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     บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีน าเสนอวิธีการหาจุดสูงสุดของพลงังานโซล่าร์เซลล์ (MPPT) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในแผงโซลาร์เซลล์โมโนผลึกคริสตัล 80 วตัต์ เส้นโค้งลักษณะ I-V ของระบบ
พลงังานแสงอาทิตย ์PV แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เชิงเส้นซ่ึงสามารถหาจุดพลงังานสูงสุดท่ีตอ้งการได้
อยา่งง่ายดาย ตวัแปลง DC-DC นั้นส่วนใหญ่จะเป็นสามแบบ ตวัแปลง cuk มีประสิทธิภาพสูงเพราะ
เราสามารถก้าวขึ้นหรือลงระดับแรงดันตามความต้องการโหลด ใช้โปรแกรม POWERSIM ใน
กรณีศึกษาเพื่อจ าลองระบบ ระบบประกอบดว้ยแผงโซลาร์เซลลข์นาด 80 วตัต์ Mono-Crystalline, 
cuk converter, power meter และ load model ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 0.14064 เปอร์เซ็นต์ของ
กระแสระลอกคล่ืนและ 0.005 เปอร์เซ็นต์แรงดันกระเพื่อม การค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ
ของ cuk converter คือ 82.02 เปอร์เซ็นต ์MPPT และประสิทธิภาพของตวัแปลงมีความส าคญั 
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ABSTRACT 
 

 This paper presented the method of finding the peak of the solar cell power (MPPT) in 
order to increase the efficiency on 80 W Mono-Crystalline solar panel. The I-V characteristic 
curve of solar PV system shows non-linearity where the desired maximum power point can easily 
be found. The DC-DC converters are of mainly three types buck, boost and cuk. The cuk 
converter is high efficiency because we can step up or step down the voltage level according to 
the load requirement. The POWERSIM program is used in case study for simulation of the 
system. The system consists are 80 W Mono-Crystalline solar panel, cuk converter, power meter 
and load model. The result shows that there exists only 0.14064 percent of ripple current and 
0.005 percent ripple voltage. Calculating percent efficiency on the cuk converter is 82.02 percent. 
The MPPT and the converter efficiency are significance. 
 
Keywords: Monocrystalline Silicon Solar Cell,, Maximum Power Point Tracking, Cuk converter 
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กติติกรรมประกาศ 
 

บทความวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบการผลิตก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกเด่ียว
ขนาด 80 วตัต ์ท่ีติดตั้งบนบกและติดตั้งบนผิวน ้ า สามารถประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดีนั้น เกิดจาก
การท างานดว้ยความวิริยะอุตสาหะของคณะผูว้ิจยั และไดรั้บค าแนะน าและการสนบัสนุนจากบุคคล 
รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
ดงักล่าว ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของ รศ.ดร.วิสุทธ์ิ ฐิติรุ่งเรือง และ รศ.ดร.สุรศกัด์ิ 
เนียมเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ช้ีแนะ และประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ใหข้า้พเจา้สามารถน าความรู้มาใชใ้นการสร้างสรรคง์านวิจยัใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของ ดร.กอบศกัด์ิ ศรีประภา และ ดร.ทรงเกียรติ 
กิตติสนธิรักษ์ ท่ีได้ให้ค  าแนะน าช้ีแนะแนวทางจนงานวิจัยช้ินน้ีส าเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจน
ขอขอบพระคุณนักวิจยัศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ท่ีให้
ความช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือ และสถานท่ีในการท างานวิจยัคร้ังน้ี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีท่ีไดส้นับสนุนงบประมาณในการ
ท างานวิจยัคร้ังน้ี 

กราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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