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     บทคดัย่อ 

 

งานวิจยันีJ นาํเสนอการเปรียบเทียบวิธีการติดตามกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (MPPT) ของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์เพืAอเพิAมประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยวงจร

แปลงผนัแบบชุคและซีพิค และวิธีหาค่าเหมาะสมทีAสุดแบบกลุ่มอนุภาค (PSO) งานวิจยันีJ ใชว้งจร

วงจรแปลงผนัแบบชุคและซีพิค เพืAอติดตามกําลังสูงสุดของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์วิธีการปรับแรงดนัไฟฟ้าคงทีAถูกใชร่้วมกบัวงจรเหล่านีJ เพราะมนัเป็นวิธีทีAง่ายในการใช้

งาน วิธีหาค่าเหมาะสมทีAสุดแบบกลุ่มอนุภาคถูกนาํมาใชเ้พืAอเพิAมประสิทธิภาพพลงังานของระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึA งอลักอริทึมนีJ มีโครงสร้างทีAง่ายไม่ซับซ้อนและการคาํนวณทีA

แม่นยาํสูง ระบบประกอบดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยที์AเชืAอมต่ออยูใ่นอาร์เรยข์องการคน้หาจุดสูงสุดของ

พลงังานไฟฟ้า การจาํลองระบบโดยใชโ้ปรแกรม POWERSIM เพืAอจาํลองวงจรแปลงผนัแบบชุค

และซีพิค การจําลองด้วยวิธีหาค่าเหมาะสมทีA สุดแบบกลุ่มอนุภาคถูกนํามาใช้ในโปรแกรม 

MATLAB เมืAอเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการติดตามกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ซึA งผลการจาํลองดว้ยวิธี

หาค่าเหมาะสมทีAสุดแบบกลุ่มอนุภาคแสดงประสิทธิภาพสูงสุด ตามดว้ยวงจรแปลงผนัแบบชุคและ

ซีพิค ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : แผงเซลลแ์สงอาทิตย,์ การติดตามกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด, วิธีหาค่าเหมาะสมทีAสุดแบบกลุ่ม

อนุภาค 
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ABSTRACT 

 

  This research presents a comparison of the method of determining the Maximum 

Power Point Tracking (MPPT) to increase the efficiency of the photovoltaic power generation 

systems with Cuk, SEPIC converters and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. This 

research uses the Cuk and SEPIC converters circuit to track the maximum power of the solar 

systems. The method of constant voltage adjustment was used in conjunction with these circuits 

because it's an easy way to apply. The PSO algorithm was applied for optimize the PV power. 

This algorithm has a simple structure, not complicated and high accurate calculations. The system 

consists of solar cells connected in an array of finding the peak of electric power. The system 

simulation using the POWERSIM program to simulate Cuk and SEPIC converters. The 

simulation of PSO algorithm was used in MATLAB programs. Comparing the efficiency of the 

highest power point tracking, the PSO algorithm showed the highest efficiency, followed by Cuk 

and SEPIC respectively. 

 

Keywords: Solar Panel, Maximum Power Point Tracking, PSO Algorithm 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบันีJ ขอขอบพระคุณนโยบายของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ทีAสนับสนุนให้

คณาจารยใ์นคณะวศิวกรรมศาสตร์ไดด้าํเนินการวจิยั เพืAอใหมี้ผลงานนการวจิยัอนัเป็นการสร้างองค์

ความรู้ในทางวิชาการ รวมทัJงส่วนหนึA งในงานวิจยัยงัสามารถใช้สําหรับการเรียนการสอน และ

การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาและผูที้AสนใจทัAวไป งานวิจยันีJสามารถประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี

นัJ น เกิดจากการทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณะผูว้ิจัย และได้รับคาํแนะนําและการ

สนบัสนุนจากบุคคล รวมถึงหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงขอขอบพระคุณใน

ความอนุเคราะห์ดงักล่าว ดงัมีรายนามดงัต่อไปนีJ  

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของ อาจารยธี์ระพงษ ์บุญรักษา อาจารยป์ระจาํ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ทีAคอยใหค้าํแนะนาํ ชีJแนะ แนวทางจนงานวจิยัชิJนนีJสาํเร็จตามเป้าหมาย และสามารถนาํความรู้มาใช้

ในการสร้างสรรคง์านวจิยัใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.บงัอร เบญ็จาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

ทีAได้สนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจัยครัJ งนีJ  รวมถึงคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาํนกัวิจยั สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงเจา้หนา้ทีAมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีทุกท่าน ทีA

คอยใหค้วามช่วยเหลือจนงานวจิยัฉบบันีJสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

กราบขอบพระคุณมา ณ ทีAนีJ  
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