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     บทคัดย่อ 
 
 

  งานวิจัยฉบับน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือน าเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสีย
พลงังานแสงอาทิตยด์้วยอลักอริทึมพาร์ติเคิลสวอมออปติไมเซชั่น ซ่ึงเทคนิคของอลักอลิท่ึมน้ีจะท า
หน้าที่ในการหาจุดสูงสุดของก าลังไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้ (Maximum power 
point tracking) เพื่อส่งก าลงัไฟฟ้าขาอออกที่สูงสุดให้กบัเคร่ืองบ าบดัน ้าเสียพลงังานแสงอาทิตย ์แม้
ในกรณีที่มีเงาบดบังบางส่วน หรือในกรณีที่ความเขม้แสงต ่า ท าการทดลองต่อเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอนุกรมทั้งหมด 3 แผง รวมพิกดัก าลงั 450 W ผ่านชุดติดตามก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์
โดยผลการทดลอง สรุปได้ว่า ในสภาวะปกติ PSO  อลักอริทึม จะให้ก าลงัไฟฟ้าท่ีมากกว่าเล็กนอ้ย 
ประมาณ 8 W อัตราการแกว่งของค่าพลังงานจะน้อยกว่า HC อลักอริทึม เมื่อเกิดสภาวะเงาบัง
บางส่วน PSO อลักอริทึม จะติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได้อยู่ที่ 140 W ซ่ึงในขณะที่ HC อลักอริทึม 
จะติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได้อยู่ที่ 120 W จะเห็นได้ว่า PSO  อลักอริทึม จะติดตามก าลงัไฟฟ้าได้
มากกว่า HC อลักอริทึม ถึง 20 W  หรือ มีประสิทธิภาพการติดตามก าลงัไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นมากกว่า HC 
อลักอริทึม ถึง 17 เปอร์เซ็นต ์และยงัสามารถติดตามก าลงัไฟฟ้าไดเ้ร็วกว่า HC อลักอริทึมอีกดว้ย ซ่ึง
จากการติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วงจรท่ีถูกพฒันาขึ้นท าให้ไดป้ระสิทธิรูปท่ีสูงอยู่ในช่วง 90-
95 % Efficiency และยงัสามารถติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได้ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเซลลแ์สงอาทิตย์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ความเขม้ของแสงอาทิตยท์ี่ค่าต่างกนั ไม่ว่าจะมีเงาของเมฆหรือไม่มีก็ตาม 
ยงัคงสามารถท างานไดด้ี 
 
ค าส าคัญ : โพลีคริสตลัไลน์ซิลิกอนโซล่าเซลล,์กงัหันน ้า,พาติเคิล สวอม ออปติไมเซชัน่ 
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ABSTRACT 
This research was conducted to propose an increase in the efficiency of the solar 

wastewater treatment system using Particle Swam Optimization. The technique of this algorithm 
is to find the maximum power point that the solar cells can produce (Maximum power point 
tracking) to send the maximum output power to the solar wastewater treatment machine. Even if 
the shadow is partially obscured Or in the case of low light intensity The experiment was 
conducted on 3 serial solar panels including 450 W through the solar cell tracking kit. The results 
can be concluded that in normal conditions, the PSO algorithm will provide slightly more power, 
approximately 8 W, the swing rate of the energy value will be less than the HC algorithm. The 
maximum tracking power can be at 140 W, while the HC algorithm can track the maximum 
power at 120 W. It can be seen that the PSO algorithm can track more power than the HC 
algorithm. Up to 20 W or more than 17 percent more efficient in power tracking than the HC 
algorithm, and can also track power faster than the HC algorithm. From the maximum power 
tracking using developed circuit, it has high efficiency in the range of 90-95% Efficiency and can 
also monitor the maximum power throughout the period that solar cells can produce electricity at 
the intensity Of the sun with different values Regardless of whether there is a shadow in the cloud 
or not Can still work well. 
 
Keywords: Polycrystalline siliconSolar Cell, Water turbine, Particle Swarm Optimization. 
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บทความวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบการผลิตก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกเดี่ยว
ขนาด 80 วตัต์ ท่ีติดตั้งบนบกและติดตั้งบนผิวน ้ า สามารถประสบความส าเร็จได้ดว้ยดีนั้น เกิดจาก
การท างานดว้ยความวิริยะอุตสาหะของคณะผูว้ิจยั และไดร้ับค าแนะน าและการสนบัสนุนจากบคุคล 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหลายๆ ฝ่าย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์
ดงักล่าว ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 
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เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ที่ให้ความช่วยเหลือ
สนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือ และสถานที่ในการท างานวิจยั และ ให้ไดท้ างานวิจยัร่วมในครั้ งน้ี 
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