window เป็น 15% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
  

   
 5  967    

7 645  5    ต่อวันหรือประมาณ 229,351.5 kWh ต่อเดือน 

ถ้าประสิทธิภาพ Solar window เป็น 20% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
  

   
 5  967  

    93 4    ต่อวันหรือประมาณ 305,802 kWh ต่อเดือน 

ถ้าประสิทธิภาพ Solar window เป็น 50% สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
  

   
 5  967  

25 483 5    ต่อวันหรือประมาณ 764,505 kWh ต่อเดือน 

หากสันนิษฐานว่าธนาคารจัดอยู่ในประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป  
ค่าพลังงานไฟฟ้าเป็น 3.1097 บาทต่อหน่วย (mea) และ Solar window ถูกน ามาใช้เป็นกระจกบนอาคาร
ส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 25 ปี โดยไม่เสื่อมสภาพลง จะสามารถค านวณราคาของ Solar 
glass 5%, 10%, 15%, 20% และ 50% ได้ดังนี ้

ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 5% ราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
2 548 35   

   
 3   97บาท     365     25     

           2,601.15 บาทต่อตารางเมตร 

ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 10% ราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
5  96 7   

   
 3   97บาท     365     25     

          5,202.30 บาทต่อตารางเมตร 

ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 15% ราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
7 645  5   

   
 3   97บาท     365     25     

          7,803.45 บาทต่อตารางเมตร 

ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 20% ราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
    93 4   

   
 3   97บาท     365     25     

           10,404.61 บาทต่อตารางเมตร 

ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 50% ราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
25 483 5   

   
 3   97บาท     365     25     

           26,011.51 บาทต่อตารางเมตร 

หากลดอายุการใช้งานลงเหลือ 10 ปี ส าหรับประสิทธิภาพ Solar window เป็น 50% ราคาที่

คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ควรสูงกว่า 
25 483 5   

   
 3   97บาท     365            

           10,404.61 บาทต่อตารางเมตร 
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สรุปการน า Solar window มาประยุกต์ใช้กับสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ การน า Solar window มาผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับอาคารสูง โดยใช้โมเดลของ
อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยที่มีพ้ืนที่กระจกประมาณ 27 ,800 ตารางเมตร และสมมติให้มีการใช้
งานใน STC เป็นเวลา 25 ปี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของ Solar window จะท าให้ราคาที่เหมาะสมต่อการลงทุน
สูงขึ้นตามไปด้วย โดยทุกๆประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 1% ราคาที่เหมาะสมต่อการลงทุนจะสูงขึ้นประมาณ 520.23 
บาทต่อตารางเมตร  

ข้อเสนอแนะ 

นอกเหนือจากประสิทธิภาพของ Solar window ความคงทนของ Solar window ก็ส่งผลต่อราคาที่
เหมาะสมด้วย หากอายุการใช้งานของ Solar window เพ่ิมมากขึ้น ราคาที่เหมาะสมของแผ่น Solar window ก็
จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

การค านวณอยู่บนพ้ืนฐาน STC หากน าไปใช้งานจริง อาจมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลที่ได้รับจริง เช่น อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient temperature) ค่าความเข้มแสง เป็นต้น เพราะค่าต่างๆส่งผล
ต่อความเสื่อมสภาพ (Degradation) และประสิทธิภาพ ของ Solar window 

หากต้องการได้ข้อมูลที่แม่นย ามากขึ้น ต้องใช้ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายชั่วโมง แทนที่ค่าเฉลี่ย
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมไปถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่คงที่ทุกๆปี ส่งผลต่อ 
การค านวณราคาที่เหมาะสมของ Solar window 

ในปัจจุบัน บริษัทที่ผลิต Solar window ยังมีน้อยมาก เช่น Sharp EnergyGlass Ubiquitous เป็นต้น 
และมีราคาค่อนข้างสูง โดยในปี 2013 บริษัท Sharp ขาย Solar window ในราคา 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐต่อ
ตารางเมตร หรือประมาณ 60,000 บาทต่อตารางเมตร โดยมีประสิทธิภาพไม่เกิน 5% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่
ได้ค านวณแล้ว มีความไม่คุ้มค่าสูงมาก  ดังนั้น การน าเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงมาผลิต Solar window 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ในอนาคต เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
จนกระทั่งโซลาร์เซลล์แบบโปร่งแสงมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจและราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วนั้น 
พลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย 
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