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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้ไดป้ระดษิฐร์ถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์ซึง่สามารถใชง้านได้
หลากหลายวตัถุประสงค์ ทัง้การขบัเคลื่อนบรรทุกขนย้ายสิง่ของและใช้เป็นแหล่งพลงังานให้กบัอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ตวัรถปรบัปรุงดดัแปลงจากรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าเดมิ โดยติดตัง้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรงทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนเป็น 3,000 วตัต์ 48 โวลต์ ทดแทนของเดมิซึง่มขีนาด 1,500 วตัต์ 60 โวลต์ มแีผง
เซลล์แสงอาทติยต์ิดตัง้เป็นหลงัคาทีด่้านบนของกระบะบรรทุก ท าหน้าที่เปลี่ยนพลงังานแสงอาทติยใ์หเ้ป็น
ไฟฟ้า เพื่อประจุเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ส าหรับใช้งาน มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนไฟฟ้า
กระแสตรง 48 โวลต์ จากแบตเตอรีใ่หเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ เพื่อใชง้านส าหรบั
อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การทดสอบการใช้งานพบว่ารถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลงังาน
แสงอาทติยท์ี่สรา้งขึน้สามารถใชง้านได้เป็นทีน่่าพงึพอใจ โดยการขบัเคลื่อนบนทางราบในขณะทีไ่ม่มภีาระ
น ้าหนักบรรทุก สามารถท าความเรว็เฉลี่ยได้ประมาณ 25 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ในขณะที่เมื่อมภีาระน ้าหนัก
บรรทุก 350 กโิลกรมั สามารถท าความเรว็เฉลีย่ไดป้ระมาณ 23 กโิลเมตรต่อชัว่โมง การทดสอบขบัเคลื่อนขึน้
ทางลาดชนัพบว่าสามารถขบัเคลื่อนขึน้ทางลาดชนั 9.5 องศา (รอ้ยละ 16.67) ไดท้ัง้กรณีทีไ่ม่มภีาระน ้าหนกั
บรรทุกและทีม่ภีาระน ้าหนกับรรทุก 350 กโิลกรมั 

 

ค าส าคญั : รถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้า; เซลลแ์สงอาทติย ์
 
Abstract 

In this research, electric three-wheel mini truck using solar energy as an energy source was 
fabricated. The invented multipurpose three-wheel solar mini truck is multipurpose vehicle that can be 
used for carriage and delivery of items/goods and also used as energy source for other electric 
appliances. Its structure was modified from the original electric three-wheel mini truck by installing 
3,000 watts (48 volts) DC motor instead of the original 1,500 watts (60 volts). Solar panels were 
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installed on the top in order to convert solar energy into electricity which stored in the battery bank for 
later use. A hybrid inverter is used to convert 48 volts DC into 220 volts AC supply for general electric 
appliances/equipments. The driving test showed that the invented multipurpose three-wheel solar mini 
truck can be used satisfactorily. Driving test on flat surface showed that it has average speed about 
25 km/h without load and 23 km/h with 350 kg loaded. The driving test on slope found that it could 
climb up 9.5 degrees slope (about 16.67 percent) for both cases (with and without load).  
 

Keywords: electric three-wheel mini truck; photovoltaic cell; solar cell  
 
1. ค าน า 

รถบรรทุกสามลอ้หรอืรถมอเตอรไ์ซคส์ามลอ้
ส าหรบับรรทุกประดษิฐข์ึน้ เพื่อใชข้นส่งสิง่ของหรอื
สนิคา้ทีม่นี ้าหนกัไม่มากและมรีะยะทางการขนส่งไม่
ไกลนัก โดยน ารถมอเตอร์ไซค์สองล้อมาดดัแปลง
ตดิกระบะดา้นทา้ย อย่างไรกต็าม รถบรรทุกสามลอ้
ต้องใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิในการขบัเคลื่อน ท าให้ต้อง
เสยีค่าใชจ้่ายค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ และยงัสง่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ
เครื่ องยนต์  มีการปลดปล่อยไอเสียหรือก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดอ์อกสูบ่รรยากาศ  

ปัจจุบันมีการประดิษฐ์รถจักรยานไฟฟ้า 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า และรถซาเล้งไฟฟ้า ออกมา
ใชง้านกนัในหลายประเทศ รวมถงึในประเทศไทยก็
ได้มกีารน ารถดงักล่าวมาใช้งานแพร่หลายมากขึ้น  
(มานัส และคณะ, 2545; กิติศักดิ ์และอดิศักดิ,์ 
2557; ธนิท, 2559) ซึ่งการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้าไม่ต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการขบัเคลื่อน จงึ
ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายเรื่องน ้ามนัเชื้อเพลิงจาก
การใชง้าน (ชนะ, 2555; ประทปี, ม.ป.ป.) 

ดงันัน้การวจิยันี้จงึน าแนวความคิดเรื่องรถ
มอเตอร์ไซคไ์ฟฟ้ามาประยุกต์ใชก้บัรถบรรทุกสาม
ล้อที่ ใช้น ้ ามันเ ป็นเชื้อ เพลิง  และประยุกต์น า
เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์มา
ใชใ้นการชารจ์แบตเตอรีข่องรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้า 
เพื่อประดษิฐ์รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์

ส าหรับขนส่งสิ่งของ และเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ ต่างๆ โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อม และสามารถน าไปใช้งานได้
หลากหลายวตัถุประสงค ์
 

2. วตัถปุระสงค ์
โครงการวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประดษิฐ์

รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ส าหรบัขนส่ง
สิ่งของ และเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส าหรับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์ป็นแหล่ง
พลงังาน 
 

3. วิธีการศึกษา 
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ไดแ้ก่ (1) การเกบ็รวบรวมและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
(2) สร้างรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
พลงังานแสงอาทติย ์และ (3) การทดสอบรถบรรทุก
สามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทติย ์โดยมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา
ข้อมูลเบือ้งต้น 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวจิยัวจิยั 
หนังสอื บทความวชิาการ ขอ้มูลอนิเตอร์เน็ต และ
แหล่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั



Thai Journal of Science and Technology                                             ปีที ่8 • ฉบบัที ่2 • มีนาคม - เมษายน 2562 

 202 

รถสามล้อไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เซลล์
แสงอาทิตย์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน ามา
ประยุกตใ์ชก้บัการวจิยันี้ได ้

3.2 การสร้างรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทิตย ์

การสร้างรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนก 
ประสงค์พลงังานแสงอาทิตย์มแีนวทางการพฒันา
จากรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าเดมิที่ใชม้อเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงในการขับเคลื่อน โดยมีการปรับปรุง
ดดัแปลงเพิ่มขนาดก าลงัของมอเตอร์และปรับลด
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งติดตัง้เป็นหลังคาด้านบนกระบะ
บรรทุก เพื่อประจุไฟฟ้าเกบ็ไวใ้นแบตเตอรี ่และจ่าย
ไฟฟ้าส าหรบัขบัเคลื่อนมอเตอรไ์ฟฟ้า อุปกรณ์หรอื
เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ รวมถงึเครื่องสบูน ้า ท าใหไ้ม่
ต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ช่วยท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่าย
ด้านเชื้อเพลงิและลดมลพษิทางอากาศจากการเผา
ไหม้น ้ามนัเชื้อเพลงิ สามารถใช้งานได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ทัง้ เ ป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
เคลื่อนที ่(220 โวลต์) และใชส้ าหรบัขบัขีบ่รรทุกขน
ย้ายสิ่งของทัว่ไปหรือบรรทุกผู้โดยสาร อุปกรณ์/
เครื่องมือการเกษตร ปัจจยัการผลิต รวมถึงขนส่ง
ผลผลติทีผ่ลติได ้โดยมนี ้าหนักบรรทุกรวม ไม่น้อย
กว่า 300 กโิลกรมั 

3.3 การทดสอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทิตย ์ 

การทดสอบสมรรถนะการใช้งานรถ 
บรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงาน
แสงอาทิตย์ แบ่งการทดสอบออกได้เป็น 4 กรณี 
(กรณีละ 3 ครัง้ เพื่อหาค่าเฉลี่ย) คือ (1) กรณีที่ 1 
ไม่มภีาระน ้าหนักบรรทุกและปิดระบบการชารจ์ไฟ
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (2) กรณีที่ 2 ไม่มีภาระ
น ้าหนักบรรทุกและเปิดระบบการชาร์จไฟจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (3) กรณีที่ 3 มีภาระน ้ าหนัก
บรรทุก 350 กโิลกรมัและปิดระบบการชารจ์ไฟจาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ (4) กรณีที่ 4 มีภาระ
น ้ าหนักบรรทุก 350 กิโลกรัมและเปิดระบบการ
ชารจ์ไฟจากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์โดยมรีายละเอยีด
การทดสอบดงันี้ 

3.3.1 การทดสอบความเร็วบนทางราบ 
ทดสอบบนถนนภายในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รงัสติ เพื่อวดัค่ากระแสไฟฟ้าขณะขบัเคลื่อนที่
ความเร็วคงที่ ที่ระดบัความเร็ว 5, 10, 15, 20, 25 
และ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยทดสอบทีร่ะยะทาง 
500 เมตร และอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมมเิตอรท์ี่
ตดิตัง้ไวท้ีแ่ผงควบคุมทีด่า้นหน้าผูข้บัขี ่

3.3.2 การทดสอบขบัเคลื่อนขึน้ทางลาด
ชนั ใช้ทางลาดขึ้นอาคารด้านหน้าอาคารบรรยาย
รวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา 
วทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ ซึง่มคีวามลาดชนั 
6 องศา (ร้อยละ 10.50) มีระยะทาง 7 เมตร และ
ทางขึน้สะพานสงูดา้นหลงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต ซึ่งมีความลาดชัน 9.5 องศา (ร้อยละ 
16.67) มรีะยะทาง 35 เมตร ซึง่ทดสอบโดยการออก
ตวัขณะรถหยุดนิ่งอยู่กบัที ่ 

3.3.3 การทดสอบขับ เคลื่ อนใช้งาน 
ทดสอบเฉพาะทางราบบนถนนภายในมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ เพื่อหาระยะทางทีร่ถบรรทกุ
สามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลงังานแสงอาทติย์วิ่ง
ได ้ความเรว็เฉลีย่ และระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่
ในแบตเตอรี ่ซึง่ท าการวดัค่าดงักล่าวทุก ๆ 15 นาท ี 
 

4. ผลการวิจยัและวิจารณ์ 
4.1 รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์

พลงังานแสงอาทิตย ์
รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์

พลงังานแสงอาทติย์ดดัแปลงมาจากรถบรรทุกสาม
ล้อไฟฟ้าเดิม โดยเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ข ับ 
เคลื่อนจากเดิมขนาดก าลงัไฟฟ้า 1,500 วตัต์ (60 
โวลต์) เป็นขนาด 3,000 วตัต์ และใช้แรงดนัไฟฟ้า 
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48 โวลต ์เพื่อใหเ้หมาะต่อการประจุไฟฟ้าดว้ยระบบ
เซลลแ์สงอาทติย ์ตวัรถมคีวามกวา้ง ความยาว และ
ความสูง เท่ากับ 161.6 เซนติเมตร 374.1 เซนติ 
เมตร และ 195.9 เซนตเิมตร ตามล าดบั (รูปที ่1) มี

น ้าหนักตัวรถรวม 555 กิโลกรัม น ้าหนักตกที่ล้อ
หน้า 135 กิโลกรมั ล้อหลงัด้านซ้าย 205 กิโลกรมั 
แล ลอ้หลงัดา้นขวา 215 กโิลกรมั 

 

 
 

รปูท่ี 1  แบบแสดงมติขิองรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
 

 
 

รปูท่ี 2  สว่นประกอบของรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
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รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น  (รูปที่ 2) มีส่วน 
ประกอบส าคญั คือ (1) แผงเซลล์แสงอาทติย์ชนิด
ผลกึเดีย่วซลิคิอน (mono-crystalline silicon) ขนาด 
200 วตัต ์(Vmp 36 โวลต์ Imp 5.27 แอมแปร)์ จ านวน 
4 แผง (อนุกรมกนั 2 แผง และน ามาต่อขนานกนั 2 
ชุด) ติดตัง้เป็นหลังคาบนโครงสร้างเหล็ก  เป็น
อุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลงังานไฟฟ้าเพื่อประจุไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่
ส าหรบัไวใ้ชง้านต่อไป (2) แบตเตอรี ่เป็นแหล่งเกบ็
สะสมพลงังานไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าไปใชง้าน โดยใช้
แบตเตอรี่แบบรอบลึก (deep cycle) ขนาด 120 
แอมป์-ชัว่โมง 12 โวลต์ จ านวน 4 ลูก ตดิตัง้อยู่บน
คานใตก้ระบะบรรทุกของรถ (3) มอเตอรไ์ฟฟ้า เป็น
ต้นก าลงัในการขบัเคลื่อนรถฯ ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ขนาด 3,000 วตัต์ 48 โวลต์ ติดตัง้เขา้
กับเพลาล้อหลงัของรถ และติดตัง้ชุดควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์ไว้ใต้เบาะที่นัง่ของผู้ขบัขี ่และ 
(4) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมการ
ช า ร์ จ  ( solar hybrid inverter with charger) เ ป็ น
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแส 
สลบั 220 โวลต์ ที่มีชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าลง
แบตเตอรีใ่นตวั เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการชารจ์ไฟฟ้า
ลงแบตเตอรีม่ากเกนิไป (over charged) ซึง่จะท าให้
แบตเตอรีเ่สือ่มสภาพเรว็เกนิกว่าอายุการใชง้าน 

รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
พลงังานแสงอาทติย์สามารถใช้งานได้หลากหลาย 
ทัง้การขบัเคลื่อนบรรทุกขนย้ายสิง่ของและใช้เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ไฟฟ้าได้ (รูปที่ 3) ซึ่งได้แสดงรายละเอยีดอุปกรณ์
และการต่อวงจรส าหรบัการประจุไฟฟ้าและน าไฟฟ้า
ไปใชง้าน 

การขบัเคลื่อนใชง้านเพื่อบรรทุกขนย้าย
สิง่ของ ใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี ่48 โวลต์ 
(12 โวลต ์อนุกรม 4 ลกู) เพื่อขบัมอเตอร ์และไฟฟ้า

ส่วนหนึ่งต่อผ่านตัวลดแรงดันไฟฟ้า (step-down 
converter) เพื่อลดแรงดนัไฟฟ้าจาก 48 โวลต์ เป็น 
12 โวลต ์ส าหรบัใชก้บัอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของรถบรรทกุ
สามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ ได้แก่ ไฟหน้า ไฟทา้ย 
ไฟสญัญาณ แตร 

การใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
เคลื่อนที ่(solar PV powered mobile unit) ใชเ้ครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้าพรอ้มชุดควบคุมการชารจ์ (solar 
hybrid inverter with charger) ท าหน้าทีค่วบคุมการ
ประจุไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทติยล์งเกบ็ส ารอง
ไวใ้นแบตเตอรีแ่ละแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 48 โวลต์ 
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ (50 เฮิร์ท) ซึ่ง
สามารถใช้ข ับเครื่องสูบน ้ าขนาด 1 แรงม้า และ
อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สว่าน หลอดไฟแสงสว่าง 

4.2 การทดสอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทิตย ์

การทดสอบรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนก 
ประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์โดยทดสอบขบัเคลื่อน
ทัง้บนทางราบและขึน้ทางลาดชนั ซึง่ทดลองจ านวน 
3 ซ ้า ผู้ขบัขีม่นี ้าหนักตวัประมาณ 70 กโิลกรมั ผล
การทดสอบมดีงัต่อไปนี้ 

4.2.1 การทดสอบความเร็วบนทางราบ 
โดยทดสอบการออกตวัโดยปิดระบบการประจุไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทติย ์กรณีที่ไม่มภีาระน ้าหนัก
บรรทุก ใชก้ระแสไฟฟ้าในการออกตวัที ่60 แอมแปร ์
ส่วนกรณีทีม่ภีาระน ้าหนักบรรทุก 350 กโิลกรมั ใช้
กระแสไฟฟ้าในการออกตัวที่ 87 แอมแปร์ ค่า
กระแสไฟฟ้าขณะขบัเคลื่อนทีค่วามเรว็คงที ่ทีร่ะดบั
ความเร็ว 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง แสดงดงักราฟในรปูที ่4 ซึง่จะเหน็ไดว้่าภาระ
น ้าหนักบรรทุกและความเรว็ในการขบัเคลื่อนมีผล
โดยตรงต่อกระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้กรณีทีม่ภีาระน ้าหนัก
บรรทุกจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ฯ มากกว่า
กรณีที่ไม่มภีาระน ้าหนักบรรทุก และเมื่อเปิดระบบ
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การชาร์จไฟจากแผงเซลล์แสงอาทติยจ์ะท าใหก้าร
ใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถบรรทุกสามล้อ
ไฟฟ้าอเนกประสงคล์ดต ่าลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก
เมื่อเปิดระบบการชาร์จจะมีแรงดนัไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มาเสริมแรงดันไฟฟ้าภายใน

แบตเตอรี ่ท าใหร้ะดบัแรงดนัไฟฟ้าของระบบสงูขึน้ 
ส่งผลให้ใช้กระแสไฟฟ้าในการขบัเคลื่อนลดลง ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้ระยะเวลาการขับเคลื่อนใช้งาน
ยาวนานขึน้และไดร้ะยะทางมากขึน้ดว้ย 

 

 
 

รปูท่ี 3  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
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รูปท่ี 4  กราฟค่ากระแสไฟฟ้าขณะขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลงังานแสงอาทติย์ที่
ความเรว็คงที ่

 
สังเกตได้ว่าหากไม่ได้เปิดระบบการ

ชาร์จ เมื่อมภีาระน ้าหนักบรรทุก 350 กโิลกรมั จะ
ไม่สามารถท าความเรว็ไดถ้งึ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
และเมื่อเปิดระบบการชารจ์จะช่วยท าใหส้ามารถท า
ความเรว็ไดส้งูขึน้ถงึระดบั 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมงได ้

กรณีที่ขบัเคลื่อนที่ความเร็วไม่เกิน 10 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยไม่มีภาระน ้าหนักบรรทุก
และมีการเปิดระบบการชาร์จไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จะใช้กระแสไฟฟ้าไม่ถึง 10 แอมแปร์ 
ซึ่งน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าที่สามารถผลติไดจ้ากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (ประมาณ 10.54 แอมแปร์ หาก
ได้รับแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร) ใน
กรณีนี้กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
เพยีงอย่างเดยีวเพียงพอส าหรบัการขบัเคลื่อนโดย
ไม่ต้องใช้พลงังานจากแบตเตอรี่ อย่างไรกต็าม ใน
สภาวะการใช้งานจรงิความเขม้แสงอาทติย์อาจไม่
สงูถงึระดบัดงักล่าวหรอืไม่มคีวามสม ่าเสมอซึง่มผีล
ต่อการประจุไฟฟ้ากลบัลงสูแ่บตเตอรี ่

4.2.2 การทดสอบขบัเคลื่อนขึน้ทางลาด
ชนั ผลการทดสอบขบัเคลื่อนขึน้ทางลาดชนัโดยการ

ออกตัวขณะรถหยุดนิ่งอยู่กบัที่แสดงดงัตารางที่ 1 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความลาดชันและภาระน ้ าหนัก
บรรทุกมผีลต่อกระแสไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้น
การขบัเคลื่อน โดยในกรณ่ีทีม่ภีาระน ้าหนักบรรทุก 
350 กิโลกรัม ที่ความลาดชนัทัง้ 2 กรณี ต้องการ
ก าลงัในการขบัเคลื่อนสงูกว่าก าลงัของมอเตอร์เดมิ 
(1,500 วตัต์) ซึ่งหากไม่เปลี่ยนมอเตอร์เป็นขนาด 
3,000 วตัต์ จะไม่มีก าลงัพอส าหรบัการขบัเคลื่อน
ขึน้ทางลาดชนันี้ได้ และจากมาตรฐานงานสะพาน
ทางแยกต่างระดบัของกรมทางหลวง ก าหนดให้มี
ความลาดชนัรอ้ยละ 4-6 ซึง่น้อยกว่าความลาดชนัที่
ท าการทดสอบในการศึกษานี้ ดังนัน้จะเห็นได้ว่า
รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์สามารถ
ขบัเคลื่อนขึน้ทางลาดชนัดงักล่าวได ้นอกจากนี้การ
น าไปประยุกต์ใชใ้นพืน้ที่แปลงเกษตรกรรมซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มคีวามขรุขระไม่ราบเรยีบสม ่าเสมอ จ าเป็น 
ต้องใช้ก าลงัในการขบัเคลื่อนที่สูงขึ้น ซึ่งการออก 
แบบให้ใช้มอเตอร์ที่มีก าลังสูงขึ้นจึงเหมาะสมกบั
การใชง้านในพืน้ทีด่งักล่าว 

4.2.3 การทดสอบขบัเคลื่อนใชง้าน โดย 
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ตารางท่ี 1  กระแสไฟฟ้าในการขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์ึน้ทางลาดชนั 
 

ภาระ
บรรทุก 

ความลาดชนั 
กระแสไฟฟ้าขณะ

ขบัเคลื่อน (แอมแปร)์ 
แรงดนัไฟฟ้าขณะ
ขบัเคลื่อน (โวลต)์ 

ก าลงัไฟฟ้าทีใ่ช้
ขบัเคลื่อน (วตัต)์ 

ไม่ม ี
6.0 องศา (10.50 %) 24 44 1,056 
9.5 องศา (16.67 %) 30 42 1,260 

350 
กโิลกรมั 

6.0 องศา (10.50 %) 39 46 1,794 
9.5 องศา (16.67 %) 45 46 2,070 

 
ทดสอบเพื่อหาระยะทางทีร่ถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าวิง่
ได ้ความเรว็เฉลีย่ และระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่
ในแบตเตอรี่ ซึ่งวดัค่าดงักล่าวทุก ๆ 15 นาท ีเพื่อ
เปรียบเทียบการขบัเคลื่อนใช้งานระหว่างการปิด
และเปิดระบบการชาร์จหรือประจุไฟฟ้าจากแผง
เซลลแ์สงอาทติย์เขา้แบตเตอรี ่ซึง่ผลการทดสอบมี
ดงัต่อไปนี้ 

ระยะทางการขบัเคลื่อน ผลจากการ
ทดสอบเพื่อวดัระยะทางการขบัเคลื่อนดงัรปูที ่5 ซึง่
ในกรณีทีปิ่ดระบบการชารจ์และไม่มนี ้าหนักบรรทุก
วิง่ได้ประมาณ 2 ชัว่โมง ได้ระยะทาง 48 กโิลเมตร 
สงูกว่ากรณีทีปิ่ดการชารจ์และมนี ้าหนักบรรทุก 350 
กิโลกรมั เมื่อเปิดระบบการชาร์จไฟจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ กรณีที่ไม่มีน ้ าหนักบรรทุกจะได้

ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร และขบัเคลื่อนได้
มากกว่า 2 ชัว่โมง ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อเปิดระบบการ
ชารจ์ จะมกีารประจุไฟกลบัลงสู่แบตเตอรี ่ประกอบ
กับขณะเปิดระบบการชาร์จไฟจากแผงเซลล์
แสงอาทติย์จะส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้าในระบบสงูขึน้ 
ซึง่ส่งผลใหค้วามต้องการกระแสไฟฟ้าลดลงตามไป
ดว้ยท าใหร้ะยะเวลาการใชง้านไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ยาวนานขึ้น เช่นเดียวกับกรณีที่มีน ้าหนักบรรทุก 
เมื่อเปิดระบบการชาร์จจะท าให้ระยะทางการ
ขับเคลื่อนสูงขึ้นกว่าการขับเคลื่อนในขณะที่ปิด
ระบบการชารจ์ 

ความเร็วการขับเคลื่ อน  ผลการ
ทดสอบความเร็วการขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามล้อ
ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์ดงัรปูที ่6

 

 
 

รปูท่ี 5  กราฟระยะทางการขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
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รปูท่ี 6  กราฟความเรว็เฉลีย่การขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
 
และ 7 ซึ่งแสดงความเรว็เฉลี่ยและความเร็วสูงสุด
ตามล าดับ  โดยความ เร็ว เฉลี่ ยขณะ เ ริ่ม ต้ น 
(แบตเตอรีช่ารจ์เตม็) กรณีไม่มภีาระน ้าหนักบรรทุก
มคีวามเร็วเฉลี่ยประมาณ 26 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
และกรณีที่มีภาระน ้าหนักบรรทุกมคีวามเร็วเฉลี่ย 
ประมาณ 23 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และจะลดลงตาม
ระยะเวลาการใช้งาน จะเห็นได้ว่ากรณีที่ปิดระบบ
การชาร์จและมีน ้าหนักบรรทุก 350 กิโลกรัม ท า

ความเร็วได้ต ่าที่สุด และสามารถท าความเร็วได้
สูงขึ้นเมื่อไม่มีภาระน ้าหนักบรรทุกและมีการเปิด
ระบบการชาร์จไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับระยะทางที่รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงคฯ์วิง่ได ้โดยความเรว็ในการขบัเคลื่อน
จะลดลงตามระยะเวลาการใชง้าน เนื่องจากไฟฟ้าที่
เกบ็ส ารองไวใ้นแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมี
การขบัขีใ่ชง้าน 

 

 
 

รปูท่ี 7  กราฟความเรว็สงูสดุการขบัเคลื่อนรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
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ระดบัแรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เมื่อ
ทดสอบขบัเคลื่อนใช้งานรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติยไ์ปทุก ๆ 15 นาท ี
จะเหน็ได้ว่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรีล่ดลง
อย่างต่อเนื่องดงัรูปทึ ่8 ทัง้นี้เมื่อเปิดระบบการชารจ์
ไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท าให้มีการประจุ
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าเก็บไว้ใน
แบตเตอรีต่ลอดเวลาทีม่แีสงอาทติยต์กกระทบ โดย
ทีข่ณะใชง้านรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคก์็
สามารถประจุไฟลงเกบ็ไว้ในแบตเตอรีไ่ปพร้อมกนั
ได้ ส่งผลให้กรณีที่มกีารชาร์จไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์สามารถขบัเคลื่อนใช้งานได้ยาวนาน

กว่ากรณีที่ไม่มรีะบบการชาร์จ แต่เนื่องจากความ 
สามารถในการประจุไฟกลบัลงแบตเตอรี่น้อยกว่า
ส่วนทีจ่่ายไฟไปใชง้าน จงึท าใหร้ะดบัแรงดนัไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรณีที่เปิดระบบการชาร์จและไม่มีภาระน ้าหนัก
บรรทุก ระดับแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะยังคง
เหลืออยู่มากกว่ากรณีอื่น  ๆ แม้ระยะเวลาการ
ขบัเคลื่อนจะยาวนานกว่า ซึ่งมรีะดบัแรงดนัไฟฟ้า
เพียงพอที่จะขบัเคลื่อนใช้งานต่อได้อีกระยะหนึ่ง 
จนกระทัง่ระดบัแรงดนัไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณ 
42 โวลต ์

 

 
 

รปูท่ี 8  กราฟระดบัแรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอรีข่องรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย ์
 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการสร้างรถบรรทุกสาม
ล้อไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทิตย ์

รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์
พลงังานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
อุปกรณ์รวมประมาณ 185,050 บาท (ไม่รวมค่าแรง
ในการตดิตัง้อุปกรณ์) ดงัตารางที ่2 

อย่างไรก็ตาม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน
ปัจจุบนัมรีาคาถูกลงมาก โดยสามารถซื้อหาได้ใน
ราคาประมาณ 15 บาทต่อก าลังไฟฟ้า 1 วัตต์ ใน
การวจิยันี้ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีม่กี าลงัผลติรวม 

800 วัตต์ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรบั
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้เท่ากับ 12,000 บาท ซึ่ง
สามารถลดค่าใชจ้่ายลงไดป้ระมาณ 9,600 บาท อกี
ทัง้หากสัง่ท ารถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าจากโรงงาน
โดยก าหนดขนาดมอเตอร์ที่ต้องการโดยไม่ต้องซือ้
รถสามล้อไฟฟ้าเดมิมาปรบัปรุง จะท าให้ค่าใชจ้่าย
ในส่วนของมอเตอร์ลดลงได้อีกประมาณ 30,000 
บาท ท าใหค้่าใชจ้่ายรวมส าหรบัอุปกรณ์ในการสรา้ง
รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลงังานแสง 
อาทติยใ์นปัจจุบนัลดลงเหลอืประมาณ 145,000 บาท 
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ตารางท่ี 2  ค่าใชจ้่ายอุปกรณ์ส าหรบัสรา้งรถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้าอเนกประสงคพ์ลงังานแสงอาทติย์ 
 

ล าดบัที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน 

ราคารวม 
(บาท) 

1 รถบรรทุกสามลอ้ไฟฟ้า (ขนาด 1,500 วตัต)์ 89,000 1 89,000 
2 มอเตอรไ์ฟฟ้า 3000 วตัต ์พรอ้มชุดควบคุม 37,450 1 37,450 
3 แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ขนาด 200 วตัต ์ 5,400 4 21,600 
4 เครื่องแปลงกระแสพรอ้มตวัควบคุมการชารจ์ 33,000 1 33,000 

5 
อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (เหลก็โครงสรา้ง สายไฟ สะพาน

ไฟ ฟิวส ์กล่องใสอุ่ปกรณ์) 
4,000 1 4,000 

   รวม 185,050 

 
5. สรปุผลการศึกษา 

การศกึษานี้ได้สร้างรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า
อเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้
บรรทุกขนยา้ยสิง่ของและใชเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังาน
ให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น โดยมีแผงเซลล์
แสงอาทติยเ์ป็นแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าประจุเกบ็
ไว้ในแบตเตอรี่และจ่ายไฟไปใชง้านเพื่อขบัเคลื่อน
ใช้งานรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค ์ซึ่งใช้
มอเตอร์ขบัเคลื่อนขนาด 3,000 วตัต์ แรงดนัไฟฟ้า 
48 โวลต์ และสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 220 
โวลต์ ให้กบัอุปกรณ์หรอืเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ รวม 
ถงึการใช้งานเพื่อสูบน ้าได้อย่างเหมาะสม 

การทดสอบสมรรถนะการใช้งาน พบว่ารถ 
บรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสง 
อาทิตย์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้เป็นที่น่าพึง
พอใจ สามารถขบัเคลื่อนบนทางราบและทางลาดชนั
ได ้ทัง้กรณีไม่มนี ้าหนกับรรทุกและมนี ้าหนกับรรทุก 
350 กิโลกรมั และเมื่อเปิดระบบการชาร์จจะท าให้
สามารถประจุไฟฟ้าลงแบตเตอรีไ่ดไ้ปพรอ้มกบัการ
ขบัเคลื่อนใช้งาน ส่งผลให้ระยะเวลาการขบัเคลื่อน
ใชง้านยาวขึน้ โดยหากขบัเคลื่อนทีค่วามเรว็ไม่เกนิ 
10 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการขบั 

เคลื่อน หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพโดยไม่มรี่มเงามาบดบงั 
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